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1. INTRODUCERE  

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

1.1.1. Denumirea lucrării 

Plan Urbanistic Zonal – Zona Miron Neagu, Municipiul Sighișoara 

1.1.2. Beneficiar 

Municipiul Sighișoara 

1.1.3. Proiectant 

S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L. 
 Șef proiect: arh. Andrei  JELESCU 
 
1.1.4. Data elaborării 

 Decembrie 2017 

 
 

1.2. Scopul studiului şi obiectivele specifice  

1.2.1. Obiectul studiului 

Documentaţia are ca obiect teritoriul aferent zonei Miron Neagu din Municipiul 
Sighișoara, care are o suprafață totală de 23.6 ha, incluzând suprafețe aflate în teritoriul 
intravilan și suprafețe aflate în teritoriul extravilan al Municipiului.   

Analiza teritoiului delimitat pentru PUZ zona Miron Neagu are ca scop relevarea 
principalelor sale caracteristici în context teritorial, relevante pentru dezvoltarea sa 
urbanistică.  

1.2.2. Scopul şi obiectivele studiului 

a. Scopul general al contractului este acela de a stabili direcţia şi priorităţile de 
dezvoltare urbanistică pentru zona studiată în relaţie cu celelalte zone ale oraşului, 
stabilirea reglementărilor specifice pentru zonă, în corelare cu tendințele actuale de 
dezvoltare ale Municipiului Sighișoara, precum şi asigurarea elementelor de 
regulament care să susţină restructurarea arealului studiat. 

b. Obiectivele pe care echipa de experţi le va urmări în executarea contractului includ: 
 Introducerea în intravilan a unei suprafețe de teren de cca. 10 ha unde s-au 

manifestat deja tendințe de dezvoltare a unor noi zone de locuit 
 Asigurarea elementelor de regulament care să susţină restructurarea şi 

revitalizarea arealului studiat: 
- se va avea în vedere analizarea modului de construire haotic din zona de studiu, 

datorat lipsei unor reglementări adecvate pentru aceasta zonă în Planul 
Urbanistic General al Municipiului Sighişoara și a vechimii PUG aflat în vigoare;  

- redefinirea relaţiei spaţiul public - spaţiul privat; 
- adaptarea zonificării funcţionale a terenurilor la cerinţele arealului periurban; 
- organizarea urbanistic-arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii 

urbane; 
- definirea indicilor şi indicatorilor urbanistici pentru fiecare zonă funcţională; 
- analizarea oprtunităţii introducerii în teritoriul intravilan al municipiului 

Sighișoara şi reglementarea modului/condiţiilor de construire pentru suprafaţa 
de teren din teritoriul extravilan, inclusă în zona de studiu. 
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- Prevederea de lucrări tehnice care să facă posibilă construirea pe terenuri cu 
diferențe mari de nivel 

- Stabilirea zonelor de protecție și a zonelor cu interdicție temporară sau 
definitivă de construire aferente echipamentelor tehnico-edilitare și a 
gospodăriei comunale;  

- Stabilirea unr măsuri de protecție a zonelor de locuințe față de zonele 
industriale adiacente;  

 Stabilirea/evidenţierea statutului juridic, efectuarea măsurătorilor topografice ale 
terenurilor analizate, obţinerea avizului OCPI.  

 Reglementarea statutului viitor al proprietății în relație cu utilizările preconizate și a 
transferurilor de proprietate între domeniul privat și domeniul public; 

 Reglementarea tramei stradale principale și a diviziunii parcelare viitoare 
(configurația, traseele și gabaritele circulațiilor publice) din interiorul terenului 
reglementat, accesele carosabile și pietonale. Se vor analiza şi reglementa la 
nivel de detaliu: 
- necesitatea reconfigurării legăturilor carosabile dintre zona studiată și arterele 

majore de circulație ale municipiului Sighișoara și ale Comunei Albești; 
- necesitatea redimensionării/reconfigurării tramei stradale/pietonale conform 

prevederilor legale; 
- necesitatea realizării de noi artere de circulaţie carosabile/pietonală; 
- reglementarea unui sistem de sensuri unice, unde este cazul; adaptarea rețelei 

stradale la caracteristicile terenului (pante, raze de curbură);  

- adaptarea rețelei stradale la caracteristicile terenului (pante, raze de curbură);  

- prevederea de lucrări tehnice de sistematizare verticală care să permită 
păstrarea pantei tramei stradale în limitele adecvate pentru circulație și care să 
rezolve problema diferenței de nivel dintre spațiul public și cel privat 
(determinarea zonelor în care sunt necesare ziduri de sprijin la limita dintre 
parcelele de locuințe și circulațiile carosabile / pietonale) 

 Creşterea calităţii spaţiului public existent/rezultat prin restructurarea zonei, prin: 
- reconfigurarea şi mobilarea diferitelor categorii de spaţii, circulaţii pietonale şi 

carosabile, scuaruri, zone verzi interstiţiale, etc; 
- crearea unei ambianţe urbane atrăgătoare şi a unui peisaj contemporan prin 

valorificarea perspectivelor interesante, ritmarea parcurgerii spaţiului public, 
reabilitarea şi completarea spaţiului construit, etc.; 

- asanarea, reconversia, reabilitarea spaţiilor nefolosite/neutilizate. 

 Reglementarea modului de construire în arealul studiat prin: reglementări privind 
modului de ocupare a terenurilor; reglementări privind funcţiunile admise sau 
interzise, zone non-edificandi; reglementări privind regimul de construire, etc. în 
vederea încurajării construirii unui ţesut urban coerent, cu relaţii spaţiale 
echilibrate;  

 Reglementarea terenului în suprafață de cca 23,6 ha, privind organizarea 
arhitectural-urbanistică și modul specific de ocupare și utilizare al terenurilor; 

 Propunerea unei noi limite de intravilan care să urmăreasca limitele posterioare 
ale parcelelor precum și limita siturilor Natura 2000 acolo unde aceasta se 
suprapune cu parcelele din zona reglementată.  
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 Reglementarea relației dintre fondul urban construit și cadrul natural adiacent 
zonei de studiu (pădure, situri Natura 2000, cursuri de apă) prin determinarea 
unor retrageri minime obligatorii a fondului construit și crearea unor zone tampon 
de protecție;  

 Se vor stabili categoriile de intervenţii posibile la construcţiile existente în vederea 
îmbunătăţirii calităţii arhitectural-ambientale a zonei; 

 Modernizarea şi extinderea reţelelor edilitare în scopul creşterii calităţii vieţii în zonă: 
- extinderea reţelei astfel încât să asigure branşarea tuturor deţinătorilor de 

imobile, inclusiv în perspectiva dezvoltării imobiliare a zonei; 
- stabilirea de zone de protecţie pentru infrastructura existentă; stabilirea de 

zone cu interdicţie de construire în vederea protejării reţelelor edilitare. 

 Stabilirea unui plan de măsuri care să conducă la creşterea calităţii vieţii 
comunităţii locale; 

 Creșterea nivelului de confort al locuirii și implicit a atractivității zonei. 

 Măsuri de eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice, dacă vor fi 
identificate în zona studiată; 

 Măsuri de protecţie a mediului, ca rezultat al programelor specifice. 

c.   Baza legislativă şi normativă 

Planul Urbanistic Zonal va fi elaborat conform conţinutului-cadru stabilit prin: 
 Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutului cadru al P.U.Z. aprobat prin 

ordinul MLPAT nr 176/N/16 august 2000, indicativ GM-010-2000; 
 Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 privind elaborarea şi aprobarea RLU 
 Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 cu privire la 

aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului în elaborarea şi 
revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism; 

 HG nr 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/ 2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor 
de urbanism;  

 Legea nr. 153/2011 privind îmbunătăţirea condiţiilor ambientale. 

 
1.3.  Delimitarea zonei analizate 

1.3.1. Încadrarea în Municipiul Sighișoara 

Municipiul Sighișoar, amplasat pe râul Târnava Mare, este al treilea centru urban al 
județului Mureș din punct de vedere demografic, conform Recensământului General al 
Populației din anul 2011. Elementul emblematic al Municipiului îi reprezintă cetatea 
medievală și centrul istoric înscrise în Lista Patrimoniului Mondial (sit UNESCO); acestea, 
strâns legate de existența populației săsești în Transilvania, timp de peste opt secole.   

Datorită dezvoltării continue a Municipiului Sighișoara au apărut zone de locuire în care 
construirea s-a realizat fără existența unor reglementări, atât pe terenuri situate în intravilan 
cât și pe terenuri situate în extravilan. O astfel de zonă este cartierul Miron Neagu.  

Zona studiată este amplasată în partea de Nord – est a Municipiului Sighișoara, la limita 
dintre teritoriile administrative ale municipiului și Comunei Albești.  
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1.3.2. Stabilirea şi delimitarea teritoriului care face obiectul P.U.Z. şi R.L.U. 

Conform certificatului de urbanism cu numărul 236/18.09.2017 emis de către Primăria 
Municipiului Sighișoara, zona reglementată este situată în partea de nord-est a 
Municipiului Sighișoara și are o suprafață de cca 19,8 ha dintre  care cca 9,8 ha sunt 
situate în intravilan și cca 10 ha sunt situate în extravilan.  

Zona reglementată este delimitată astfel: 
 la nord: zona industrială (parțial dezafectată) 
 la est: pârâul Valea Dracului,  
 la sud: Pădurea Hențeș  
 la vest: zona de locuințe individuale (strada La Leu) 
 la nord-vest: Strada Miron Neagu, zona de locuințe colective și detașamentul de pompieri 
În vederea realizării unei soluții coerente a tramei stradale a fost necesară extinderea 
zonei reglementate în așa fel încât să includă ambele fronturi pentru străzile propuse 
pentru modernizare. Astfel suprafața reglementată este de cca 23,6 ha.  

Din suprafața reglementată, de 23,6 ha, 10 ha, aflate în teritoriul extravilan, sunt propuse 
pentru introducerea în teritoriul intravilan al municipiului Sighișoara. Această zonă este 
situată în partea de sud-est, fiind delimitată astfel: la vest și sud – Pădurea Hențeș, al est 
– Pârâul Valea Dracului și limita teritoriului administrativ  al Municipiului Sighișoara , la 
nord – Strada Miron Neagu și Aleea Raiului.   
 

1.4. Surse documentare 

1.4.1. Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.Z.  

 Plan de Urbanism General (P.U.G.), Regulament Local de Urbanism Municipiul 
Sighișoara, ElaoratorȘ SC Proiect SA Tg. Mureș, 1999, aprobat prin HCL  nr. 
1/1999, prelungit prin cu HCL nr. 107/2012, HCL nr. 12/2016, în vigoare 

 Reactualizare PATJ Mureș, 2012, Elaborator: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca, Facultatea de Geografie 

 Strategia de dezvoltare economico – socială a Municipiului Sighişoara pentru 
perioada 2008 – 2013, elaborator: Ages Setting, 2013 

 Strategia de dezvoltare a Municipiului Sighișoara pentru perioada 2014 -2020, 
elaborator: Avensa, 2014 

 
1.4.2. Bibliografie şi surse documentare      

Lista lucrărilor şi a documentelor consultate este prezentată în cap. 5. Bibliografie şi 
surse documentare 
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2. STUDIU PRIVIND RELAȚIA DINTRE ZONA STUDIAT ȘI ORAȘ   

2.1. Obiectivul studiului  

Obiectivul studiului constă în identificarea relaţiilor de interdependenţă care se stabilesc 
la nivel teritorial între zona de studiu şi teritoriul din care aceasta face parte, respectiv 
teritoriul Municipiului Sighișoara.  

Se vor evidenţia: 
 relaţia zonei studiate cu teritoriul, la nivel urban şi periurban precum şi 

principalele elemente cu influenţă directă asupra zonei; 

 contextul suprateritorial, constituit din strategiile de dezvoltare socio-economică 
cu impact asupra zonei de studiu, documentaţiile de urbanism eleborate anterior 
PUZ, de nivel superior teritorial: concluziile şi reglementările Planului Urbanistic 
General, alte documentaţii aprobate considerate relevante. 

 

2.2 Încadrare în teritoriu   

2.2.1.  Contextul teritorial judeţean și regional 

Zona propusă pentru studiu este delimitată în cap. 1.3.2. Stabilirea şi delimitarea 
teritoriului care face obiectul P.U.Z. şi R.L.U.  

Zona studiată se află la limita de nord-est a teritoriului administrativ al municipiului și este 
retrasă față de rețeaua majoră de circulații a Municipiului Sighișoara.  

Principala conexiune rutieră cu municipiul se face prin intermediul străzii Miron Neagu 
care se intersectează, în partea de nord, cu Strada Mihai Viteazu – DN13 și în partea de 
sud se prelungește, pe teritoriul administrativ al Comunei Albești, cu str. Calea Baraților; 
Calea Baraților, de asemenea se intersectează cu DN13 pe teritoriul Comunei Albești.  

Ca parte componentă a Municipiului Sighișoara zona de studiu preia caracteristicile şi 
atuurile de dezvoltare dar şi problemele care îi sunt specifice. 

In acest sens o analiză a contextului suprateritorial poate evidenţia acele elemente 
strategice necesar/util a fi preluate, programele care au impact asupra zonei, proiectele 
care se pot propune. 

Municipiul Sighișoara este situat în partea de sud a Județului Mureș, fiind unul din 
principalele centre urbane ale acestui județ (al treilea centru urban al județului Mureș, din 
punct de vedere demografic). Sighișoara are un rol important la nivel zonal și regional, 
din punct de vedere economic, social și turistic. Aria sa de influență depășește teritoriul  
județului Mureș și se extinde în județele învecinate: Sibiu, Brașov şi Harghita.  

În judeţ sunt 102 de unităţi administrativ- teritoriale de bază: 

 4 municipii: Târgu Mureş, Reghin, Sighişoara şi Târnăveni 

 7 oraşe: Luduş, Sovata, Iernut, Ungheni, Sărmaşu, Miercurea Nirajului şi Sângeorgiu 
de Pădure 

 91 de comune. 
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Municipiul Sighișoara este situat în Regiunea de dezvoltare VII - Centru. 

Teritoriul  Populaţia (2017) locuitori 

Regiunea Centru 

- urban 

2332116 

1336785 

Judeţul Mureș 

- urban 

540608 

267413 

Municipiul Sighișoara 

-intravilan 

34038 

Sursa datelor: INS, Baza de date Tempo – online 

Municipiul reprezintă 6.3% din populaţia judeţului şi 12,7 % din populaţia sa urbană. Iar 
în cadrul regiunii  reprezintă 1,45 % din populaţia totală şi 2.54% din populaţia urbană a 
regiunii. 

Conform Legii 351 / 2001 privind aprobarea PATN Secţiunea IV Reţeaua de localităţi , 
Municipiul Sighişoara este localitate de rang II. 

La nivel județean, Municipiul Sighișoara se remarcă prin următoarle elemente1: 

- Din punct de vedere al structurii ocupaționale a populației, Sighișoara ocupa una din 
valorile cele mai ridicate ale ponderii populaţiei ocupate  (peste 40%, distribuită 
astfel: 1.4% în sectorul primar, 61.4% in sectoeul secundar, 37.2% în sectoul terțiar) 

-  contribuie cu 10% la producţia industrială a judeţului şi asigură ocuparea a 17% din 
forţa de muncă din industrie;  

- Prin patrimoniul cultural, Sighițoara este cel mai important centru turistic al județului 

- Sighișoare deține cca 18.5% din unităţile de cazare omologate din judeţul Mureş 
orientate către turismul de afaceri, cultural-urban şi de tranzit  

- Hiterlandul Sighișoarei este cunoscut pentru conservarea culturii materiale şi 
spirituale a populației germane săsești 

 

2.2.2.  Contextul teritorial municipal 

Principalele caracteristici ale Muncipiului Sighișoara sunt2: 

- Municipiul este amplasat pe Dealurile Târnavei Mari – reprezentând principalul 
centru din cadrul acestei subunități județene.  

- Municipiul, situat în culoarul Târnavei Mari, se desfășoară pe treptele de terase 
levagire ale rîului. Pe teritoriul Municipiului, Rîul Târnava Mare are aspectul unui 
defileu.  

- Este traversat de circulații majore la nivel european și național: DN13 (E60), 
magistrala 3 de cale ferată 

- Pe teritoriul municipiului sunt identificate următoarele arii naturale protejate: 
Rezervaţia Stejarii seculari de la Breite-Municipiul Sighişoara, Rezervaţia de stejar 
pufos – Sighişoara; situri Natura 2000: ROSCI0227 Sighişoara - Târnava Mare, 
ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare, ROSPA0028 Dealurile 
Tarnavelor - Valea Nirajului, ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului 

- Din punct de vedere demografic, Sighișoara intră în categoria orașelor mijlocii-mici 

                                                           
1 Informaţii prelute din PATJ Mureş, 2012 
2 Informaţii prelute din PATJ Mureş, 2012 
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- Din punct de vedere economic, principalele funcții ale Muncipiului sunt cele 
industriale (dezvoltate cu precădere în perioada comunistă) și de servicii (datorită 
componentei turistice) 

- Protecția împotriva inundațiilor se realiează prin intermediul digurilor şi acumulări de 
atenuare a viiturilor, inclusiv Acumularea nepermanentă Vânători 

- Zona industrială Sighişoara se caracterizează prin:  industria alimentară (brânzeturi), 
produse din minerale nemetalice (blocuri ceramice, ţiglă, porţelan, sticlărie), 
construcţii metalice (vase emailate), confecţiilor textile; având un  număr estimat de 
salariaţi de 9.000;  

- Stuctura municipiului pe 3 planuri (Cetatea Medievală, aflată pe Dealul Cetăţii, 
Oraşul de Jos, situat la poalele Dealului Cetăţii şi Oraşul Nou, în partea estică a 
oraşului, pe terasa din stânga Târnavei Mari) 

- Sighișoara păstrează țesutul urban (tramă stradală, fond construit) specific așezărilor 
urbane săsești.  

- Existența unui sit înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO – Centrul istoric 
structurat în jurul Cetății medievale (din cele 30 existente în România și cele două 
existente în județul Mureș) 

- Cf. Legii nr. 5/2000, Sighișoara face parte din categoria unităţile administrativ – 
teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de 
interes naţional, deținând 5 monumente istorice cu valoare de patrimoniu cultural de 
interes naţional (monumente istorice de valoare naţională excepţională): 

- Pe teritoriul municipiului Sighișoara se găsesc 214 monumente înscrise în LMI  2015 
(din totalul de 1015 monumente existente în județul Mureș) 

 

2.3. Relaţii în teritoriul urban 

2.3.1.  Situarea în teritoriul localităţii 

Zona studiată este amplasată la limita de nord-est a teritoriului administrativ al 
municipiului Sighișoara.  

Zona reglementată, reprezintă, în prezent, 13,6 ha amplasate în teritoriul intravilan al 
municipiului și 10 ha amplasate în teritoriul extravilan al municipiului.  

Conform P.U.G. 1999 teritoriul situat la est de pârâul Dracului făcea parte din Municipiul 
Sighișoara. Ulterior, în urma unor schimburi de teren, acesta a ajuns pe teritoriul 
administrativ al comunei Albești.    

Zona care face obiectul prezentei documentații de urbanism este delimitată astfel: 

 la nord: zona industrială (parțial dezafectată) 
 la est: pârâul Valea Dracului,  
 la sud: Pădurea Hențeș  
 la vest: zona de locuințe individuale (strada La Leu) 
 la nord-vest: Strada Miron Neagu, zona de locuințe colective și detașamentul de 

pompieri 
Zona studiată, denumită cartierul Miron Neagu, s-a dezvoltat puternic în ultimele decenii, ca 
parte a procesului de extindere a locuirii în zonele periferice și periurbane ale marilor orașe.  
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Situarea periferică şi insuficienta dezvoltare urbanistică sunt caracteristici ce îi conferă 
un caracter mixt, urban şi rural.  

Relaţiile zonei cu teritoriul urban şi teritoriul extravilan sunt îngreunate de o serie de 
bariere antropice și naturale: pădurea Hențeș, albia pârâului Valea Dracului, platforma 
industrială de mari dimensiuni existentă în partea de est a Municipiului Sighișoara. 
Acestea sunt și elemente care îngreunează dezvoltarea teritorială a zonei – extinderea 
zonei de locuințe. 

Zona de studiu se leagă de rețeaua principală de circulații a municipiului prin intermediul 
str. Miron Neagu; aceasta face legătura cu str. Mihai Viteazu (DN 13) care traversează 
Municipiul Sighișoara pe direcția est-vest, făcând legătura municipiului cu Municipiul 
Brașov pe directia sud-est și cu Muncipiul Târgu Mureș pe direcția nord-vest.  

De asemenea, la nivelul zonei de studiu, strada Miron Neagu, asigură, prin Calea 
Bataților, legătura cu teritoriul comunei Albești, care se învecinează cu Sighișoara în 
partea de est.  

 

2.3.2.  Reţele funcţionale 

Relaţiile ce se stabilesc între teritoriul de studiu şi teritoriul municipal pot fi clasificate în: 

 relaţii funcţionale - ca parte a localităţii - accesibilitatea serviciilor publice, activităţi 
economice, locuri de muncă, transport; 

 relaţii de proximitate cu teritoriile vecine - interacţiunea cu zonele vecine determină 
formarea unor caracteristici ale locuirii în zonă, dezvoltarea anumitor activităţi 
economice, fluxuri bazate pe atractivitatea zonelor vecine; de asemenea dezvoltarea 
intregii zone este influenţată de interacţiunea cu aceste vecinătăţi - favorizarea 
anumitor activităţi, cooperare sau blocarea extinderii. 

2.3.2.1. Funcţiuni urbane 

Dotări publice 

Subiectul privind dotările publice şi gradul de asigurare pentru zona de studiu este tratat 
în cadrul studiului privind analiza situației existente și disfuncționalități, Cap. 3.1. Dotări 
publice. 

Circulații carosabile / pietonale și transportul public 

Subiectul privind circulaţiile publice, carosabile și pietonale, transportul public aferente 
zonei de studiu este tratat în cadrul studiului privind analiza circulațiilor, Cap. 4. Studiu 
privind infrastructura rutieră 

Serviciile tehnico-edilitare 

Subiectul privind rețelele tehnico-edilitare – alimentarea cu apă, canalizarea apelor 
uzate, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu energie termică, alimentarea cu 
gaze  naturale – aferente zonei de studiu este tratat în cadrul Studiului 1.3.4. Studiu 
privind reţelele edilitare.  

Colectarea şi transportul deşeurilor 

Subiectul privind colectarea şi transportul deşeurilor aferente zonei de studiu este tratat 
în cadrul Studiului 1.3.7 Studiu privind protecția mediului.  
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2.4. Relaţii cu teritoriul extravilan 

Situată în extremitatea nord-estică, zona studiată înglobează o porțiune de teritoriu 
extravilan al Municipiului Sighișoara.  

Urmează a fi analizată o suprafaţă de aproximativ 10ha pentru a determina oportunitatea 
introducerii acesteia în intravilan.  

Prin prezenta documentație de urbanism se propune introducerea suprafeței de teritoriu 
extrvilan menționat anterior, în teritoriul intravilan al municipiului. Motivul propunerii de 
introducere îl reprezintă  procesul existent de construire de locuințe în teritoriul 
extravilan, fără a avea la bază un regulament urbanistic care să stabilească un mod 
coerent de construire în zonă.  

 Zona studiată este legată din punct de vedere al infrastructurii de teritoriul extravilan al 
municipiului prin strada Miron Neagu care traversează zona de studiată pe direcție nord-
sud  şi prin diferite străzi secundare în partea de sud-vest, care fac legătură cu Pădurea 
Hențeș. 

 Nu există o legătură de altă natură cu teritoriul extravilan al municipiului, dat fiind faptul 
că arealul studiat este delimitat de pădurea Hențeș la vest și de pârâul Valea Dracului și 
limita teritoriului administrativ la est.  

 

2.5. Sinteza interacţiunilor zonei cu teritoriul 

2.5.1.  Axe şi direcţii în teritoriu 

Între zona de studiu şi teritoriul municipal se conturează relaţii de interacţiune ce se 
constituie ca vectori de interes la nivel local. Datorită funcțiunii principlae propuse pentru 
zona de studiu – locuirea individuală - în principal se vorbește despre relaţii de acces ale 
locuitorilor cartierului la dotările şi serviciile municipale, relaţii generate de locul de muncă 
și relații de acces către puncte de agrement. 

Relaţiile pe care cartierul le generează în teritoriul municipal sunt sintetizate după cum urmează:  
- relații spre serviciile şi dotările principale se manifestă prin intermediul legăturii axului 

principal, strada Miron Neagu, cu strada Mihai Viteazu – stradă care face legătura 
directă cu zona centrală a municipiului, adică zona de concentrare a dotărilor; 

- spre zona de recreere, agrement, pădurea Hențeș - Aleea Raiului și strazi 
secundare la nivelul zonei studiate;  

Nivelul de dezvoltare al dotărilor din vecinătatea zonei de studiu face aproape imposibilă 
satisfacerea nevoilor în cadrul zonei studiate. Astfel, majoritatea populaţiei din zonă apelează 
la dotările din zone mai îndepărtate – de cele mai multe ori, din zona centrală a orașului.  

În cadrul zonei studiate apar și legături cu localitățile învecinate: la sud, Str. Nicolvalei se 
continuă cu Calea Baraților, care face legătura cu teritoriul Comunei Albești – zona 
industrială aflată adiacent DN13 și zona de locuințe din vecintatatea limitei teritoriului 
administrativ.  

Fluxurile de trafic din vecinătatea zonei studiate sunt generate de existența Str. Mihai 
Viteazu (DN13), una din principalele căi de circulație ale municipiului și, în același timp, o 
importantă legătură rutieră la nivel regional. La fluxul de trafic de pe această arteră de 
circulație contribuie și existența marilor platforme industriale amplasate la nord și la sud 
de aceasta, în vecinătatea zonei studiate.  
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La vest de zona studiată, fluxul de circulații de pe str. Mihai viteazu este amplificat de 
existența unor activități economice de interes la nivel municipal și supra-municipal (comunele 
învecinate municipiului Sighișoara), concentrate în jurul hypermarketului Kaufland.  

2.5.2.  Relaţii de vecinătate 

În afară de relațiilor de transport majore la nivelul municipiului care sunt adiacente zonei 
de studiu, de consemnat relaţiile difuze pe care zona le stabileşte cu teritoriile vecine. 
Situarea periferică determină împărţire a acestor relaţii în două categorii: 
- cu teritoriul extravilan; 
- cu teritoriile vecine din intravilan. 

Relaţia de vecinătate cu teritoriul extravilan al municipiului se manifestă la nivelul 
activităţilor de agrement în cadrul relației cu Pădurea Hențeș. 

În cadrul zonei studiate, limita existentă dintre teritoriul intravilan și teritoriul extravilan 
urmează următorul traseu: 
 la nord:  

- limite de parcele cu destinația de locuire; 
- frontul estic al str. Miron Neagu; 
- frontul vestic al străzii de legătură dintre str. Miron Neagu și Aleea Raiului;  

 
Vecinătăţile cu teritoriul intravilan au ca elemente reprezentative: 

 la nord: zona industrială, parțial dezafectată 
 la nord-vest: 

- zona de locuințe colective 
- detașamentul de pompieri 
- Biserica ”Nașterii Maicii Domnului” 

 la nord-est: zona industrială, parțial dezafectată 
 la vest: zona de locuințe individuale (strada La Leu) 
 la est:  zona verde de protecție aferentă Pârâului Valea Dracului 

Relaţia cu teritoriile vecine din intravilan este bazată în special pe utilizarea dotărilor din 
aceste zone. Din cauza nivelului foarte scăzut de accesibilitate la dotări publice, 
populaţia din zona studiată este nevoită să se deplaseze în afara acesteia pentru a avea 
acces la dotări de bază precum cele pentru sănătate, educaţie şi comerţ.  

Este important de menţionat faptul că prezenţa pădurii reprezintă o barieră fizică 
importantă pentru locuitorii din zona de studiu. Același lucru se poate spune și despre 
existența zonei industriale din partea de nord.  

Existența unei singure căi de legătură cu restul municipiului – prin Str. Miron Neagu în 
str. Mihai Viteazu - îngreunează considerabil accesul populaţiei atât către oraş.  

Accesul mai este îngreunat şi din cauza declivităţilor, toate aceste elemente ducând la 
apariţia unei zone slab dezvoltate, izolate de restul oraşului.  
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2.6.  Contextul strategic suprateritorial  

2.6.1. Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Sighișoara 2014-2020 

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Sighișoara pentru perioada 2014-2020 este un 
document cadru, elaborat la iniţiativa Primăriei Municipiului Sighișoara, care stabileşte 
direcţii strategice realiste pentru viitorul municipiului. 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Sighișoara reprezintă instrumentul de planificare 
prin care se asigură posibilitatea stabilirii unei politici locale pe termen lung, precum şi 
managementul şi controlul activităţilor curente şi de perspectivă. Elaborarea Strategiei de 
dezvoltare a Municipiului Sighișoara a presupus parcurgerea unor etape, pornind de la 
evaluarea nevoilor, problemelor, resurselor, oportunitatilor, serviciilor şi facilitatilor 
municipale existente şi necesare, stabilirea prioritătilor, analiza schimbărilor posibile, 
dezvoltarea obiectivelor strategice, analiza şi previzionarea resurselor financiare. 

Viziunea strategiei: 

Municipiul Sighișoara va fi, la orizontul anului 2020, un oraș durabil și atractiv pentru 
investitori, turiști și cetățeni, inclusiv pentru cei care provin din grupuri dezavantajate, cu 
o creștere economică inteligentă și cu conexiuni rapide la axele prioritare de transport de 
la nivel european, condus de o administrație locală eficientă și proactivă, orientată către 
un parteneriat solid cu sighișorenii și cu mediul de afaceri. Sloganul strategiei este: 
„Sighișoara: orașul - muzeu”. 

Dintre componentele strategiei sunt relevante pentru dezvoltarea zonei studiate 
următoarele direcţii strategice de dezvoltare: 

1. Dezvoltarea căilor de circulații. Tinta strategiei pentru acest domeniu este: 
”Sighișoara 2020: oraș-conectat, atractiv pentru locuitori și investitori”. Astfel, se 
urmărește ”Creșterea accesibilității și a mobilității în interiorul municipiului 
Sighișoara, la Orizontul 2020, prin  următoarele măsuri concrete:  
-  reabilitarea rețelei de străzi  din municipiu, inclusiv extinderea acestora pentru a 

asigura accesul rapid la cartiere care actualmente sunt izolate, concomitent cu 
introducerea transportului în  comun în aceste zone;  

-  reducerea traficului de tranzit și a celui greu din interiorul municipiului, inclusiv a 
poluării produse de acesta, prin construcția unei variante de ocolire; 

-  creșterea atractivității transportului în comun, prin modernizarea parcului de  
autovehicule, implementarea sistemului de e‐ ticketing și extinderea numărului de 
trasee; 

2. Protecția mediului. Tinta strategiei pentru acest domeniu este: ” Sighișoara 2020: 
oraș-verde” 
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2.7. Concluzii  

Zona de studiu este situată în partea de nord-est a Municipiului Sighișoara, la limita 
teritoriului intravilan. Utilizarea terenurilor în această zonă este dominată de locuire (atât 
individuală cât şi colectivă) şi industrie; activitățile secundare din zonă sunt activitățile 
comerciale amplasate în lungul str. Mihai Viteazu. Funcțiunea dominantă a zonei 
analizate este locuirea individuală – permanentă și de vacanță.  

Arealul studiat s-a dezvoltat în ultimele decenii ca urmare a dezafectării unei părți a 
platformei industriale și datorită tendinței de dezvoltare a locuirii în zonele suburbane și 
periurbane ale marilor orașe.  

Zona studiată are un nivel foarte scăzut de dezvoltare: reţele de canalizare şi apă sunt 
implementate doar în zone mici; dotările publice sunt practic inexistente; trama stradală 
se află într-o stare foarte proastă.  

Situarea periferică a zonei şi legătura dificilă cu rețeaua majoră de circulații a 
municipiului  reprezintă principalele elemente generatoare de probleme în zonă. Această 
scurtcircuitare a legăturilor rutiere scade puternic nivelul de accesibilitate către dotările 
din imediata vecinătate și cele existente la nivel municipal. La aceasta se adaugă şi 
insuficienta dezvoltare a serviciului de transport public, acesta neavând nicio staţie în 
această zonă. Din aceste motive relaţiile zonei cu teritoriul sunt slab dezvoltate.   
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3. STUDIU URBANISTIC – ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 
 

3.1. Încadrarea în documentaţii anterioare 

3.1.1. Condiţionări ale P.U.G. asupra teritoriului studiat  

Pentru zona studiată a fost aprobată documentația de urbanism ”Plan Urbanistic General 
Municipiul Sighișoara”, conform Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 1/1999, 
prelungit prin cu HCL nr. 107/2012, HCL nr. 12/2016, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
completările și modificările ulterioare. Documentația a fost pusă la dispoziție de către 
Beneficiar prin intermediul Primăriei Municipiului Sighișoara.  
Conform acestei documentații și a certificatului de urbanism anterior menționat, zona 
reglementată situată în intravilan face parte din U.T.R. 34 și U.T.R. 35.  

 

3.2. Regimul juridic de protecţie 

3.2.1.  Arii naturale protejate, Natura 2000: ROSCI şi ROSPA 

Zona reglementată se suprapune și se învecinează pe laturile de sud-vest și est cu Situl 
de importanță comunitară ROSCI Sighișoara – Târnava Mare (conform Ordinului nr. 
2387/2011, actualizat 2016).  

De asemenea zona reglementată este situată în apropierea Ariei de protecție 
avifaunistică ROSPA Podișul Hârtibaciului (conform H.G. nr. 971/2011, actualizată 
2016). 

 

3.3. Caracteristicile țesutului urban 

Identificarea tipologiei ţesutului urban existent în arealul studiat contribuie la definirea 
atitudinii specifice de reglementare faţă de subzonele delimitate. 

În procesul de definire a caracteristicilor ţesutului urban s-a utilizat metoda analizei 
multicriteriale cu scopul împărţirii zonei studiate în subzone omogene de reglementare. 
Criteriile incluse în analiză sunt: regimul de înălţime al construcţiilor, modul de constituire 
al ţesutului, gradul de ocupare al parcelelor, suprafaţa parcelelor, raportul între funcţiune 
şi parcelar şi gradul de constituire al ţesutului.  

3.3.1. Gradul de constituire al ţesutului 

Nivelul de constituire şi de definitivare al trăsăturilor definitorii ale ţesutului urban 
reprezintă un indicator important al coerenţei sale. Astfel, gradul de finalizare al tramei 
stradale, al parcelarului şi al fondului construit, precum şi durabilitatea şi consistenţa 
relaţiilor ce se stabilesc între acestea sunt importante în estimarea potenţialului de 
dezvoltare al unui tip de ţesut, precum şi al permeabilităţii sale faţă de intervenţii viitoare. 

În arealul care face obiectul prezentei documentații de urbanism au fost identificate, din 
acest punct de vedere, următoarele tipuri de ţesut urban: 
 ţesut urban constituit, rezultat în urma unui proces de parcelare a unor terenuri de 

mari dimensiuni, cu circulații carosabile create în cadrul acestui proces de parcelare, 
un parcelar relativ bine structurat şi un fond construit ce acoperă, în mare parte, 
potenţialul de construibilitate al parcelelor. Acest tip de țesut se regăsește în 2 zone, 
în partea de nord a zonei studiate, la limita cu zona industrială; 

 ţesut urban slab constituit, care îndeplineşte doar două dintre condiţiile de mai sus; 
în care trama stradală a este slab definită, având profil stradal neadecvat funcțiunii 
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zonei studiate, cu trasee incoerente – adaptate la curbele de nivel și cu un număr 
semnificativ de fundături; parcelarul este unul de tip rural, de mari dimensiuni, cu 
parcele alungite și în care fondul construit este amlasat aleatoriu în cadrul parcele. O 
particularitate a acestui tip de țesut o reprezintă zonele în care, datorită profilului 
neadecvat al tramei stradale, au fost realizate alveole în cadrul parcelelor pentru a 
permite depășirea / întoarcerea autovehiculelor. Acest tip de țesut domină teritoriul 
zonei studiate.    

3.3.2. Funcţiunea dominantă 

Activităţile care se desfăşoară în interiorul parcelelor, deşi imateriale prin natura lor, au 
consecinţe foarte vizibile la nivelul relaţiei dintre fondul construit şi parcelar. Astfel, pot fi 
identificate câteva tipuri de ocupare, caracteristice diferitelor categorii de activităţi. 
Aceste tipuri se caracterizează, la rândul lor, pe de o parte printr-un parcelar specific şi, 
pe de altă parte, printr-o relaţie proprie care se stabileşte între construcţii şi parcelă. 
Aceste consecinţe fizice şi vizibile în teritoriu ale activităţilor contribuie în mod decisiv la 
structurarea ţesutului. 

Astfel, în cazul zonei studiate, a putut fi stabilită următoarea: 
 ţesut specific funcţiunii rezidenţiale colective (în exteriorul zonei reglementate); 
 ţesut specific funcţiunii rezidenţiale individuale (locuire pe lot); 
 ţesut specific activităţilor agricole, recent înlocuite de utilizări rezidenţiale; 
 ţesut specific funcţiunilor industriale (în exteriorul zonei reglementate); 
 ţesut specific funcţiunilor tehnice și de gospodărie comunală (cimitir, gospodărie de 

apă, stație de reglare măsurare presiune). 

Din punctul de vedere al repartiţiei teritoriale, ţesutul de tip rezidenţial individual 
constituie fondul dominant, în timp ce celelalte tipuri de ţesut sunt diseminate în teritoriul 
studiat.  

3.3.3. Modul de constituire al ţesutului  

Elementele constitutive ale ţesutului urban (tramă stradală, parcelar, fond construit) se pot 
dezvolta fie organic, pe baza evoluţiei lente, în timp, condiţionate de elemente contextuale, fie 
pot apărea ca rezultat al unor operaţiuni urbanistice planificate (străpungeri, parcelări, 
restructurări, ansambluri noi etc), desfăşurate într-un timp comparativ scurt.  

Amprenta acestor posibile moduri de constituire are o mare durabilitate şi poate fi 
identificată chiar şi după ce o bună parte din fondul construit va fi fost reciclat. 

În cazul zonei studiate, cea mai mare parte a țesutului urban este rezultatul unei 
dezvoltări organice a unor parcele de tip rural: parcele de dimensiuni mari, cu deschidere 
relativ mică și cu mare adâncime, adaptat diferentelor mari de înălțime specifice zonei.  

O mică parte a țesutului este rezultatul unui proces de parcelare a unor terenuri private 
(în partea de nord-est a zonei studiate).  

O altă parte a teșutului urban, de mici dimensiuni, este rezultatul procesului de 
împroprietărire a locuitorilor municipiului cu parcele de dimensiuni relativ egale (în partea 
de nord a zonei studiate).  

Modul de constituire a ţesutului reprezintă un criteriu cu un grad mare de relevanţă, ce 
determină forma actuală a zonei. Acesta va fi unul dintre principalele criterii luate în 
calcul în sinteza finală a analizelor. 
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3.3.4. Gradul de materializare şi suprafaţa parcelelor  

Nivelul la care parcelarul este materializat în teren, precum şi aria medie a parcelelor pot 
fi determinante în configurarea formei urbane. Deşi adesea ea nu reprezintă un element 
vizibil direct şi nemijlocit, suprafaţa parcelelor are o influenţă majoră asupra felului în 
care este structurat fondul construit. 

În cazul arealului studiat, parcelarul are suprafeţe foarte variate: 
 în cazul locuinţelor individuale suprafețele parcelelor încep de la 200-300 mp și ajung 

până la 5000-6000mp;  
 în cazul parcelelor destinate activităților tehnice suprafețele parcelelor pornesc de la 

cateva mii de metri patrați (1500-2000mp) și ajung până la 20 000mp; 

Acest fapt este cauzat de modul diferit de dezvoltare al parcelarului – în mod organic sau 
în baza unor proceduri de parcelare planificată precum și de activitățile desfășurate pe 
aceste terenuri: locuire, terenuri agricole transformate treptat în zone de locuire, parcele 
destinate unor echipamente tehnice ale municipiului.  

3.3.5. Modul de dispunere a construcţiilor  

Raportul morfologic între construcţie şi trama stradală, între construcţie şi parcelar şi, 
respectiv, între construcţii propriu-zise este fundamental în caracterizarea ţesuturilor 
urbane. 

Organizarea construcţiilor în cadrul unei parcele şi modul de ocupare al parcelei sunt 
direct influenţate de funcţiune, de suprafaţa şi dimensiunile parcelei, de conformarea 
terenului, de dispunerea parcelei în raport cu căile de acces.  

În ceea ce priveşte modul de dispunere a construcţiilor pe parcele se observă 
următoarele: nu există o regulă clară în ceea ce priveşte modul de dispunere a 
construcţiilor în raport cu străzile, existând doar o tendință generală de retragere a 
parcelelor față de aliniament.  

Cele mai multe dintre locuinţele individuale sunt dispuse izolat pe parcelă, fiind retrase 
față de limitele laterale și posterioare. 

În cazul parcelelor d mici dimensiuni, sau a parcelelor în care aliniamentul este mai mare 
decât adâncimea parcelei, se observă  o apropriere a cădirilor față de limita posterioară 
și păstrarea unui retrageri mai mari fată de aliniament.  

3.3.6. Dimensiunea construcţiilor 

În general, dimensiunea construcţiilor în zone construite este un bun indicator al 
categoriei de ţesut urban în care acestea se încadrează. De obicei, unor niveluri diferite 
de înălţime şi unor dimensiuni diferite în plan le corespund ocupări şi utilizări diferite, 
precum şi elemente distincte de natură funcţională. 

În cazul zonei reglementate, dimensiunea construcţiilor – regimul de înălțime și 
dimensiunile în plan ale clădirilor – sunt specifice zonelor de locuințe izolate pe lot, cu 
regim mic de înălțime: P - P+1.  

3.3.7. Durabilitatea construcţiilor 

Durabilitatea fondului construit este relevantă atât din punctul de vedere al imaginii 
urbane, cât şi din punctul de vedere al permeabilităţii la intervenţie a ţesuturilor. 

În zona studiată starea fondului construit este foarte diversificată (durabilitatea 
construcţiilor este direct proporţională cu vechimea fondului construit, cu tipurile de 
materiale folosite şi cu modul în care au fost întreţinute şi utilizate construcţiile): în cadrul 
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funcţiunilor de locuire individuală, se identifică un proces de reînoire continuă a fondului 
construit, astfel starea şi durabilitatea construcţiilor sunt variate.  

Este de semnalat cazul construcțiilor de mici dimensiuni, cu o durabilitate mică, care au 
caracter temporar și care sunt amplasate pe parcelele cu destinație de grădini.  

 

3.4.  Zone și subzone funcționale  

3.4.1.  Zone si subzone funcționale 

În zona situată în intravilan, principala funcțiune este cea de locuire individuală  și  case 
de vacanță. O altă funcțiune care se regăsește în zonă este cea de gospodărie 
comunală (cimitire și dotări tehnico-edilitare de deservire locală).  

Se remarcă o puternică exindere a zonei de locuit din intravilan către zona situată în 
extravilan, aici existând un număr relativ mare de parcele ocupate de locuințe individuale 
și case de vacanță construite în ultimii ani precum și grădini amenajate pe parcelele 
libere de construcții.    

Zona reglementată se află într-o continuă dezvoltare, remarcându-se numeroase zone în 
care s-au realizat divizări ale unor parcele cu suprafețe mari. Astfel au rezultat parcele cu 
suprafețe variate, mare parte dintre acestea fiind deja ocupate cu locuințe individuale 
sau case de vacanță, iar parcelele libere sunt folosite ca și grădini.  

În cazul parcelele sunt folosite ca și grădini există cazuri, în care au fost realizate 
construcții anexe, destinate depozitării echipamentelor utilizate în activitățile agricole.  

În partea centrală a zonei studiate sunt amplasate funcțiuni tehnice de interes municipal: 
 rezervorul de apă 
 stația de reglare măsurare presiune 
 cimitirul împărțit în 4 zone, în funcție de cult: cimitirul ortodox (reprezentând cca 50% 

din suprafață), cimitirul greco-catolic, cimitirul reformat, cimitirul romano-catolic, 
cimitirul unitarienilor.  

În zonele învecinate arealului reglementat, se întâlnesc următoarele funcțiuni: 
 unități industriale cuprinse în arealul dintre zona reglementată și str. Mihai Viteazu 
 o serie de terenuri libere și spații verzi neamenajate 
 un ansamblu de locuințe colective cu regim mediu de înălțime (P+4), în partea de 

nord-vest 
 dotări publice: biserică,unitate de pompieri, spați comerciale, echipamente tehnico-

edilitare (stație electrică de transformare), în partea de nord-vest 
 fond forestier – pădurea Hențeș în partea de vest (cuprinsă în limita sitului de 

importanță comunitară ROSCI Sighișoara-Târnava Mare) 
 zona verde de protecție aferentă albiei pârâului Valea Dracului, în partea de est 

(cuprinsă în limita sitului de importanță comunitară ROSCI Sighișoara-Târnava Mare) 
 terenuri agricole, în partea de sud (cuprinse în limita ariei de protecție pecială 

avifaunistică ROSPA Podișul Hârtibaciului).  
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3.4.2. Bilanț teritorial  

În cazul zonei reglementate în cadrul prezentei documentații de urbanism, bilanțul 
funcționa existent este următorul: 

BILANŢ TERITORIAL EXISTENT  
PUZ MIRON NEAGU MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 

ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - SITUAŢIA EXISTENTĂ SUPRAFAȚA (ha) 
PROCENT  
din total 

LOCUIRE INDIVIDUALĂ ÎN CLĂDIRI CU ÎNĂLŢIME MICĂ 
(≤P+2, 3N), Hcornişă≤10m 

8.0898 34.2% 

GOSPODARIE COMUNALĂ ŞI  
ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ 

3.6711 15.5% 

CIMITIR 3.5083 14.8% 
ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ 0.1628 0.7% 
SPAȚII VERZI NEAMENAJATE 0.7764 3.3% 
CIRCULAŢII PIETONALE, CAROSABILE 3.1718 13.4% 
 TERENURI LIBERE – TERENURI VIRANE 8.7465 36.9% 

 TOTAL TERITORIU PUZ 23.6792 100.0% 

 

3.5.  Dotări şi servicii publice   

3.5.1. Dotări publice de bază 

În cadrul teritoriului analizat prin prezenta documentaţie de urbanism nu sunt amplasate 
dotările social-culturale.  

În zona de studiu este dificilă dezvoltarea de noi dotări cultural recreative datorită lipsei 
resurselor de teren.  

Deficitul de dotări social-culturale și servicii de interes public este compensat, parțial, de 
activitățile existente în zona învecinată.  Aceste dotări contribuie la creşterea calităţii vieţii 
în zonă,  la asigurarea unor servicii publice de bază, la satisfacerea cerinţelor zilnice sau 
cu frecvenţă mare ale populaţiei rezidente în zona analizată şi în imediata sa vecinătate.  

Dotările analizate vizează: învăţământul, cultura, cultele, sănătatea şi asistenţa socială, 
spaţiile plantate, comerţul şi serviciile publice.  

a. Unităţi de învăţământ. În proximitatea zonei studiate sunt amplasate două unități de 
învățământ:  

- Gimnaziu de stat ”Zaharia Boiu” (str. Tandafirilor), poziționat în cadrul ansamblului de 
locuințe colective amplasat la nord de str. Mihai Viteazu (cartierul Bărăgan); raza de 
deservire este de 1000m;  

- Școala gimnaziala Nicolae Iorga (str. Dumbravei) și Școala gimnazială (str. Plopilor)  
poziționate în cadrul ansamblurilor  de locuințe colective amplasate în zona str. Plopilor - 
str. Mihai Viteazu; raza de deservire este de 1000m;  

Toate untiăţile de învăţământ prezente în proximitatea zonei studiate dispun de o incintă 
proprie;  
Se poate aprecia că zona de studiu are o accesibilitate relativ bună la unităţile de 
învăţământ preuniversitar de nivel municipal şi local. 
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b. Dotări şi servicii pentru sănătate şi asistenţă socială 

 În zona studiată nu există dotări de sănătate şi asistenţă socială; 
Analiza dotărilor şi a distribuţiei dotărilor de sănătate şi asistenţă socială din zona 
învecinată, prezintă următoarele caracteristici: 
 Zona studiată se află la o distanţă de aproximativ 4km de spitalul municipal;  
 Farmaciile, ca unităţi medicale de proximitate, nu sunt amplasate în interiorul zonei 

analizate;  
 În imediata apropiere a zonei de studiu au fost identificate două farmacii, amplasate 

pe str. Mihai Viteazu și în cartierul Bărăgan; 
 Lipsa dotărilor în zona de studiu afectează puternic dezvoltarea, accentuând statutul 

de zonă limitrofă a Municipiului Sighișoara. 
 
c. Dotări pentru activităţi cultural-recreative 

În zona de studiu, nu există dotări pentru activităţi cultural-recreative (inclusiv dotări 
sportive sau parcuri).  
Zonele verzi cu potenţial. Din punct de vedere al spaţiilor cu potenţial în realizarea 
obiectivelor de agrement, în vecinătatea zonei studiate, această funcțiune este 
îndeplinită de Pădurea Hențeș.  

Culte. În proximitatea zonei studiate au fost identificate două biserici ortodoxe: Biserica 
Adormirea Maicii Domnului amplasată la intersecția dintre str. Miron Neagu și str. Mihai 
Viteazu; cea de-a doua biserică este amplasată în Cartierul Bărăgan.  

d. Dotări comerciale şi servicii de cartier 

Dotările comerciale, de alimentaţie publică şi servicii amplasate în proximitatea zonei 
studiate asigură aprovizionarea populaţiei din zonă cu mărfuri de cerinţă zilnică şi 
săptămânală.  

În vecinătatea zonei studiate este amplasat un singur centru comercial de mari 
dimensiuni (supermarket Kaufland) amplasat pe str. Mihai Viteazu, la vest de zona 
studiată.  

Majoritatea dotărilor comerciale, destinate aprovizionării zilnice, accesibile locuitorilor 
zonei studiate, sunt amplasate în lungul str. Mihai Viteazu, la parterul clădirilor de 
locuințe colective și în cartierul Bărăgan.  

e. Dotări administrative.  

Dotările administrative au o reţea structurată cu unităţi la nivel municipal şi local, de 
cartier. Distribuţia unităţilor de interes municipal este una concentrată în zona centrală a 
municipiului. Zona de studiu este situată în partea de nord-est a teritoriului intravilan, 
având o accesibilitate scăzută faţă de sistemul de dotări majore. Majoritatea instituţiilor 
sunt situate la o distanţă mai mare de 3 km.  

În imediata vecinătate este amplasat Detasamentul de pompieri Sighișoara.  
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3.6. Calitatea spaţiului public – spaţii plantate 

Spaţiul plantat din cadrul locuinţelor individuale are o mare importanţă pentru crearea 
condiţiilor favorabile locuirii; acestea contribuie, prin amenajările pe care le cuprind, la 
crearea unei ambianţe naturale cu efecte favorabile asupra condiţiilor de viaţă, în 
interiorul zonei de locuit.  

În raport cu modul de folosire şi cu poziţia lor, spaţiile plantate din teritoriul studiat intră în 
categoria spaţiilor plantate de folosinţă limitată, care cuprind terenuri neconstruite şi 
neafectate altor destinaţii şi funcţiuni, situate în interiorul imobilelor destinate locuirii 
individuale, în cadrul grădinilor urbane şi în lungul cursurilor de apă. 

Teritoriul studiat nu cuprinde spații verzi, amenajate, destrinate recreeri locuitorilor.  

Funcțiunea de recreere este îndeplinită de padurea amplasată la vest de zona studiată, 
în teritoriul extravilan al municipiului.  

Spaţiile verzi în zona de studiu se încadrează în următoarea categorie: spaţii cu 
vegetaţie predominat arbustivă/erbacee spontană identificate pe terenurile libere / 
neamenajate și în zona de protecție a cursului de apă, unde nu au fost aplicate lucrări de 
gestionare. 

Zona de spaţii verzi existentă în lungul părăului este lipsită de coerenţă şi continuitate, 
neexistând amenajări realizate pe baza unor principii compoziţionale.  

Funcţiunile spaţiului plantat 

Funcţiuni igienice – spaţiile plantate influenţează microclimatul, acţionând asupra 
temperaturii, a umidităţii şi a vântului. Plantaţiile înalte, amplasate în lungul căilor de 
circulaţie, au o acţiune de micşorare a vitezei vântului. De asemenea, plantaţiile de arbori 
şi arbuşti asigură o ventilaţie orizontală şi protecţia împotriva zgomotelor. 

Funcţiuni social culturale – spaţiile plantate de interes public oferă locuitorilor posibilitatea 
de a se odihni şi de a se recreea. Lipsa unor amenajări adecvate determină o subutilizare a 
acestor spaţii care ar putea servi ca loc de practicare a sportului în cadrul unor terenuri de 
joc pentru copii, ar putea asigura activitatea sportivă neorganizată a adulţilor sau activităţile 
de socializare prin instalarea unor zone de picnic, jocuri de societate etc. 

Funcţiuni estetice – spaţiile plantate pun în valoare construcţiile, măresc confortul 
pietonilor şi creează ambianţe variate (prin forme şi culoare) de la anotimp la anotimp. 

Organizarea spaţiului plantat 

În cadrul teritoriului studiat au fost identificate următoarele tipuri de zone plantate:  
 Fâşii plantate în lungul cursurilor de apă: au în mare parte un caracter destructurat, 

cauzat de varietatea de specii înglobate (cu talii şi forme ale coroanelor foarte 
diferite), de lipsa a numeroase exemplare sau de standardul scăzut al materialului 
vegetal; 

 Grădini destinate agriculturii urbane: prevăzute cu imprejmuiri şi construcţii provizorii 
de slabă calitate; 

 Plantaţiile pe lot: „grădini” aferente locuinţelor individuale, cu suprafeţele care diferă 
în funcţie de dimensiunile parcelelor; în partea de vest a zonei studiate, în cadrul 
parcelarului de tip rural, grădinile ocupă un procent considerabil din parcelă în raport 
cu suprafaţa destinată locuirii.  
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La nivel de amenajare, spaţiul public este caracterizat în ansamblu de o lipsă de investiții 
în amenajarea circulațiilor pietonale și carosabile ceea ce generează o imagine 
neadecvată şi duce la îngreunarea deplasărilor.  

Din punctul de vedere al mobilierului urban, zona este lipsită aproape în totalitate de 
acest tip de echipamente. Aceste lipsuri impiedică utilizarea corespunzătoare a spaţiului 
public.  

O parte din suprafețele libere, au posibilitatea de a fi transformate, prin amenajarea 
adecvată a acestora, în spaţii tampon între zona destinată activităţilor industriale, de 
depozitare şi zonele rezindenţiale înconjurătoare. Prin aceste măsuri se obţine creşterea 
calităţii mediului, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi implicit creşterea calităţii imobiliare a 
terenurilor.  

Sinteza problemelor privind calitatea spaţiului public: 
 Spaţiile verzi neamenajate reprezintă o sursă de inconfort şi poluare datorită 

întreţinerii necorespunzătoare a acestora; 
 Lipsa amenajărilor aferente spaţiului public, în contextul în care zonele rezidenţiale 

au un deficit de locuri de recreere şi socializare în aer liber;  
 Lipsa unor elemente-reper la nivel de ansamblu;  
 Caracterul îmbătrânit şi debilitat al vegetaţiei; 
 Lipsa echipamentelor spaţiului public (mobilier urban, pavaje, iluminat public etc.). 

Sublinierea disfuncţionalităţilor şi a aspectelor negative observate ajută la formularea 
unor propuneri şi recomandări care să conducă la valorificarea unora dintre 
caracteristicile distinctive ale teritoriului studiat: suprafeţele de terenuri libere existente în 
zona de nord şi potenţialul social al acestora; existenţa a numeroase imobile cu 
suprafeţe plantate mari; fâşiile verzi amplasate în lungul cursurilor de apă.  

 

3.7. Statutul juridic şi circulaţia terenurilor  

Din punctul de vedere al regimului de proprietate, proprietari în zonă sunt persoane fizice 
și juridice, Municipiul Sighișoara și Statul Român.  

După tipurile de proprietate, teritoriul aferent P.U.Z. Zona Miron Neagu este împărţit 
după cum urmează: 

BILANŢ TERITORIAL EXISTENT - REGIM DE PROPRIETATE  
PUZ MIRON NEAGU, MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 

REGIM DE PROPRIETATE 
SUPRAFAȚA 

(ha) 
PROCENT  
din total 

DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI 
SIGHIȘOARA 

6.8260 28.8% 

DOMENIU PRIVAT DE INTERES NAȚIONAL 0.1969 0.8% 
DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA 0.5375 2.3% 
PROPRIETATE PRIVATĂ A PERSOANELOR 
FIZICE ȘI JURIDICE 

16.1188 68.1% 

 TOTAL TERITORIU PUZ 23.6792 100.0% 
Tabel 1. Tipuri de proprietate asupra terenurilor 

Arealul reglementat în cadrul  P.U.Z. Zona Miron Neagu prezintă o structură a proprietăţii 
destul de eterogenă, în care predomină domeniul public de interes local şi proprietatea 
privată a persoanelor fizice sau jurdice.  
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3.8. Concluzii și disfuncționalități  

3.8.1.   Caracteristicile zonei studiate 

Principalele caracteristici ale zonei studiate sunt: 

 Zona studiată este amplasată la limita de nord-est a teritoriului intravilan al 
municipiului, incluzând şi o suprafaţă de 10ha, propusă pentru includere în intravilan; 

 Zona studiată este amplasată la limita teritoriului administrativ al Municipiului 
Sighișoara cu teritoriul comunei Albești.   

 Zona studiată este delimitată de elemente ale cadrului natural pe două laturi: 
Pădurea Herțeș și Pârâul Valea Dracului;  

 În partea de nord, dezvoltarea zonei de locuințe este stopată de existența platformei 
industriale; 

 Teritoriul studiat are un caracter specific zonelor periferice ale marilor oraşe, 
dezvoltate treptat;  

 zona de locuinţe individuale este dominată de parcele de tip rural, cu inserţii de 
locuinţe de tip periurban în partea de nord, rezultate pe baza unor parcelări;  

 În zona centrală, există o zonă de mari dimensiuni ocupată cu echipamente tehnice: 
cimitire, gospodărie de apă și SRMP;  

 În partea de sud-vest zona reglementată se suprapune, pe suprafețe foarte mici de 
teren, peste situl Natura 2000, ROSCI Sighișoara – Târnava Mare; 

 Suprafața de spațiu verde de protecție, din lungul cursului de apă are un deosebit, cu 
potenţial de dezvoltare și de creștere a calității mediului în zonă; 

 Suprafețele de spații libere din partea de nord au potențial în amenajarea unor spații 
verzi de interes comunitar destinate recreerii și socializării locuitorilor zonei;  

 În ciuda procesului de dezvoltare al activităților de locuire în zona periurbană a 
municipiului, în interiorul arealului studiat, există o suprafață semnificativă de terenuri 
care au destinația de grădini urbane;  

 Diferenţele semnificative de teren, înclinarea terenului dispre pădure către valea 
pârâului Valea Dracului (diferență de nivel de circa 70m). 

 În ciuda existenței unei diferențe semnificative de nivel, terenul studiat este terasat, 
fapt care face facilitează dezvoltarea tramei stradale.  

Principalele oportunități ale zonei reglementate sunt: 

 Existența, în partea de nord, a unei școli gimnaziale și a unei zonei cu mic 
comerț de proximitate (la parterul blocurilor de locuințe colective de pe strada 
Mihai Viteazu);  

 Existența unor terenuri aflate în proprietatea Municipiului Sighișoara și a Statului 
Român, unde se pot propune spații verzi publice și locuri de joacă pentru copii.  

 Posibilitatea de introducere în intravilan a unor terenuri bune pentru constituirea 
unor noi zone de locuințe individuale; 

 Situarea într-o zonă cu un cadru natural propice dezvoltării de locuințe 
individuale și de case de vacanță.    

 Situarea zonei reglementate în interiorul și în imediata vecinătate a unor arii 
naturale protejate, fapt ce determină un nivel crescut al atractivității zonei 
precum și nevoie de realizare e unor intervenții care să le protejeze. 
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3.8.2.  Sinteza disfuncționalităților zonei 

Disfuncționalitățile prezente în zona reglementată sunt: 

 Extinderea funcțiunii de locuire în teritoriul extravilan al municipiului și, implicit, lipsa 
unor documentații de urbanism care să asigure o dezvoltare spațială coerentă a 
zonei;  

 Lipsa rețelelor tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze naturale și parțial 
electricitate), fapt ce determină efecte negative directe asupra sănătății populației, 
calității solului și a apelor subterane și de suprafață;  

 Alăturarea de funcțiuni neadecvate: zone industriale, zone de gospodărie comunală 
existente în vecinătatea zonelor de locuințe;  

 Dezvoltarea continuă a parcelarului în contextul existenței unor diferențe relativ mari 
de nivel au determinat nivelul scăzut al accesibilității în special în partea centrală, de 
sud și sud-vest a zonei reglementate. 

 Lipsa unor spații verzi publice în apropiere, cu precădere lipsa unor locuri de joacă și 
a unor spații destinate socializării; 

 Existența unor spații libere și a unor spații publice neamenajate care contribuie la 
conturarea unei imagini urbane neadecvate și la scăderea calității locuirii în zonă;  

 Lipsa amenajărilor aferente spaţiului public (inclusiv a echipamentelor specifice 
spaţiului public: mobilier urban, pavaje etc.). 

 Lipsa unei rețele de iluminat public stradal, fapt care scade gradul de siguranță al 
zonei;  

 Inexistența dotărilor publice cu utilizare cotidiană, în arealul studiat; inclusiv 
inexistenţa locurilor de joacă pentru copii şi a spațiilor de socializare;  

 Grad scăzut de accesibilitate la dotările comerciale şi la serviciile de cartier, inclusiv 
la cele de dimensiuni mari, 

 Gradul scăzut de dotare al zonei învecinate cu echipamente socio-culturale, cu spații 
comerciale de proximitate;   

 Existenţa unor locuinţe în teritoriul extravilan, într-o zonă cu accesibilitate foarte 
redusă şi nedeservită de reţele edilitare; 
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3.9. Propuneri preliminare de dezvoltare  

Soluţia  generală de organizare şi dezvoltare a zonei studiate are la bază obiective 
stabilite prin caietul de sarcini (vezi cap. 1.2.2. Scopul şi obiectivele studiului) şi în acord  
cu necesităţile populaţiei locale, evidenţiate prin studiul de fundamentare 1.3.6. Ancheta 
sociologică.  

Atitudinile de intervenţie şi gestiune urbană vor urma două direcţii principale: 
 Direcţia reactivă: eliminarea sau reducerea disfuncţionalităţilor constatate în 

structura urbană a zonei; 
 Direcţia pro-activă: valorificarea potenţialului de dezvoltare, urmărind creşterea 

calităţii vieţii locuitorilor şi dezvoltarea economică şi socială prin reglementarea 
activităților conexe locuirii, potenţarea spaţiilor publice, asigurarea protecţiei 
adecvate a infrastructurii tehnico-edilitare. 

Propunerile de dezvoltare spațială a zonei vizează următoarele aspecte generale:  

3.9.1.  Zonificare funcțională 

Funcțiunile principale, propuse pentru zona reglementată, sunt: 

 Locuințe individuale, regim de înălțime maxim P+2 (maxim 10m); 

 Case de vacanță; 

 Gospodărie comunală – cimitire și dotări tehnico-edilitare de deservire locală 
(funcțiuni păstrate); 

Funcțiunile secundare, care vin în completarea activității principale enunțată anterior, 
sunt următoarele:  

 Comerț și servicii (maxim 25% din suprafața construită desfășurată pe parcelă): 
activități economice de proximitate; 

 Spaţii libere pietonale; 
 Spaţii verzi publice; 
 Locuri de joacă 
 Dotări tehnico-edilitare 
 Spații verzi cu rol de protecție a cursurilor de apă;  
În partea de nord a zonei reglementate, sunt prevăzute perdele de vegetație cu rol de 
protecție a zonei de locuințe față de unitățile industriale adiacente.  
În cazul unităților de gospodărie comunală – cimitire – a fost definită zona de protecție 
sanitară, cu o rază de 50m, în care amplasarea de construcții este condiționată de 
obținerea de avize de la autoritățile în domeniu.  

3.9.2.  Modul de construire pe parcele   

În planșa 1.3. Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională sunt delimitate o serie de benzi 
de construibilitate în cadrul cărora, ulterior, se vor delimita zonele edificabile ale parcelelor.  

Delimitarea benzilor de construibilitate s-a realizat în funcție de aliniamentul propus al 
parcelelor și nu reprezintă edificabilul propriu-zis.  

În zonele în care parcelele se învecinează cu siturile Natura 2000, limitele benzilor de 
construibilitate au fost retrase față de limita ariilor naturale protejate în scopul realizării 
unei zone de protecție. În aceste zone sunt definite benzi de construibiletate care variază 
între 20m și 90m, în funcție de adâncimea parcelei.  
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În cazul parcelelor destinate locuirii, retragerea minimă a clădirilor față de aliniamentul 
parcelelor va fi de 5m. Fac excepție parcelele de mici dimensiuni, parcelele cu deschideri 
la două străzi, acolo unde retagerea minimă a fost stabilită la 3m. În ceea ce privește 
retragerile față de limitele posterioare ale parcelelor se propune o retragere de 5m.  

În planșa 1.3. Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională sunt indicate accesele 
pietonale și auto pe parcele. 

Sunt prevăzute lucrări tehnice de sistematizare verticală care să permită păstrarea pantei 
tramei stradale în limitele adecvate pentru circulație și care să rezolve problema 
diferenței de nivel dintre spațiul public și cel privat. În planșa 1.3. sunt marcate zonele în 
care, pe aliniament,  sunt necesare ziduri de sprijin la limita dintre parcelele de locuințe și 
circulațiile carosabile / pietonale.  

3.9.3.  Creșterea calității locuirii 

Prin prezentul P.U.Z. se propune extinderea, în zona reglementată, a rețelelor tehnico-
edilitare aflate în vecinătatea zonei (apă, canalizare, gaze naturale și electricitate) în 
vederea sporirii gradului de confort al locuirii.  

Această propunere are ca scop creșterea calității locuirii prin asigurarea unui grad mai mare 
de protecție a sănătății populației (creșterea standardului de igienă, controlul calității apei), a 
vegetației din zonă (îmbunătățirea calității solului și a apelor subterane și supraterane).      

Prin intervențiile propuse la nivel de rețele tehnico-edilitare și la nivel de rețea de 
circulații, se urmărește reducerea nivelului emisiilor de oxizi de azot, pulberi în 
suspensie, oxid de carbon, și în special a nivelului de dioxid de sulf la schimbarea 
combustibiluilui solid și a celui lichid cu gaze naturale. 

Prin intervențiile propuse la nivel de spațiu public, în particular amenajarea spațiilor verzi 
(scuarurile din partea de nord a zonei studiate și spatiul verde de protecție a cursului de 
apă) se urmărește creșterea ameliorarea calității vieții.  

3.9.4.  Îmbunătățirea imaginii urbane  

Propunerile prezentei documentații de urbanism urmăresc modernizarea imaginii zonei 
studiate şi creşterea calităţii condiţiilor de viaţă ale locuitorilor: 
- Crearea confortului urban şi a individualităţii diferitelor tipuri de spaţii, fâşii plantate 

aferente căilor de circulaţie, spaţii verzi pentru recreere și socializare, spaţii verzi 
pentru protecţia cursurilor de apă;   

- Crearea unor imagini unitare ale ansamblurilor de locuinţe prin valorificarea spaţiilor 
plantate, spaţiilor publice şi coordonarea acestora cu fondul constuit. 

3.9.5.  Dezvoltarea dotărilor şi serviciilor publice 

 Introducerea dotărilor publice de uz cotidian: propunerile acordă o importanţă 
deosebită următoarelor aspecte: 
- Creşterea calităţii spaţiilor publice (prin reordonarea şi ierarhizarea spaţiilor 

neconstruite ale domeniului public); 
- Amenajarea amplasamentelor pentru dotări recreative desatinate locuitorilor 

zonei (amenjarea de locuri de joacă, spații de socializare și recreere în cele 
două fâșii plantate din partea de nord).   

 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor economice, integrate 
activității principale, cea de locuire (prin reglementarea spaţiilor 
construite/neconstruite ocupate de acestea). Reglementări urbanistice care să 
permită amplasarea,  a unor activităţi comerciale şi servicii de mici dimensiuni cu 
deservire locală, destinate aprovizionării săptămânale/cotidiene a locuitorilor; 
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4. STUDIU PRIVIND INFRASTRUCTURA RUTIERĂ  

Studiul îşi propune găsirea unor soluţii care să conducă la modernizarea şi dezvoltarea 
coerentă a circulaţiei carosabile şi pietonale, la accesibilizarea cartierului, la 
dimensionarea reţelei stradale conform reglementărilor în vigoare, la organizarea 
circulaţiei şi transporturilor prin optimizarea relaţiilor în teritoriu, cu creşterea siguranţei 
participanţilor la trafic şi impact minim asupra mediului înconjurător.  

4.1. Trama stradală   

Rețeaua principală de circulații a zonei studiate are o orientare NV-SE, urmărind curbele 
de nivel și fiind, în același timp, relativ paralele cu liziera pădurii și cursul pârâului.  

Trama stradală existent în zona de studiu este specifică zonelor periurbane rezultatea 
prin dezvoltarea organică a unor teritorii cu specific agricol.  

Trama stradală din zona de studiu este adaptată reliefului variabil și barierelor naturale 
(curs de apă, versanți, taluzuri, pădure).  

Artera de circulație principală a zonei studiate este str. Miron Neagu, stradă de categoria 
III, care are o orientare NV-SE și traversează, logitudinal întreaga zona de studiu. 
Aceasta este principala cale de acces în zona de studiu, făcând legătura la nord cu Str. 
Mihai Viteazu (legătura cu zona centrală a municipiului) și la sud, prin continuarea cu 
Calea Baraților (cele două formând o buclă), legătura cu teritoriul comunei Albești și, 
ulterior, cu DN13 (în partea de est).   

Str. Miron Neagu este dublată, în partea de sud-vest, de Aleea Raiului, stradă de 
categoria IV, care delimitează cimitirul la sud și vest și este tangentă pădurii în partea de 
sud-vestfinalizându-se cu o fundatură în colțul de sud-vest.   

Circulațiile secundare, străzi de categoria IV, au rol de a iriga local parcelarul; cele din partea 
de est sunt circulații înfundate, fără a dispune de locuri de întoarce amenajate în conformitate.  

Strada Miron Neagu, circulația principală a zonei de studiu, se aflată într-o stare relativ 
bună, fiind parțial asfaltată (în partea de nord-vest).  

Restul circulațiilor din zona de studiu au un profil impropriu și se află într-o stare 
avansată de degradare.   

Caracteristicile geometice ale rețelei stradale sunt: 

 str. Miron Neagu are o lățime variabilă a corosabilului, cuprinsă între 17m la 
intersecția cu str. Mihai Viteazu și 3m în partea de sud, la limita teritoriului 
administrativ; profilul mediu în zona de teritoriu intravilan este de 5m, fără trotuare.  

 Str. Aleea Raiului are o lățime variabilă a corosabilului, cuprinsă între 6-9m în zona 
de sud-vest a cimitirelor și 4m în partea de sud, în zona adiacentă pădurii; strada nu 
este prevăzută cu trotuare.  

 Străzile secundare au profile variabile. În cazul străzilor din partea de nord, profilul 
stradal (cca 7m), relativ uniform a fost determinat în cadrul procesului de parcelare. 
Străzile din partea de est, din terioriul extravilan, cu rol de deservire a unui parcelar 
de tip rural, sunt străzi foarte înguste rezultate prin cedarea de terenuri pentru a se 
putea realiza un acces minimal către parcele.  

O caracterisică aparte a rețelei stradale o reprezintă existența, în lungul străzilor cu 
gabarit subdimensionat (cu precădere pe Aleea Raiului), a unor alveole care permit 
depășirea și / sau întoarcerea autoturimelor. Aceste alveole au rezultat prin cedarea 
neoficială, a unor porțiuni din parcelă de către proprietari (retragerea împrejmuirilor față 
de limitele parcelelor cadastrale / față de aliniament).  
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În cadrul zonei studiate nu există artere generatoare de trafic intens, circulațiile existente 
având rol de deservire locală a zonei de locuințe. Deplasările către şi de la locul de 
muncă contribuie la ridicarea valorilor de trafic la orele de vârf, însă nu au o pondere 
foarte importantă, datorită densităţii reduse a populaţiei. 

În vecinătatea zonei studiat, principala sursă generatoare de trafic intens este str. Mihai 
Viteazu, care face legătura cu zona centrală a muncipiului și care se suprapune cu traseul 
DN13, generând astfel inclusiv trafic greu. Datorită retragerii zonei reglementate față de 
frontul str. Mihai viteazu, zona de locuințe nu este afectată de traficul specific acesteia.  

   

4.2. Sistemul de transportul public      

La momentul elaborării studiului, transportul public în Municipiul Sighișoara este asigurat 
de un operator principal, aflat în subordinea Consiliului Local, SC Apă Termic Transport 
Sighișoara. 

Cele 5 trasee de transport public existete la nivelul Municipiului Sighișoara, au punct de 
pornire în partea de est a municipiului, pe teritoriul comunei Albești, în zona Ramificație, 
la intersecția dintre str. Mihai Viteazu și str. Baraților. Acestea au traseu comun până la 
intersecția străzilor  Mihai Viteazu, 1 decembrie 1918 și Ghe. Lazăr, la limita zonei 
centrale a municipiului.  

În vecinătatea zonei studiate, în lungul str. Mihai Viteazu, sunt amplasate câte două stații 
de transport public, pe fiecare sens.  

Din punct  de vedere al transportului public, zona studiată are un acces relativ facil la 
rețeaua urbană și periurbană de transport, liniile adiacente zonei de studiu făcând 
legătura cu zona centrală și celelalte cartiere componente ale municipiului.  

 

4.3. Circulaţie pietonală 

Infrastructura destinată pietonilor este slab reprezentată la nivelul zonei studiate. 
Circulațiile carosabile existente nu sunt prevăzute cu spații rezwervate trotuarelor. Astfel, 
circulațiile pietonale se realizează în același spațiu cu circulațiile carosabile.  

Trama stradală din zona de studiu nu este prevăzută cu treceri de pietoni.  

În prezent nu se observă fluxuri pietonale semnificative în zonă.  

În zona studiată nu sunt facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă şi nici piste 
pentru biciclişti. 

 

4.4. Concluzii şi disfuncţionalităţi 

4.4.1.  Caracteristicile infrastructurii rutiere 

Principalele oportunități ale rețelei de circulații rutiere din zona de studiu sunt: 
 Acces direct dinspre strada Mihai Viteazu (DN13/E60) care face legătura directă cu 

zona centrală a Municipiului Sighișoara; 
 Existența în apropiere, pe strada Mihai Viteazu, a două stații de transport public 

(comune pentru toate cele 5 linii de transport public ale Municipiului Sighișoara); 
 Având în vedere tendința actuală de dezvoltare a terenurilor din extravilan, prin 

introducerea terenurilor în intravilan primaria Municipiului Sighișoara poate face 
investiții în infrastructura rutiera si edilitara pentru deservirea întregii zone   
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4.4.2.  Sinteza disfuncționalităților infrastructurii rutiere 

Disfuncționalitățile la nivelul infrastructurii rutiere sunt: 

 Existența unor circulații improprii, într-o stare avansată de degradare precum și a 
unor circulații neasfaltate care îngreunează accesul în interiorul insulelor de parcele 
atât a locuitorilor cât și în cazul unor situații de urgență; 

 Străzi subdimensionate, pe care este dificilă circulaţia în ambele sensuri; 

 Lipsesc trotuare, iar acolo unde există sunt degradate; 

 Număr semnificativ de parcele cu deschidere la două străzi paralele;  

 Lipsa de continuitate a circulațiilor carosabile; numărul mare de fundaturi rezolvate 
neadecvat (fără loc de întoarcere, cu lungimi si gabarite improprii);  

 Accesibilitate redusă la nivelul întregii zonei analizate (numărul redus şi starea 
proastă a căilor de circulaţie carosabile şi pietonale, acces pietonal impropriu);  

 Acces pietonal îngreunat la unul din principalele obiective de agrement al 
minicipiului: pădurea Hențeș;  

 

4.5. Propuneri preliminare de dezvoltare  

Propunerile de dezvoltare a rețelei de circulații carosabile vizează: extinderea, 
reabilitarea şi modernizarea sistemului de circulaţie carosabilă pentru a creşte gradul de 
accesibilitate al tuturor zonelor funcţionale; extinderea reţelei stradale în zonele cu 
accesibilitate foarte redusă; lărgirea străzilor subdimensionate în raport cu cerințele de 
trafic; reglementarea circulației pietonale și a legăturilor pietonale, acolo unde este cazul.  

Zona reglementată prin prezentul P.U.Z. este reprezentată în planșele documentației 
anexate  și a fost delimitată astfel încât să se poată ilustra modul de acces și legătura cu 
zona situată în imediata vecinătate. 

4.5.1. Circulații carosabile  

Se propune realizarea unei trame stradale coerente, care să optimizeze circulația rutieră 
(număr redus de manevre, de opriri/ porniri) și să deservească atât parcelele existente 
cât și cele viitoare. Aceasta va fi compusă atât din străzi cu dublu sens (în zona central-
vestică a zonei reglementate) cât și din străzi cu sens unic (în special în zona ce se 
propune a fi introdusă în intravilan).  

Trama stradală propusă ține cont de construcțiile viabile existente în zona reglementată 
precum și de parcelele existente astfel încât acestea să rămână construibile și după 
transferurile de teren necesare modificării gabaritului străzilor.  

În cazul străzii Miron Neagu se propune un profil cu dublu sens (o bandă pe sens), cu 
spațiu verde de aliniament pe fiecare sens, aceasta fiind principala arteră de circulației a 
zonei. Acesta va face în continuare legătura cu comuna Albești și, prin intermediul Căii 
Baraților, cu strada Mihai Viteazul (DN13/E60).    

În cazul Aleii Raiului, se vedevede realizarea unui profil cu dublu sens, cu o bandă pe 
sens. Restul circulațiilor propuse sunt prevăzute cu sens unic.  

Toate circulațiile propuse vor avea profile stradale adaptate la relieful zonei, care să 
faciliteze în special accesul carosabil pe parcele.  

Acolo unde este cazul, sunt prevăzute rigole de scurgere a apelor meteorice provenite 
de pe versanți.  
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În ceea ce privește modalitatea de realizare a intervențiilor, prin natura investiției 
propuse, va fi necesară trecerea în domeniul public al primăriei a unor părți de teren (prin 
cedare sau expropiere, după caz) în vederea realizării unei trame stradale coerente care 
să faciliteze accesul atât către locuințele existente cât și către viitoarele locuințe 
amplasate pe parcelele care se propun a fi introduse în intravilan.  

 

4.5.2. Circulații pietonale  

La nivel de circulații pietonale se urmărește creearea unui sistem coerent de circulații 
pietonale care să asigure legătura cu vecinătățile și care să dubleze rețeaua de circulații 
carosabile, prin prevederea de unor profile stradale cu trotuare de 1.5m lățime, separate 
prin diferențe de nivel și pavaj de circulațiile caroabile.  

Se propune realizarea unui traseu pietonal de agrement, în pădurea Hențeș, conectat la 
rețeaua de circulații pietonale din zona de studiu.  

La nivelul zonei de studiu, se propune transformarea unor segmente de circulații 
carosabile în circulații pietonale.  
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 Universitatea de Arhitectură şI Urbanism ”Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, proiectare 
expertiză şi Consulting (şef proiect: arh. Gabriel Pascariu), Universitatea Bucureşti – 
C.I.C.A.D.I.T., S.C. Quattro Design S.R.L., Studiu de fundamentare în vederea actualizării 
P.A.T.N. – Secţiunea reţeaua de localităţi, beneficiar: M.D.R.A.P., 2014; 

 

Acte normative: 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul – cu compl.şi modif. 
ulterioare; 

 Legea nr. 363/2006 privind aprobarea P.A.T.N. - Secţiunea  I – Reţele de transport; 

 Legea nr. 171/1997 privind aprobarea P.A.T.N. - Secţiunea  II – Apa; 

 Legea nr. 5/2000 privind aprobarea P.A.T.N. - Secţiunea  III – Zone protejate; 

 Legea nr. 351/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Secţiunea  IV – Reţeaua de localităţi; 

 Legea nr. 575/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Secţiunea  V – Zone de risc; 

 OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei salbatice;  

 HG nr 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone Ramsar 
(1971) – Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională – Legea 5/1991. 
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 Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/ 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;  

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI (1996), Hotărârea nr. 
525/27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, Monitorul Oficial nr. 
149/16 iulie 1996; 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJARII TERITORIULUI (1997),  Normativ 
privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii - Indicativ 
NP01197; 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJARII TERITORIULUI (1997), Normativ privind 
proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee - Indicativ NP01097; 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJARII TERITORIULUI (1997) - Ordin Nr. 4/N 
din 22.01.1997 pentru aprobarea "Normativului privind proiectarea şi verificarea construcţiilor 
spitaliceşti şi a instalaţiilor" Indicativ NP-015-97; 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI (1991), Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată în Monitorul Oficial nr. 
933/13 oct. 2004. 

 

  
 


