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Introducere 
 

Prezentul raport elaborat în conformitate cu prevederile art. 63(3), lit. “a” 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, completează cu date statistice care reflectă 

starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Sighişoara, Raportul de 

activitate al Instituţiei Primarului Municipiului Sighişoara aferent anului 2017.  

Conţinutul acestui raport evidenţiază evoluţia principalilor indicatori 

economico-sociali ai Municipiului Sighişoara în anii de referinţă. Pentru 

relevanţă, acolo unde se pretează, au fost făcute comparaţii ale datelor 

demografice, economice, sociale şi culturale din anul 2016 cu cele din anul 2017. 
 

 

I.  DESCRIEREA LOCALITĂŢII 
 

Aşezare geografică  
Municipiul Sighişoara este situat în Podişul Hârtibaciului, subdiviziune a Podişului 

Târnavelor, parte componentă a Depresiunii Colinare a Transilvaniei. Coordonatele geografice 

ale localităţii sunt: 24°46’40” longitudine 

estică şi 46°12’40” latitudine nordică. 

Municipiul Sighişoara are în componenţă 

satul Hetiur. 

Situat în partea centrală a ţării, 

distanţele până la principalele localităţi de 

interes economic, administrativ, cultural 

şi turistic sunt relativ reduse: 297 km până 

la Bucureşti, 120 km până la Braşov, 156 

km până la Cluj-Napoca, 54 km până la 

Tîrgu-Mureş, 40 km până la Odorheiu 

Secuiesc. 

Aşezarea oraşului la intersecţia unor drumuri importante din ţară (Braşov – Sighişoara -  

Tîrgu-Mureş – Cluj-Napoca, Miercurea Ciuc – Odorhei – Sighişoara – Agnita – Sibiu, 

Sighişoara – Mediaş – Sibiu) a avut ca rezultat afirmarea Sighişoarei de-a lungul secolelor ca un 

centru important comercial, meşteşugăresc, administrativ şi cultural. La acestea se adaugă în 

ultimul timp şi importanţa lui ca centru turistic, avându-se în vedere nu numai interesul pentru 

oraşul medieval bine păstrat, ci şi ca loc de plecare pentru vizitarea zonei din jurul Sighişoarei, 

cu mai  multe obiective turistice deosebit de importante (pe lângă bisericile fortificate din Biertan 

şi Viscri, ambele incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, amintim monumentele istorice din 

Saschiz, Archita, Roadeş, Apold, Criş, Mălâncrav, Dumbrăveni, Mediaş şi Seleuş).  

 

 

 

Relief 
Relieful Sighişoarei, parte din vechea platformă a Mării Panonice, existentă cu sute de 

milenii în urmă, este tăiat în terase de curgere a apelor Târnavei şi ale afluenţilor săi. În valea 

largă a Târnavei Mari, pe un teren accidentat de forma unei căldări, se ridică Dealul Cetăţii de pe 

care coboară oraşul, întinzându-se dinspre nord-vest spre sud-est. Dealul Cetăţii (425 m) 

încoronat de cetatea medievală este înconjurat de alte dealuri mai înalte, aşezate ca un imens 

amfiteatru natural: spre nord, Dealul Gării (528 m); spre vest Hula Daneşului şi Dealul Stejăriş 
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(524 m); spre sud Lunca Poştei, care urcă spre Dealul 

din Mijloc (511 – 603 m), iar spre est, Dealul Brădet 

(524 m).  

Dispoziţia vetrei oraşului se face pe câteva 

niveluri de altitudine – între 350 m pe lunca Târnavei 

Mari şi 475m pe Dealul din Mijloc. Diferenţa de 

înălţime în zona oraşului de la nivelul Târnavei este de 

aproximativ 110 m, astfel că Dealul Cetăţii domină 

întreaga vale din amonte a Târnavei Mari. 

 

Climă 
Prin poziţia sa geografică, Sighişoara se încadrează în tipul climatic al Podişului 

Transilvaniei, aparţinând sectorului cu climă temperat – continentală moderată, prezentând 

câteva particularităţi, în funcţie de aspectul deluros al regiunii şi de culoarul mai coborât al 

Târnavei Mari, care influenţează asupra regimului termic şi al precipitaţiilor, conducând la 

inversiuni de temperatură, frecvenţa ceţurilor şi a curenţilor pe culoar. Curenţii de aer au 

frecvenţa cea mai mare dinspre nord-vest, fiind canalizaţi pe culoarul Târnavei Mari. Calmul 

atmosferic predomină cu valori medii de 64% şi se instalează frecvent la Sighişoara şi 

împrejurimi. 

Regimul precipitaţiilor 

Precipitaţiile medii anuale se înscriu între 650-700 mm/an. Lunile cele mai ploioase fiind 

mai-iunie (în medie 90-100 mm/mp), iar cele mai secetoase, noiembrie-decembrie (20-30 

mm/mp). Ploile torenţiale nu au un caracter prea accentuat. Anul 1970 a fost un an ploios, 

cantitatea de precipitaţii a fost de 946,3 mm/mp. În luna mai, cantitatea de precipitaţii a fost de 

222,1 mm/mp când, datorită cantităţii mari de precipitaţii, s-au produs inundaţii. 

Temperaturi - lunară şi anuală 

Temperatura medie anuală este de 8,2°C, valoare ce indică un potenţial termic redus şi 

care scoate în evidenţă climatul destul de răcoros.  

Amplitudinea termică medie între luna ianuarie (-4,3°C) şi luna iulie (18,6°C) este de 

22,9°C. Cele mai ridicate valori ale temperaturii se înregistrează în luna iulie, cu o medie de 

23°C, câteodată urcând, pentru puţine zile, până la 28-30°C, iar cele mai scăzute valori medii ale 

temperaturii se înregistrează în luna ianuarie, cu o medie de -4°C, care uneori coboară pentru 

scurt timp, până la -25 -30°C. Numărul mediu al zilelor cu îngheţ  este de circa 120, iar al zilelor 

calde de 70. 

 

Reţeaua hidrografică 
Cursuri de apă  din localitate  

Poziţia geografică a României în zona climatului temperat-continental şi relieful sunt 

factorii cei mai importanţi în configuraţia reţelei hidrografice şi a valorilor principalilor 

parametri hidrologici. 

Regimul hidrografic se caracterizează prin oscilaţii mari de debite, respectiv printr-o 

perioadă de ape mari provenite din topirea zăpezii (martie) şi prin viiturile rezultate din ploile de 

primăvară (aprilie-mai), precum şi debite mici, din perioadele mai secetoase (august-octombrie). 

Apele subterane sunt cantonate în depozite cu capacităţi de înmagazinare şi 

permeabilitate diferite în funcţie de caracterul granulometric al rocilor şi de gradul lor de 

fisurare. În zona Sighişoara, nivelul hidrostatic se găseşte la adâncimi variate, în lunca Târnavei 

Mari la 1-3 m şi 5-10 m în terasele inferioare, 10-12 m în terasa de luncă a Văii Şaeşului, în 

cartierul Ana Ipătescu şi desigur la adâncimi mai mari pe terasele suspendate. În această zonă 

predomină apele subterane carbonate cu tendinţă de îmbogăţire în sulfaţi, cu mineralizaţii care 

ajung până la 1g/l (predomină cationii de Ca şi Mg). Apele de suprafaţă aparţin în ansamblu 

bazinului hidrografic al Târnavei Mari.  
 



Raportul privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara pe anul 2017  

 5 

 

II.  ASPECTE ADMINISTRATIVE  
 

Suprafaţa unităţii administrativ teritoriale 
Suprafaţa totală a unităţii administrative este de 9.602,25 ha din care 1.169,06 ha 

intravilan şi 8.433,19 ha extravilan. Satul aparţinător,  Hetiur, are o suprafaţă totală de 76,41 ha. 

 

Date demografice 
Populaţia stabilă în municipiul Sighişoara, conform rezultatelor definitive ale 

Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2011 este de 28.102 locuitori, din care 

13.492 bărbaţi, reprezentând un procent de 48,01% şi 14.610 femei, reprezentând un procent de 

51,99%. 

Prezentăm mai jos rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor  

din anul 2011 în municipiul Sighişoara: 

 

Structura etnică a populaţiei: 

 

Etnia Nr. locuitori 

Români 19.632 

Maghiari 4.643 

Romi 1.471 

Germani 403 

Italieni 5 

Bulgari 4 

Ucraineni 4 

Ceangăi 3 

Alta etnie 29 

Informaţie indisponibilă 1.908 

 

 

Structura populaţiei după principalele limbi materne: 

 

Limba maternă Nr. locuitori 

Română 20.874 

Maghiară 4.782 

Romani 128 

Germană 374 

Italiană 5 

Bulgară 3 

Altă limbă maternă 44 

Informaţie indisponibilă 1.892 

 

Structura populaţiei după starea civilă legală: 

 

Starea civilă Nr. locuitori 

Necasatorit(ă) 10.288 

Casatorit(a) 13.760 

Vaduv(a) 2.462 

Divortat(a) 1.587 

Informație indisponibilă 5 
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă: 

 

Grupa de vârstă Nr. locuitori 

Sub 5 ani 1.273 

5-9 ani 1.329 

10-14 ani 1.486 

15-19 ani 1.505 

20-24 ani 1.615 

25-29 ani 1.563 

30-34 ani 2.037 

35-39 ani 2.200 

40-44 ani 2.846 

45-49 ani 1.748 

50-54 ani 2.128 

55-59 ani 2.437 

60-64 ani 1.913 

65-69 ani 1.239 

70-74 ani 1.174 

75-79 ani 788 

80-84 ani 508 

Peste 85 ani 313 

 

 

Structura populaţiei după religie: 

 

Religia Nr. locuitori 

Ortodoxă 19.901 

Reformată 2.217 

Romano-catolică 1.494 

Unitariană 911 

Penticostală 314 

Greco-catolică 180 

Baptistă 170 

Martorii lui Iehova 163 

Evanghelică de confesiune 

augustană 

140 

Crestină după Evanghelie 138 

Evanghelică 131 

Evanghelică lutherană 126 

Adventistă de ziua a şaptea 94 

Altă religie 132 

Fără religie 34 

Atei 20 

Informaţie indisponibilă 1.937 
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Comparativ cu anul 2016, în anul 2017 se poate observa o scădere atât a numărului de 

nașteri, cât și a numărului de decese înregistrate. 

 

Anul 

 

1990 2002 2011 2016 2017 

Naşteri 510 326 555 657 600 

Decese 314 317 367 275 261 

Decedaţi sub 1 an 4 4 3 0 0 

 

 

Educație 
Unităţi de învăţământ: 

  

Învăţământul particular sighişorean este reprezentat de trei unităţi de învăţământ 

preşcolar cu predare exclusiv în limba germană: Grădiniţa ,,Pinocchio”, acreditată prin Ordinul 

MECT nr. 4754/2010, Grădiniţa Sonnenschein, autorizată în baza Ordinului MECT nr. 

4725/01.10.2014 şi Grădiniţa Sophie’s Kindergarten, autorizată în baza Ordinului MECT nr. 

5840/28.11.2016 şi de o instituție de învăţământ preuniversitar, Şcoala postliceală sanitară 

„Eugen Nicoară” autorizată în baza Ordinului MECT 6247/07.11.2011. 

Pe linia tradiţiei multiculturalismului, Sighişoara oferă posibilitatea instruirii şi educării 

copiilor în limba germană şi maghiară de la grădiniţă până la clasa a XII-a. Astfel, în afară de 

grădinițele particulare cu predare în limba germană, în Sighişoara mai există trei grădiniţe de stat 

care au grupe cu predare în limba germană: Grădiniţa cu program normal nr. 2, Grădiniţa cu 

program normal nr. 3 și Grădiniţa cu program normal nr. 6. De asemenea, există  4 grădiniţe de 

stat cu grupe cu predare în limba maghiară: Grădiniţa cu program normal nr. 1, Grădiniţa cu 

program normal nr. 2, Grădiniţa cu program normal nr. 6 şi Grădiniţa cu program normal nr. 8. 

Predarea în limba minorităţilor este asigurată atât în învăţământul primar şi gimnazial, cât 

şi în cel liceal. Astfel, două şcoli gimnaziale şi un liceu au clase cu predare în limba maghiară: 

Şcoala Gimnazială Aurel Mosora şi Şcoala Gimnazială Zaharia Boiu, respectiv Colegiul 

Naţional Mircea Eliade. Liceul Teoretic Joseph Haltrich, cea mai veche unitate de învăţământ 

din Sighişoara, cu puternice influenţe în viaţa culturală a localităţii, are și o secţie cu predare în 

limba germană, de la clasa zero la clasa a XII-a. 

Continuarea studiilor este asigurată de învăţământul liceal, împărțit pe profilele real și 

filologie sau pe specialităţi. În cadrul liceelor teoretice funcţionează clase cu predare în limbile 

maghiară şi germană. Se remarcă faptul că liceul tehnologic şi-a diversificat oferta, înfiinţând 

profile în acord cu noua orientare economică a municipiului: turism, contabilitate, chimie 

alimentară, dar menţin în oferta lor şi profilele clasice - ceramică, confecţii, electrotehnică - ce 

asigură calificările necesare industriei locale. 

Structura reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din 

municipiul Sighişoara pentru anul școlar 2017-2018 este prezentată în anexele 1.1 și 1.2. 

Învăţământul vocaţional este asigurat de Şcoala de Muzică cu clasele I-VIII, în care se 

studiază pianul, vioara, violoncelul, percuţia, precum şi de clasele cu profil sportiv din cadrul a 

două şcoli gimnaziale și în cadrul Clubului Sportiv.  

Clubul Copiilor Sighișoara, structură a Palatului Copiilor Mureș, este o unitate de 

învăţământ în care se desfăşoară activităţi instructiv-educative specifice, în afara cursurilor 

şcolare. Activitatea este organizată pe cercuri, pe grupe de începători, avansaţi şi performanţă, 

având ca scop aprofundarea şi completarea cunoştinţelor din şcoală, dezvoltarea aptitudinilor, 

potrivit vocaţiei şi opţiunilor elevilor. În cadrul Clubului Copiilor Sighişoara se desfăşoară 

activităţi cu conţinut tehnico – aplicativ, ştiințific şi cultural-artistic. Clubul Copiilor Sighişoara 

funcţionează în prezent cu 7 cercuri: Cercul de dans modern, Cercul de teatru medieval, Cercul 
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„Cultura şi civilizaţia engleză”, Cercul „Atelierul fanteziei”, Cercul de informatică, Cercul de 

carting şi Cercul de protecţia mediului şi ecologie.  

În anul şcolar 2017 - 2018  în cadrul Clubului Copiilor, au fost înscrişi aproximativ 1.100 

elevi. Aceștia beneficiază de un colectiv competent de cadre didactice, premise esențiale pentru 

desfășurarea în condiții optime a activității. Această instituție a format de-a lungul timpului, 

generații de profesioniști în domeniul tehnic și artistic. Rezultatele obținute de-a lungul anilor, 

precum și organizarea de concursuri locale, județene și naționale, susțin afirmațiile noastre 

anterioare.  

 

  

Evoluţia populaţiei şcolare pe cicluri de învăţământ: 

 

 
An şcolar 

2002 - 2003 

An şcolar 

2016 - 2017 

An școlar 

2017 - 2018 

Învăţământ preşcolar 1117 683 712 

Învăţământ primar 1780 1340 1343 

Învăţământ gimnazial 2044 1550  1248 

Învăţământ liceal 1920 1929 1486 

Total preșcolari şi elevi 7596 5502 4789 
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Evoluţia numărului personalului didactic: 

 

Anul şcolar 2002-2003 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Educatoare 47 46 47 52 

Învăţători 80 70 67 67 

Profesori 186 224 253 271 

TOTAL 358 340 367 390 

 

 

Cultură 
A. Instituţii de cultură: 

            

 Muzeul de Istorie 

Muzeul de Istorie Sighişoara este o instituţie de cultură 

aflată în subordinea Municipiului Sighișoara, scopul acesteia 

fiind acela  de colecţionare, evidenţă, cercetare şi expunere în 

vederea studiului, dar şi de a recrea bunurile materiale mobile 

care evidenţiază evoluţia comunităţii sighişorene din cele mai 

vechi timpuri şi până în zilele noastre. Muzeul de Istorie, înfiinţat 

în 1899 în Turnul cu Ceas, are încă două atracţii turistice: 

Expoziţia de arme medievale şi Camera de tortură, care au atras, 

în anul 2017, peste 160.000 de vizitatori. Muzeul de Istorie deţine 

11.802 piese de patrimoniu, din care 40 fac parte din categoria 

Tezaur şi 11.762 din categoria Fond. 

Dincolo de activitatea ştiinţifică şi cea de valorificare şi 

promovare a istoriei şi patrimoniului local, Muzeul de Istorie s-a 

dovedit a fi, şi în anul 2017, un centru cultural viu, cu deschidere 

spre comunitate. Astfel, s-a continuat seria programelor de 

educaţie muzeală pentru elevii sighișoreni care au participat într-

un număr neașteptat de mare. De asemenea, la evenimentul 

Noaptea Muzeelor, organizat în data de 20 mai 2017, au pășit pragul muzeului aproximativ 3.000 

de vizitatori. 

 

 

 Biblioteca municipală Zaharia Boiu  

          Instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului 

Local Sighișoara, Bibiloteca Municipală Zaharia Boiu a fost 

gazda a numeroase activităţi culturale specifice muncii de 

bibliotecă şi pentru comunitate. Aceste activităţi - lansări și 

prezentări de carte, expoziţii tematice, spectacole omagiale - 

au întregit în mod fericit calendarul cultural sighişorean. 

Situaţia cititorilor prezenţi în bibliotecă în anul 2017 

este următoarea : 

- la secţia adulţi          965 cititori înscrişi 

                                         7.144 frecvenţa cititorilor 

                                       22.314 cărţi împrumutate 
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      -   la secţia copii           380  cititori înscrişi 

                                        4.157 frecvenţa cititori 

                                      12.793 cărţi împrumutate 

 

- la sala de lectură            498  cititori înscrişi (353+148) 

și secția documentară    3.845 frecvenţa  cititorilor (3.675+170) 

                                                  5.972 cărţi împrumutate (5.512+460) 

 

      -   pentru serviciul INTERNET   4.072 - frecvența utilizatori  
                  

Sala de spectacole Mihai Eminescu, a găzduit în anul 2017 numeroase spectacole de 

muzică, teatru şi dans, organizate atât de elevii sighișoreni, cât și de alte instituții de cultură.  

 

 
 

 

B.Manifestări culturale  

 

Sighişoara este recunoscută a fi un loc al evenimentelor, un spaţiu generos de exprimare a 

artei în toate formele ei - muzică de toate genurile, teatru, dans, folclor și film  – o scenă  vie în 

care se împleteşte vechiul cu noul şi, ceea ce este cel mai important, reuşeşte să satisfacă cele 

mai diverse gusturi ale publicului. Fie că sunt organizate de Municipiul Sighișoara sau de diverse 

organizaţii, cu sau fără sprijinul municipalități, acestea alcătuiesc Calendarul evenimentelor 

culturale desfăşurate în municipiul Sighişoara în anul 2017.  

Principalele evenimente organizate în municipiul Sighișoara, în anul 2017, au fost: 

 

 Festivalul „Sighişoara Internațional Blues Festival” 

Eveniment cultural cu participare internaţională, festivalul promovează blues-ul, gen 

muzical care, deşi e slab reprezentat pe 

scena naţională se adresează unui public 

devenit  tot mai numeros în ultima vreme, 

într-o oarecare măsură şi datorită acestui 

festival. În timp, manifestarea a căpătat 

amploare ajungând ca în anul 2017, la cea 

de-a XII-a ediţie să participe formaţii din 

străinătate, cotate a fi printre cele mai 

bune din lume la ora actuală.  
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 Zilele Culturii Germane  

Forumul Democrat al Germanilor din România - Filiala 

Sighişoara a  iniţiat în anul 2006 o manifestare culturală care 

a fost, încă de la prima ediţie, un cadru generos de exprimare 

a valorii culturii germane ca o componentă esenţială a 

multiculturalismului Sighişoarei.  

 

 Fundaţia Veritas a  iniţiat în anul 

2005 o manifestare culturală care şi-a propus să 

îmbine tradiţia meştesugului cu cea a portului şi 

cântecului popular din 6 judeţe, acţiune intitulată 

sugestiv Târgul meşteşugarilor. An de an, în 

Piaţa Cetăţii au venit zeci de meşteri populari din 

împrejurimi  – Mureş, Cluj, Sibiu, Braşov, 

Harghita –  şi din Nordul Moldovei - Suceava -  

pentru a-şi  expune produsele de artă populară 

confecţionate atât înaintea târgului cât şi în 

timpul acestuia, în cadrul atelierelor de creaţie.  

 

 Festivalul Sighișoara Medievală, punct de reper în viața culturală sighișoreană, se 

desfășoară la sfârșitul lunii iulie a fiecărui an. Punte între prezent și tradițiile cultural artistice 

medievale încărcate de o nealterată și 

misterioasă frumusețe, Festivalul 

Medieval transformă Cetatea într-o 

insulă a trecutului, un loc în afara 

timpului și spațiului în care fiecare artist 

sau spectator, localnic sau oaspete 

devine personaj al basmului. Pentru a 

satisface gusturile variate ale publicului 

spectator, festivalul este structurat pe 

mai multe secțiuni: teatru, dans, muzică 

veche, poezie medievală și conferințe. 

 

 

 

 Festivalul Intercultural ProEtnica organizat de 

Centrul Cultural Interetnic oferă din anul 2001 comunităţilor 

etnice şi organizaţiilor de imigranţi din România posibilitatea de a-

şi prezenta toate domeniile vieţii sociale, culturale şi spirituale, 

prin diverse forme culturale şi academice şi metode variate.  

 

 

 

 Festivalul Fanfarelor Sighişoara 

Din 2004, fiecare început de toamnă este 

întâmpinat la Sighişoara cu muzică de 

promenadă. Prin Festivalul Fanfarelor, 

Sighişoara se înscrie pe harta localităţilor care 

nu numai că susţin o fanfară, dar şi creează 

cadrul de exprimare a acesteia, alături de cele 
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mai reprezentative fanfare din România. Festivalul Fanfarelor Sighişoara constituie un punct de 

atracţie suplimentar, luna septembrie fiind o perioadă de vacanţă în care Sighişoara este încă 

asaltată de turiştii dornici să descopere farmecul locurilor. 

 Festivalul  Naţional de Muzică 

Uşoară pentru Copii şi Tineret „Vocea Cetăţii” 

Sighişoara 

 Festivalul Naţional de Muzică Uşoară 

pentru Copii şi Tineret „Vocea Cetăţii” Sighişoara, 

organizat de Fundația ”Elan” București este o 

rampă de lansare pentru copiii şi tinerii talentaţi, o 

șansă spre o viitoare carieră artistică şi o 

încurajare în demersul lor de a-şi urma visurile. 

 

 

 Târgul de Crăciun  
Manifestare cultural-artistică specifică Sărbătorilor de 

Iarnă, organizată de Municipiul Sighișoara, s-a desfășurat în 

perioada 18-23 decembrie 2017, programul incluzând o serie 

de activităţi şi momente specifice sărbătorilor de iarnă, de la 

concerte la colinde, la ateliere pentru copii şi căsuţe cu 

cadouri pentru cei dragi.  

 

 

 

 

Sănătate, Social 
În anul 2017, un număr de 172 persoane au beneficiat lunar de indemnizaţia pentru 

îngrijirea şi protecţia persoanelor cu handicap grav. Ca o măsură specială de sprijin, persoanele 

cu handicap accentuat şi grav şi asistenţii personali ai acestor persoane au beneficiat de 

legitimaţii gratuite de transport în comun – circa 172 de persoane/lună. La sfârşitul anului 2017 

în evidenţele Municipiului Sighişoara figurau un numar de 46 persoane angajate ca asistenţi 

personali pentru persoanele cu handicap grav. 

Bolile care predomină în rândul acestor persoane cu handicap sunt cele oftalmologice, 

metabolico-endocrine şi infecţioase (în special în rândul minorilor) dar şi boli neuropsihice, fapt 

care arată scăderea nivelului condiţiilor de trai şi de educaţie sanitară. 

În anul 2017, Municipiul Sighişoara a acordat ajutor social pentru un număr mediu lunar 

de 38 de familii sau persoane singure, din care 34 de persoane singure sau familii au beneficiat 

de ajutor social pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada 

sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018. 

De ajutorul acordat pentru încălzirea locuinţei au beneficiat 204 familii şi persoane 

singure, dintre care: 143  de familii şi persoane singure au beneficiat de ajutor pentru încălzirea 

locuinţei cu gaze naturale, 47 de familii şi persoane singure au beneficiat de ajutor pentru 

încălzirea locuinţei pentru combustibili solizi sau petrolieri, 7 familii au beneficiat de ajutor 

pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi 7 familii şi persoane singure pentru încălzirea 

locuinţei cu energie electrică. 

Numărul familiilor care au beneficiat de alocaţii pentru susţinerea familiei în anul 2017 a 

fost de 183. 

În anul 2017, de serviciile Centrului Creştin, Social, Medical de Zi - servirea mesei, 

recuperare, asistenţă medicală şi religioasă -  au beneficiat zilnic cca. 95 de persoane vârstnice. 
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Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sighişoara, aflat în subordinea Consiliului Judeţean 

Mureş, a furnizat în anul 2017, servicii sociale cu titlu permanent pentru 43 de persoane 

vârstnice. 

Creşa din Municipiului Sighişoara este o instituţie publică fără personalitate juridică, care 

oferă servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie a copiilor de vârstă 

antepreșcolară și dezvoltă programe adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și 

particularităților acestora. Creșa furnizează servicii pentru un număr de 30 de copii cu vârste 

cuprinse între 0 și 3 ani.  

Centrul Creştin Social de Noapte furnizează servicii sociale pentru 16 persoane rezidente 

şi cca 4 persoane/noapte, aflate în tranzit. 

 

Infrastructura medicală  

Asistenţa medicală este asigurată de Spitalul Municipal, Policlinica, laboratoare 

medicale, farmacii, cabinete medicale de familie, cabinete medicale private, cabinete 

stomatologice şi laboratoare de tehnică dentară. 

În Sighişoara funcţionează Staţia de Ambulanţă ca parte a Serviciului Judeţean de 

Ambulanţă şi Centrul SMURD de descarcerare şi salvare. 

 

Unităţi sanitare 2002 2009 2011 2015 2016 2017 

Spitale 1 1 1 1 1 1 

Număr de paturi 

pentru spitalizare 

continuă 

394 301 271 251 251 251 

Număr de paturi 

pentru însoţitorii 

minorilor 

- 10 10 10 10 10 

Număr de paturi 

pentru spitalizarea de 

zi 

- 46 46 22 22 12 

Policlinici 1 1 1 2 2 2 

Farmacii 7 11 12 16 22 26 

 

 

III. MEDIU 
         Mediul înconjurator a devenit în zilele noastre o noţiune frecvent întrebuinţată, faţă de care 

opinia publică este tot mai mult sensibilizată.   

        Un rol important în realizarea şi păstrarea unor condiţii optime pentru protecţia mediului 

atât în mediul urban, cât şi rural, îi revine administraţiei publice locale. 

Protecţia mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor şi acţiunilor care au ca 

scop menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor naturale de mediu, ca şi reducerea sau 

eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător şi a surselor de poluare. 

    Protecţia mediului presupune : 

• Gospodărirea raţională a resurselor; 

• Reconstrucţia ecologică a mediului; 

• Evitarea poluării mediului; 
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• Evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii; 

• Descoperirea cauzelor care afectează mediul; 

• Proiecte complexe, raţional fundamentate. 

Problemele de protecţie a mediului sunt deosebit de complexe şi vizează toate sectoarele 

de activitate: economice, sociale şi politice. Rezolvarea acestor probleme reclamă participarea 

tuturor celor implicaţi în poluarea factorilor de mediu: agenţi economici, departamente, 

ministere, dar şi a acelora care sunt interesaţi în ocrotirea mediului: în primul rând populaţia şi 

reprezentanţii ei aleşi în diverse organisme, organizaţii nonguvernamentale, întreaga structură 

statală. 

Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea fiecărui 

cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apa curată şi 

pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natura. Însă, se pare ca oamenii 

tratează cu neglijenţă acest aspect important al vieţii lor, ceea ce duce la agravarea procesului de 

poluare şi distrugere a mediului şi implicit la distrugerea sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a celor 

din jur. 

Educaţia pentru mediu are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii, poate ajuta oamenii să 

câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii şi valori de care au nevoie pentru a gospodări eficient 

resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului. 

Dacă ne întrebăm ce şansă are educaţia pentru mediu într-o lume condusă de interese 

materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism şi să fim convinşi că, 

începută de la cea mai fragedă vârstă, educaţia ecologică are mari şanse. 

Ce nimeni nu poate contesta este faptul că omul afectează mediul în fiecare clipă într-o 

multitudine de feluri, unele mai dăunătoare decât altele. Un alt adevăr este acela că aşa cum 

putem să stricăm, să murdărim, să tăiem putem foarte bine să şi reparăm, să curăţăm, să plantăm, 

într-un cuvânt să ajutăm natura.  

Şi aici se ajunge la întrebarea ” Dacă nu noi, atunci cine?”. Noi toţi trebuie să înţelegem şi 

să acceptăm că, oricâtă matematică, fizică, chimie ar şti un absolvent, orice talent economic şi 

spirit de iniţiativă ar avea, toate devin inoperabile şi inutile dacă trăim o viaţă precară într-un 

mediu alterat, sau dacă ne sufocăm progresiv într-un mediu căruia nu mai avem ce-i face. 

Să ne amintim că un mic gest, atunci când este făcut de milioane de oameni, are un enorm 

impact asupra mediului înconjurător. 

O problemă majoră cu care se confruntă lumea contemporană este producerea unor 

cantităţi  tot mai mari de deşeuri, fapt ce presupune o gestionare judicioasă - colectarea, tratarea, 

reciclarea şi depozitarea acestora – cu respectarea următoarelor principii: 

- protecţia sănătăţii populaţiei; 

- responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

- conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 

- dezvoltarea durabilă. 

S-au înregistrat greutăţi, fiind depistate depozite necontrolate de deşeuri, pe raza 

municipiului (domeniul public, maluri), lunar, ridicându-se aceste deşeuri abandonate, de pe 

domeniul public, în conformitate cu prevederile art. 21, alin. 3, din Legea  nr. 211/2011 - privind 

regimul deşeurilor: „ În cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care producătorul/deţinătorul 

de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele 

de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea 

administraţiei publice locale”.   

Un rol important în realizarea şi păstrarea unor condiţii optime pentru protecţia mediului 

atât în mediul urban, cât şi rural, îi revine administraţiei publice locale.  

Acestea au obligaţia conform legii, să înfiinţeze, să organizeze, să finanţeze servicii 

comunitare de utilităţi publice care au rolul de a îmbunătăţi nivelul de trai al comunităţilor 

respective, asigurarea igienei şi sănătăţii populaţiei, protejarea  şi conservarea mediul natural. O 

problemă majoră cu care se confruntă lumea contemporană este producerea unor cantităţi  tot 

mai mari de deşeuri, fapt ce presupune o gestionare judicioasă - colectarea, tratarea, reciclarea şi 
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depozitarea acestora – cu respectarea următoarelor principii : protecţia sănătăţii populaţiei, 

responsabilitatea faţă de cetăţeni; conservarea şi protecţia mediului înconjurător; dezvoltarea 

durabilă. Deşeurile municipale constituie o problemă de strictă actualitate, ţinând seama de 

pericolul potenţial pentru sănătate şi mediu, precum şi de faptul că acestea conţin o serie de 

materiale reciclabile a căror valorificare are drept rezultat economisirea de resurse naturale şi 

diminuarea consumurilor materiale şi energetice. Deci, deşeul contribuie la mărirea nivelului de 

poluare şi este nevoie de un timp îndelungat sau foarte îndelungat pentru distrugerea deşeului. 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi 

eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere. 

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor locale, 

care, individual sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un agent economic 

autorizat, trebuie să asigure colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi 

eliminarea finală a acestor deşeuri. 

Astfel, Municipiul Sighişoara, a delegat prin Contractul de concesiune nr. 

22161/23.10.2012, serviciul de salubrizare prestatorului S.C. Schuster Ecosal S.R.L., care 

execută, conform contractului încheiat, următoarele activităţi: 

- precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale; 

- preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor; 

- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheţ; 

În cursul anului 2017 au fost sortate şi balotate, în cadrul staţiei de sortare, pe categorii, 

următoarele cantităţi:  

         -  PET- uri: 123,57 t; 

         -  Hârtie/Carton: 65,62 t; 

         -  Doze aluminiu: 9,65 t; 

         -  Fier: 43,36 t; 

         -          Alte plastice: 39,18 t; 

         -          Sticlă: 4,24 t. 

            În cadrul depozitului de deşeuri nepericuloase Sighişoara au fost depozitate 48.000 tone 

deşeuri. 

          În cursul anului 2017 s-au colectat 3.064 kg deşeuri DEEE, în cadrul campaniilor efectuate 

de către Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec . 

          În ce priveşte deşeurile feroase şi neferoase, nu există probleme deosebite, deoarece 

colectarea şi predarea acestora la o societate specializată în acest sens, constituie o modalitate de 

a obţine un venit pentru unii membrii ai societăţii din municipiul nostru .  

        În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1), lit. k) din O.G. nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002: „Consiliile locale şi 

primarii au obligaţia să asigure curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de 

apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor”. Astfel,  pe parcursul anului  au 

avut loc activităţi de salubrizare a cursurilor de apă. 

       Pentru neutralizarea deşeurilor, din activitatea de ocrotire a sănătăţii, se impune existenţa 

unui contract cu o societate specializată şi autorizată în domeniul deşeurilor periculoase. 

     Referitor la deşeurile de la unităţile de prelucrare a lemnului şi de confecţii textile, ca de altfel 

la toate deşeurile rezultate din procesele tehnologice, generatorii acestor deşeuri au obligaţia 

gestionării acestora în conformitate cu cerinţele legale, respectiv cu prevederile autorizaţilor de 

mediu. 

 

Aerul  
Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul 

poluanţilor în mediu. Poluarea aerului are multe şi semnificative efecte adverse asupra sănătăţii 
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populaţiei şi poate provoca daune florei şi faunei în general. Din aceste motive ar trebui să 

acordăm o atenţie deosebită activităţii de supraveghere şi de îmbunătăţire a calităţii aerului. 

Poluarea aerului este cauzată de industrie, de transport, de sistemele energetice, de agricultură, 

dar şi de fiecare dintre noi. Printre cei mai periculoşi poluanţi se numără gazele nocive şi 

aerosolii – particulele de praf sau de funingine, emise de maşinile cu motoare disel, de uleiurile 

arse sau de solvenţii folosiţi la vopsele. 

Calitatea aerului  

La nivelul întregii ţări, poluarea aerului se situează sub media ţărilor din UE. Nu este 

exclus însă ca dezvoltările industriale care se prevăd, să aducă în spaţiul românesc elemente de 

poluare semnificative. De aceea este foarte importantă respectarea prevederilor legale impuse de 

Autoritatea Naţională de Protecţia Mediului; Autoritatea de Protecţia Mediului Mureş . 

       Astfel, sursele de poluare pot fi :  

• încălzirea spaţiilor de locuit, comerciale şi instituţionale, trafic rutier, servicii ( spălătorii, 

service-uri auto, distribuţie gaze, etc. ), depozitarea şi incinerarea deşeurilor solide. 

        Principalele surse de poluare a aerului în Sighişoara sunt: activităţile industriale, traficul 

auto urban, traficul feroviar, producerea agentului termic şi a apei calde, culturile agricole. 

       Există poluanţi comuni ca SO2,  NO2, CO, N2O, particule solide, compuşi organici, CO2, 

rezultaţi din: încălzirea cu centrale termice sau cu surse proprii, prepararea casnică a hranei, 

încălzirea instituţiilor, centrale termice de întreprindere şi arderi industriale. 

       Această poluare este datorată întreprinderilor Cesiro, Siceram, VES, etc. 

       Despre o poluare se poate vorbi în ce priveşte zgomotul datorat traficului auto şi feroviar 

care se desfăşoară pe teritoriul Municipiului, având în vedere traversarea localităţii atât de către 

E 60, cât şi de calea ferată Braşov-Teiuş. 

       În municipiul Sighişoara, principalele probleme ale traficului rutier sunt legate de lipsa 

unei variante ocolitoare, ceea ce face ca tot traficul de tranzit (inclusiv traficul greu) să traverseze 

longitudinal oraşul. Mai mult, unele cartiere (Gării, Viilor, Târnava II) sunt situate la nord de 

calea ferată magistrală şi de valea Târnavei Mari, ceea ce face ca accesul dintre aceste cartiere şi 

restul oraşului să fie îngreunat de existenţa unui număr redus de poduri, respectiv de treceri la 

nivel cu calea ferată (pe străzile Trandafirilor, Stadionului şi Ştefan cel Mare). Accesul spre 

cartierul Târnava II se face şi printr-un pasaj subteran pe sub calea ferată, subdimensionat pentru 

vehiculele cu gabarit mare. Accesul pietonilor este şi mai dificil, la cele două treceri la nivel cu 

calea ferată din cartierul Târnava II circulaţia rutieră nefiind delimitată de cea pietonală, ceea ce 

implică riscuri de accidente, în special pe timp de noapte sau vizibilitate redusă. De asemenea, se 

remarcă lipsa unui drum direct de legătură dintre cartierele Târnava II şi Viilor. 

 

Apa 
Apa este una dintre cele mai preţioase resurse naturale. Apa este necesară vieţii. Nu putem 

trăi fără ea, dar ne comportăm de parcă ni se cuvine. Ea este folosită aproape în toate sectoarele 

de activitate ale omului, în consumul casnic, în producerea de energie, ca mijloc de transport etc. 

Asigurarea populaţiei cu apă potabilă de calitate şi în cantitate suficientă, trebuie să fie una din 

direcţiile prioritare în politica şi acţiunile statului în domeniul sănătăţii. 

Condiţiile de potabilitate a apei sunt următoarele:  

           - incoloră, inodoră, insipidă, transparentă; 

           - să nu conţină substanţe chimice organice sau de altă  natură peste limita maximă 

              admisibilă; 

           - să nu conţină microorganisme patogene şi relativ patogene; 

           - să aibă compoziţie acceptabilă în săruri de calciu care imprimă duritatea apei. 

Serviciul de alimentare cu apă cuprinde activităţi de captare, de tratare a apei brute, de 

transport şi de distribuţie a apei potabile şi industriale la utilizatori. 
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Calitatea apei potabile furnizată prin sisteme publice este reglementată prin Legea nr. 

458/2002 privind calitatea apei potabile, care transpune Directiva 98/83/CEE- Calitatea apei 

destinate consumului uman, modificată şi completată de Legea nr. 311/2004. 

Scăderea calităţii apei se datorează : 

         - apelor reziduale industriale; 

         - apelor menajere; 

         - diferitelor substanţe folosite în agricultură; 

         - îmbogăţirii cu substanţe organice ca urmare a depozitelor de gunoaie şi resturi  

           menajere,a preluării unor îngrăşăminte etc. 

 

Sursele de apă potabilă de pe teritoriul administrativ al municipiului 

Sursele de suprafaţă – în scopul potabilizării se foloseşte numai apa din râul Târnava 

Mare.                             

Calitatea apei potabile distribuită în sistem centralizat este monitorizată atât de către 

operatorul autorizat, S.C. Aquaserv Tg.Mureş, cât şi de către Autoritatea de Sănătate Publică 

Mureş.  

 

Sursele subterane – izvoare folosite ca surse de apă potabilă 

Pe teritoriul municipiului au fost identificate 16 izvoare permanente şi fântâni, situate pe 

domeniul public.   

Calitatea apei potabile este verificată anual, de către reprezentanţii DSP (Direcţia de 

Sănătate Publică  Mureş). 

Astfel, aceştia au fost însoţiţi pe teren, în vederea prelevării de probe, efectuându-se 

determinări pentru indicatori fizico-chimici şi microbiologici. S-au efectuat analize de laborator 

la următorii parametrii: bacterii coliforme, E.Coli, enterococi, turbiditate, duritate, oxidabilitate, 

amoniac, nitraţi, nitriţi. 

În urma examinării buletinelor, precum şi a recomandărilor transmise de către DSP Mureş, 

doar două izvoare, respectiv, izvorul din str. Plopilor, nr. 24 şi izvorul din str. Izvorului f.n., au 

corespuns, atât din punct de vedere fizico-chimic, cât şi bacteriologic, valorile parametrilor 

încadrându-se în valorile admise de Legea nr. 458/2002 şi Legea nr. 311/2004 .  

 

 

 

IV.  INFRASTRUCTURA TEHNICO – EDILITARĂ 
 

Reţeaua stradală a municipiului Sighişoara cuprinde 122 de străzi, cu o lungime totală de 

73,3 km. 

Reţeaua de drumuri:     

                                         - drumuri naţionale: total =  7,46 km 

           E 60 = 7,04 km 

          DN 14 = 0,42 km 

      - drumuri judeţene: total  =  3,10 km 

           DJ 106 = 3,10 km 

   - drumuri comunale: total  =  10,76 km 

           DC 50 (Hetiur) = 0,80 km 

                     DC 54 (A. Vlaicu) = 7 km 

                                                                              DC 59 (Venchi) = 2,96 km 

 

Pe direcţia est-vest, Sighişoara este străbătută de şoseaua europeană E 60 (Bucureşti – 

Braşov – Tîrgu-Mureş – Cluj-Napoca – Oradea – Budapesta). 
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Spre nord-est o şosea asfaltată leagă Sighişoara de Odorheiul Secuiesc DJ 137 sau DN 

13C. Spre sud, legătura cu Agnita se face prin şoseaua asfaltată DJ 106. Spre sud-vest şoseaua 

asfaltată DN 14 face legătura cu municipiul Mediaş. 

Reţeaua de căi ferate: 

Sighişoara este străbătută pe direcţia est-vest de magistrala feroviară electrificată 300: 

Bucureşti – Braşov – Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihorului. De asemenea, există legătură 

pe calea ferată cu spre nord-est cu Odorheiul Secuiesc, iar spre sud-vest cu Sibiul. 

Transportul aerian: 

În apropierea Sighişoarei se află trei aeroporturi: Aeroportul „Transilvania” Tîrgu-Mureş 

(aflat la o distanţă de 56 km), Aeroportul Internaţional Sibiu (la o distanţă de 100 km), respectiv 

Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca (la o distanţă de 150 km).  

 

Alimentarea cu apă potabilă 
Alimentarea cu apă potabilă în Sighişoara a fost preluată de Compania SC Aquaserv SA 

Mureş în anul 2006. Sistemul de alimentare cu apă are o lungime de 75,6 km şi asigură apă 

potabilă în sistem centralizat pentru 98,4% din populaţia municipiului. Restul de 1,6% au fântâni 

individuale.  

Cantitatea de apă furnizată în sistem centralizat este asigurată exclusiv din râul Târnava 

Mare.  

 

Cantitatea de apă 

furnizată 

2016 2017 

Total 1.198.285 m.c. 1.209.002 m.c. 

Populaţie  813.489 m.c. 814.973 m.c. 

Agenţi economici şi 

instituţii 

384.796 m.c. 386.795 m.c. 

 

Creșterea cantităţii de apă furnizată în 2017 faţă de 2016 este un indiciu a faptului că 

industria a funcţionat peste nivelul anului 2016. 

Canalizarea menajeră şi pluvială 

Sistemul de canalizare menajeră are o lungime de 80,5 km şi deserveşte 92,44% din 

populaţie. 

Sistemul de canalizare pluvială are o lungime de 17,8 km şi deserveşte împreună cu 

canalizarea unitară (23,7 km) 49% din populaţie. În restul gospodăriilor, evacuarea apelor uzate 

se realizează în sistem propriu: fosă septică, bazin vidanjabil.  

Unele străzi ale municipiului, deşi prevăzute cu reţea de distribuţie a apei potabile, nu au 

reţele de canal menajer. Acest fapt conduce la evacuarea apelor uzate în sol sau prin rigole de 

suprafaţă, cu impact negativ asupra mediului şi chiar a sănătăţii populaţiei. 

Cantitatea de apă preluată de staţia de epurare în anul 2017 a fost de 1.771.122 mc. 

Gradul de epurare este de 87,46% - pentru materii în suspensie, 83,09% - pentru substanţele 

organice şi 82,97% - pentru compuşii cu fosfor și 48,86% pentru compușii cu azot. 

 

 

Conducte de distribuţie a gazelor naturale   
În anul 2017 lungimea reţelei de distribuție a gazelor naturale (conducte) a fost de 109,02 

km, iar cea a branșamentelor de 26,32 km. Reţeaua de alimentare cu gaz metan este împărţită pe 

trei trepte de presiune: medie, redusă şi joasă. 

Numărul total de consumatori în 2017 a fost 12.100, din care 11.380 sunt consumatori 

casnici. Volumul de gaze naturale distribuite în anul 2017 este de 17.629.581 mc.  
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Energia electrică 
Pe teritoriul municipiului energia electrică este distribuită de S.C. ELECTRICA S.A., 

societate care asigură distribuţia la nivel naţional.  

 

Energia termică este distribuită de S.C. ATT S.A. În Sighişoara există 25 centrale termice, 

din care  sunt 2 centrale de cartier funcționale, 5 clădiri foste centrale dezafectate şi 18 centrale 

de scară la blocurile ANL. 

Centralele termice care mai funcționează sunt: 

- CT Mihai Viteazu II care furnizează agent termic la Gimnaziul Nicolae Iorga, 

- CT Florilor care este închiriată și furnizează agent termic la Spitalul Sighișoara, 

- 18 CT de scară care furnizează agent termic pentru 204 apartamente din blocurile ANL 

din Str. Rozelor, Str. Panseluțelor și Str. Miron Neagu. 

Contorizarea apei se face cu contoare tip debitmetre în procent de 100%, iar încălzirea 

este contorizată cu contoare de energie în procent de 100%. 

 

Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet 
a.) Telefonia fixă şi mobilă: La nivelul municipiului Sighişoara, furnizorii de telefonie 

fixă sunt S.C. Telekom S.A, S.C. Rcs-Rds S.R.L, S.C. Vodafone România S.A. şi Orange 

România S.A..  

Furnizorii de telefonie mobilă existenţi în prezent în municipiu sunt S.C. Telekom S.A, 

S.C. Rcs-Rds S.R.L, S.C. Vodafone România S.A. şi Orange România S.A. 

b.) Reţeaua Internet: 

Accesul la reţeaua Internet este asigurat de patru furnizori: 

S.C. Rcs-Rds SRL  

S.C. Telekom  S.A   

S.C. Vodafone România S.A 

S.C. Orange România S.A. 

c.) Mass Media  

 Radio şi televiziune: 

În municipiul Sighişoara emit patru posturi de radio: 

- Radio Son, post local de radio care emite pe frecvenţa de 89,5 MHz şi 107,9 MHz; 

- Radio KISS FM, post naţional de radio care emite pe frecvenţa 107,3 MHz; 

- Radio ZU, post naţional de radio care emite pe frecvenţa 105,9 MHz; 

- Radio GUERILLA, post naţional de radio care emite pe frecvenţa 105,4 MHz. 

 Publicaţii locale şi judeţene: 

Timpul Sighișoarei: publicație periodică de informare a cetățenilor cu un tiraj de 6.000 

exemplare/ediţie; 

Jurnalul Sighişoara Reporter: săptămânal local cu un tiraj de 1.500 exemplare/ediţie; 

Independentul Sighișorean: ziar local de opinie publică; 

Punctul: săptămânal judeţean distribuit în Sighişoara cu cu un tiraj de 3.000 

exemplare/ediţie; 

Zi de Zi: cotidian judeţean distribuit în Sighişoara cu un tiraj de 6.000 exemplare/ediţie; 

Cuvântul Liber: cotidian judeţean distribuit în Sighişoara cu un tiraj de 8.099 

exemplare/ediţie; 

Pagini de internet:  www.sighisoara.org.ro – pagina oficială a Municipiului Sighişoara şi 

www.muzeusighisoara.com – pagina oficială a Muzeului de Istorie. 

 Pe lângă acestea, există o serie de site-uri comerciale, care prezintă informați despre 

Sighişoara: www.sighisoara.com, www.sighisoara.ro, www.infosighisoara.ro, 

www.sighisoaraonline.com, www.sighisoaraturism, www.sighisoara-transilvania.ro etc. 

         

http://www.muzeusighisoara.com/
http://www.sighisoara.ro/
http://www.sighisoaraturism/
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Fondul imobiliar construit cu destinaţia de locuinţă 
Suprafaţa locuibilă în Sighişoara este de 450.274,76 mp.  

În anul 2017 situaţia fondului imobiliar construit cu destinaţia de locuinţă se prezenta 

astfel: 

-  numărul total de clădiri cu destinaţia de locuit la nivelul municipiului Sighişoara: 4.972 

- numărul total de locuinţe este de 12.522, din care 370 locuinţe fac parte din fondul 

locativ de stat (304 locuinţe construite prin A.N.L.), iar 12.152 locuinţe sunt proprietate privată.  

În decursul anului 2017 nu a fost restituit foştilor proprietari niciun imobil cu destinaţia 

de locuinţă, în baza Legii nr. 10/2001. 

 

Situaţia comparativă a locuinţelor construite, după sursa de finanţare: 

 

 

 

 

 

Situaţia comparativă a numărului de autorizaţii de construire eliberate, conform 

competenţelor legale, de Municipiul Sighişoara: 

 

An Nr. autorizaţii 
Suprafaţa desfăşurată 

(mp) 

2002 197 20.442,14 

2016 33 4.401,44 

2017 100 14.107,52 

 

Situaţia comparativă a autorizaţiilor de construire eliberate de Municipiul Sighişoara,  

după  destinaţia construcţiilor: 

 

  2002 2016 2017 

TOTAL, din care 197 33 100 

Construcţii industriale 11 2 2 

Construcţii pentru comerţ 6 3 4 

Construcţii locuinţe 47 7 32 

Construcţii pentru învăţământ - - 1 

Construcţii pentru turism 3 - 6 

Altele (branşamente, reparaţii, 

etc.) 

130 21 55 

      Forma de proprietate – sursa de 

finanţare 

Anul 

2002 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

- din fonduri publice 64 - - 

- din fonduri private 47 5 - 
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V. ECONOMIA 
 

Dezvoltarea economică. Scurt istoric 
La sfârşitul anilor ‘80, municipiul Sighişoara era beneficiarul unui profil industrial 

complex în care ponderea era deţinută de ramurile textile şi confecţii textile, construcţii de 

maşini şi prelucrarea metalelor, sticlă şi faianţă, articole pentru menaj, produse alimentare, 

materiale de construcţii, exploatarea şi prelucrarea lemnului, pielărie, blănărie, încălţăminte, etc. 

Majoritatea unităţilor erau profilate pe industria uşoară, mai ales textilă (65% pondere 

valorică din produsele sighişorene), orientare fixată de o anumită tradiţie locală (vechile bresle 

ale ţesătorilor şi croitorilor), precum şi de materia primă abundentă pentru produsele ceramice. 

Liberalizarea preţurilor la materiile prime şi energie, lipsa fondurilor pentru 

retehnologizarea şi modernizarea liniilor de producţie care să asigure prezenţa pe piaţă în condiţii 

de eficienţă şi productivitate, incapacitatea de a face faţă presiunii competitivităţii, au avut ca 

rezultat diminuarea drastică a activităţii, ba chiar dispariţia unor unităţi reprezentative pentru 

industria sighişoreană. Cea mai afectată a fost industria textilă. Importul de ţesături de pe pieţele 

asiatice la preţuri autohtone, calitatea slabă a lânii româneşti, lipsa utilajelor performante, mai 

ales la partea de finisare, au fost obstacole de netrecut. Ţesătoriile de bumbac, mătase şi 

întreprinderea de stofe şi-au încetat activitatea.  

 

Industrie şi ocuparea forţei de muncă 
În prezent, principalele activităţi economice sunt în industria textilă (ţesătorii şi croitorii), 

industria ceramică (porţelan, faianţă), construcţii, producţie alimentară, prelucrarea lemnului şi 

turism. Majoritatea societăţilor comerciale sighişorene sunt cu capital privat, iar în ceea ce 

priveşte investitorii străini, aceştia sunt în principal alvețieni, coreeni, germani şi italieni. Cea 

mai mare pondere în economia locală, ca număr de firme, o au întreprinderile mici şi mijlocii. 

Numărul şomerilor în anul 2017 a fost de 146, ponderea şomerilor în populaţia stabilă la 

sfârşitul anului 2017 a fost: 0,52%. 

Situaţia comparativă a numărului de agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea 

pe raza municipiului Sighişoara pe anii 2016 şi 2017: 

 

Tipuri de societăţi după forma juridică  

Existente 

la 

 

31.12.2016 

Existente 

la 

 

31.12.2017 

Societăţi cu răspundere limitată (SRL) 459 468 

Societăţi pe acţiuni (SA) 17 17 

Organizaţii cooperatiste (OC) 0 0 

Întreprinderi Familiale  16 17 

Întreprinderi Individuale 99 103 

Persoane fizice autorizate 27 31 

TOTAL: 618 636 
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         Evoluţia numărului de agenţi economici în perioada 2016 -  2017 a fost următoarea: 

 

 Agenţi economici 
Existenţi 

în 2016 

Existenţi 

în 2017 

Societăţi comerciale, 

societăţi pe acţiuni şi 

organizaţii cooperatiste 

 

476 

 

485 

Persoane fizice autorizate, 

Întreprinderi Individuale şi 

Întreprinderi Familiale 

 

142 

 

151 

Total: 618 636 

 

 

 

         În tabelul de mai jos sunt prezentate societăţile cu număr semnificativ de angajaţi, cifrele 

de afaceri în anii 2016 şi 2017: 

 

       

Nr. 

Crt 

Denumire societate Nr. 

angajaţi 

2016 

Cifră afaceri 

2016 din care 

export 

(%) 

1.  SC “Siceram” SA 297 74.508.000 2.50% 

2.  SC “Târnava” SA 134 5.438.000 81.00% 

3.  SC “Sefar” SRL 235 97.904.497 99.00% 

4.  SC ”Monosuisse” SRL 106 58.920.513 60.00% 

5.  SC “Transtex” SA 188 6.266.327 88.00% 

6.  SC “Cesiro” SA 1340 96.161.143 73.81% 

7.  SC “Hochland Romania” SRL 350 281.497.394 2.01% 

8.  SC GST Automotive Safety RO SRL 918 56.490.002 92.00% 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire societate Nr. 

angajaţi 

2017 

Cifră afaceri 

2017 din care 

export 

(%) 

1. SC “Siceram” SA 262 78.246.402,00 0,69%   

2. SC “Târnava” SA 127 4.968.000,00 80.00 % 

3. SC “Sefar” SRL 273 129.899.634,00 98.65 % 

4. SC ”Monosuisse” SRL 120 64.064.847,00 60.00% 

5. SC “Transtex” SA 177 6.340.548,00 81.00% 

6. SC “Cesiro” SA 1067 80.534.000,00 85.00% 

7. SC “Hochland Romania” SRL 375 337.824.542 2,32% 

8. SC GST Automotive Safety RO SRL 1063 68.224.655 99.90% 
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Prezentăm în tabelul de mai jos situaţia comparativă a numărului de angajaţi în cei doi 

ani de referinţă: 

 

 

   

Nr. 

Crt 

Denumire societate Nr. angajaţi 

2016 

Nr. angajaţi 

2017 

Nr. angajaţi 

2016-2017 

% 

1. SC “Siceram” SA 297 262 - 11.78% 

2. SC “Târnava” SA 134 127 - 5.22% 

3. SC “Sefar” SRL 235 273 +16.17% 

4. SC ”Monosuisse” SRL 106 120 +13,21% 

5. SC “Transtex” SA 188 177 - 5.85% 

6. SC “Cesiro” SA 1340 1067 - 20.37% 

7. SC “Hochland Romania” SRL 350 375 +7.14% 

8. SC GST Automotive Safety RO SRL 918 1063 +15.80% 
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Prezentăm în tabelul de mai jos situaţia comparativă a cifrelor de afaceri în cei doi ani de 

referinţă: 

 

 
Nr. 

Crt 
Denumire societate Cifră afaceri 

2016 

 

Cifră afaceri 

2017 

 

Cifră afaceri 

2016-2017 

% 

1. SC “Siceram” SA   74.508.000 78.246.402,00 +5,02% 

2. SC “Târnava” SA     5.438.000 4.968.000,00 - 8,64% 

3. SC “Sefar” SRL   97.904.497 129.899.634,00 +32,68% 

4. SC ”Monosuisse” SRL 58.920.513 64.064.847 +8,73% 

5. SC “Transtex” SA     6.266.327 6.340.548,00 +1.18% 

6. SC “Cesiro” SA   96.161.143 80.534.000,00 - 16,25% 

7. SC “Hochland Romania” SRL 281.497.394 337.824.542 +20,01% 

8. SC GST Automotive Safety RO SRL   56.490.002 68.224.655 +20,77% 
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Turismul 
Numărul turiştilor care au vizitat municipiul Sighişoara este greu de cuantificat, o 

estimare a acestuia poate fi făcută având ca referinţă biletele vândute la Muzeul de Istorie.  

Astfel, în anul 2017 Muzeul de Istorie a avut 162.000 de vizitatori, dintre care 125.000 la 

Turnul cu Ceas, 15.000 la Colecţia de Arme, 22.000 la Camera de Tortură. În anul 2017, 3.000 

persoane au avut acces gratuit la Muzeul de Istorie. 

Având în vedere faptul că numeroşi turişti vizitează Cetatea Medievală în afara 

programului Muzeului de Istorie, cifra reală a vizitatorilor este mult mai mare, situându-se în 

jurului cifrei de 220.000. O analiză a grupurilor de turişti din punctul de vedere al ţării de origine 

arată o proporţie semnificativă de spanioli, japonezi, germani, italieni, americani, englezi, 

francezi şi maghiari. 

Pe lângă atracţia generată de încărcătura istorică şi farmecul locurilor, profilul de centru 

cultural al Sighişoarei este întregit de  manifestările culturale tradiţionale, recunoscute în întreaga 

lume. Dintre acestea, Festivalul Sighişoara Medievală, se detaşează a fi nu numai cea mai 

longevivă dar şi cea mai valoroasă. În perioada desfăşurării acestuia – ultimul week-end al lunii 
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iulie – se înregistrează vârful de sezon tursitic, când practic populaţia oraşului se dublează, cu 

consecinţe benefice asupra turismului şi serviciilor conexe acestuia. 

De asemenea, Sighişoara este un loc căutat pentru realizarea diferitelor filmări - reclame, 

producţii TV şi producţii cinematografice - precum şi pentru organizarea simpozioanelor, 

conferinţelor, concursurilor şi a altor manifestări naţionale şi internaţionale care, în cele din 

urmă, înseamnă o afluenţă de oameni care ocupă locuri de cazare, servesc masa şi vizitează 

obiectivele turistice, contribuind astfel la dezvoltarea economică.  

Toate atributele recunoscute: destinaţie turistică de referinţă, centru cultural european, 

parte a patrimoniului Mondial UNESCO, deţinător de premii internaţionale etc. au făcut ca 

Sighişoara să fie selectată într-un proiect european de realizare a unei reţele de centre naţionale 

de informare şi promovare turistică. 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică este situat la parterul Sălii „Ciprian 

Porumbescu” şi este structurat după cum urmează: un birou pentru informarea turiştilor, două 

birouri pentru personalul centrului, o sală de conferinţe unde personalul centrului va organiza 

diverse evenimente turistice, o sală pentru organizarea de expoziţii şi realizarea diferitelor 

prezentări pentru turişti . 

Obiectivul general al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, este 

promovarea Sighişoarei ca valoare istorică, arhitectonică şi culturală, pe plan naţional şi 

internaţional în scopul creşterii atractivităţii sale ca destinaţie turistică şi a creşterii numărului de 

turişti. 

 

Structuri de cazare 

Dacă înainte de anul 1989, singura posibilitate de cazare din Sighişoara era Hotelul 

Steaua, în ultimii ani, întreprinzătorii locali care au intuit potenţialul imens al turismului, au 

construit, amenajat şi dotat numeroase structuri de cazare turistică – hoteluri, pensiuni, moteluri,  

campinguri, etc. Acestea sunt localizate în special în zona Cetăţii Medievale dar şi în zonele 

limitrofe, valorificând frumuseţea împrejurimilor localităţii. 

Prezentăm mai jos situaţia sintetică a principalelor structuri de cazare turistică, pe  

categorii: 

 

HOTELURI 

Nr. 

crt. 

HOTELUL Capacitate Nr. Camere 

1. Hotel Korona 85 38 

2. Hotel Sighişoara 64 32 

3. Hotel Binder Bubi 120 52 

4. Hotel Casa Wagner  60 27 

5. Hotel  Rex  62 30 

6. Hotel Poeniţa  72 34 

7. Hotel Claudiu  36 17 

8. Hotel Transilvania  34 14 

9. Hotel Aparthotel Sighişoara  24 10 

10. Hotel DoubleTree by Hilton – 

Cavaler Sighișoara 

152 74 

11. Hotel Central Park 70 33 

12. Hotel Gasthaus Alte Post 25 9 

13. Hotel Bulevard  30 12 

14. Hotel Extravagance 28 10 

 TOTAL 862 392 
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PENSIUNI 

 

Nr. 

crt. 

PENSIUNEA Capacitate Nr. Camere 

1. Pensiunea Casa Sãseascã  18 9 

2. Pensiunea Mario  25 11 

3. Pensiunea Phönix  16 6 

4. Pensiunea Citadela  12 6 

5. Pensiunea Hera  20 7 

6. Pensiunea Joker 24 11 

7. Pensiunea Casa cu Cerb 20 10 

8. Pensiunea Mara 18 8 

9. Pensiunea Chic  19 10 

10. Pensiunea Vila Franka  40 17 

11. Pensiunea Casa Legenda  12 5 

12. Pensiunea Gia  30 9 

13. Pensiunea Casa Lia  8 4 

14. Pensiunea San Gennaro  30 10 

15. Pensiunea Bella Vista  20 10 

16. Pensiunea Aquaris  20 10 

17. Pensiunea Fronius  14 7 

18. Pensiunea Julia  10 5 

19. Pensiunea Casa Cositorarului  8 4 

20. Pensiunea Stejarul  20 8 

21. Pensiunea Ana Cristina  14 7 

22. Pensiunea Bed&Breakfast Coula  12 6 

23. Pensiunea Casa Barocă 7 3 

24. Pensiunea Norbert 15 6 

25. Pensiunea Am Schneiderturm 13 5 

26. Pensiunea Cristina şi Pavel 16 5 

27. Pensiunea Sighişoara (Str. Păstorilor) 12 4 

28. Pensiunea Sighişoara (Str. C.Negruzzi) 14 5 

29. Pensiunea Casa Sighişoreană 15 6 

30. Pensiunea Andrea-Maria 6 3 

31. Pensiunea Bastion 12 7 

32. Pensiunea La Castel 18 9 

33. Pensiunea Casa Dragonului 14 3 

34. Pensiunea Pivnita lui Teo 10 4 

35. Casa Georgius Krauss 20 9 

36. Casa Soare 10 5 

37. Pensiunea Baron 25 10 

38. Pensiunea Lelila Inn 16 7 

39. Pensiunea La Castel 18 9 

40. Pensiunea Casa Richter 9 4 

41. Pensiunea Casa Costea 8 4 

42. Pensiunea Am Goldberg 8 4 

43. Pensiunea Casa Dragonului 14 3 

44. Pensiunea Otilia  14 7 

45. Pensiunea Adalmo 14 5 
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46. Pensiunea Doi Feciori 8 3 

47. Pensiunea Casa Otto 6 2 

48. Pensiunea Taschler Haus 20 10 

49. Pensiunea Vila Veve 20 4 

 TOTAL 772 326 

 

 

 

MOTELURI 

 

Nr. 

crt. 

MOTELUL Capacitate Nr. Camere 

1. Motel Corsa 46 23 

 TOTAL 46 23 

 

 

 

HOTELURI PENTRU TINERET (HOSTELURI) 

 

Nr.crt HOSTELUL Capacitate Nr. Camere 

1. Burg  Hostel 53 18 

2. Nathan’s Villa Hostel 26 3 

 TOTAL 79 21 

 

 

 

CAMPINGURI 

 

Nr.crt CAMPING Capacitate Nr. Camere 

1. Camping Vila Franka 24 12 

2. Camping Aquaris 20 10 

 TOTAL 44 22 

 

 

 

TOTAL CAPACITATE CAZARE SIGHIŞOARA 

 

Structuri de cazare Capacitate Nr. Camere 

TOTAL 1803 784 

 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comparativ structurile de cazare din Sighişoara în anii 

2016 şi 2017: 

 

 

Structuri de cazare Anul 2016 Anul 2017 

Capacitate Nr. camere Capacitate Nr. camere 

TOTAL 1749 765 1803 784 
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Evoluţia capacităţii de cazare în municipiul Sighişoara în perioada 2016 – 2017: 

 

Denumirea indicatorilor capacitate 
Anul 

2016 

Anul 

2017 

Creştere 

% 

Numărul mediu de camere utilizate, respectiv oferite, din care: 765 784  2,48% 

 Numărul mediu de camere permanente 743 762  2,56% 

 Numărul mediu de camere sezoniere 22 22 0 

Numărul mediu de locuri-pat din camerele utilizate, respectiv 

oferite turiştilor, din care: 

1749 1803 3,09% 

 Numărul mediu de locuri - pat din camerele permanente 1705 1759 3,17% 

 Numărul mediu de locuri - pat din camerele sezoniere 44 44 0 

Numărul mediu de locuri sezoniere utilizate, respectiv oferite în 

căsuţe şi terenuri de campare, din care: 

44 44 0 

 Numărul mediu de locuri - pat în căsuţe turistice 22 22 0 

 Numărul mediu de locuri pe terenuri de campare 22 22 0 

 

Structuri de alimentaţie publică 

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică sunt unităţi de 

alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie 

publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism, 

restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii. 

Baza de alimentaţie publică este bine reprezentată în Sighişoara, unde funcţionează un 

număr mare de restaurante – asociate sau nu bazelor de cazare: 

- Restaurante asociate structurilor de cazare: Restaurant Korona, Restaurant 

Sighişoara, Restaurant Lorelei şi Restaurant La Pastorella în cadrul Hotelului Binder Bubi, 

Restaurant Rex, Restaurant Poeniţa, Restaurant Claudiu, Restaurant Transilvania, Restaurant 

Apart Cafe Sighişoara, Restaurant Cavaler, Restaurant Joker, Restaurant Casa Wagner, 

Restaurant Casa cu Cerb, Cafe-Restaurant Chic, Restaurant Vila Franka, Restaurant-Pizzerie San 

Genaro, Restaurant Burg Hostel, Restaurant Central Park, Restaurant Gast Haus Alte Post, 

Restaurant Bulevard 

- Restaurante/pizzerii: Restaurant Casa Vlad Dracul, Restaurant Bulevard, Restaurant 

Carpaţi, Restaurant Catering House, Restaurant Vila Franka, Restaurant-Pizzerie Quatro Amici, 

Restaurant-Pizzerie La Piazzetta (JO Pub), Restaurant-Pizzerie Perla, Restaurant-Pizzerie 

Veneţia, Restaurant-Pizzerie San Marco, Restaurant-Pizzerie Concordia, Restaurant Casa 

Ferdinand, Restaurant-Pizzerie Al Forno, Restaurant Express Four Seasons.          

- Cofetării şi cafenele: Cofetărie Burg Kaffe, Cofetărie Casa Cositorarului, Cofetăria La 

Angela, Cofetărie Teodora, Cafenea Julius Cafe şi Cafe Central, Cafenea Caractere, International 

Cafe, Medieval Cafe, Vintage. 

- Cluburi: Club Aristocrat, Club Black Box, Club Kramer, Club Vertigo. 
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Agricultura 
Fondul funciar: 

Conform datelor cuprinse în Cadastrul Agricol al municipiului, din suprafaţa totală de 

9.602,25 ha, terenul forestier are o suprafaţă de 3.702,29 ha, iar terenul agricol de 4.730,90 ha. 

 

Structura  pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole este următoarea: 

 
2017 

Categorii de  folosinţă Total extravilan şi intravilan (ha)  

Arabil 1.535,31 

Păşuni 1.655,95 

Fâneţe 1.246,95 

Vii, livezi, hamei 292,69 

Păduri şi tufişuri 3.702,29+277,71 

Ape şi Stuf 107,24 

Neproductiv 196,43 

Drumuri 224,94 

Construcţii 362,74 

TOTAL 9.602,25 

 

 

Producţia vegetală: 
2017 

Nr. ctr. Cultura Suprafața (ha) 

1 Grâu 12 

2 Grâu de primăvară - 

3 Orz 4 

4 Orzoaică 7 

5 Ovăz 12 

6 Cartofi 12 

7 Culturi energetice 9 

8 Plante de nutreț 340 

9 Porumb 212 

10 Legume 20 

11 Soia 12 

12 Hamei 95 

13 Porumb furajer 70 

 

 

Creşterea animalelor: 

Situaţia animalelor crescute pe raza municipiului Sighişoara se prezintă astfel:   

 
2017 

Specie Efectiv de animale conform Registrului Agricol din 2017 

Bovine 793 

Ovine 9.741 

Caprine 750 

Porcine 280 

Păsări 9.600 

Cabaline 42 

Familii albine 1.775 

Animale de blană 20 
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VI.  SIGHIŞOARA – SEMNATAR AL CONVENŢIEI PRIMARILOR  
 

După adoptarea în anul 2008 a pachetului legislativ al Uniunii Europene privind clima şi 

energia, Comisia Europeană a lansat Convenţia Primarilor pentru a sprijini eforturile depuse de 

autorităţile locale în punerea în aplicare a politicilor privind energia durabilă. Convenţia 

Primarilor reprezintă principala mişcare europeană în care sunt implicate autorităţile locale şi 

regionale care se angajează în mod voluntar pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea 

surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Convenţiei îşi 

propun atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de 

CO2 până în anul 2020. 

Premisa care stă la baza acestui concept este constatarea că structurile de guvernanţă 

locală deţin un rol crucial în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, având în vedere faptul că 

80% din consumul de energie şi emisiile de CO2 sunt asociate cu activităţile urbane. 

Convenţia Primarilor reprezintă un angajament voluntar şi unilateral asumat de 

municipalităţile semnatare, prin care se obligă să reducă emisiile de CO2 cu cel puţin 20% până 

în anul 2020 faţă de un an de referinţă (anul recomandat este 1990, dar dacă nu există date se 

poate alege un alt an de referinţă pentru care există informaţii relevante). Prin implementarea 

Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED), oraşele semnatare îşi exprimă intenţia de a 

depăşi obiectivele politicii energetice ale Uniunii Europene. 

Municipiul Sighişoara se numără printre semnatarii Convenţiei Primarilor care susţine şi 

sprijină eforturile depuse de autorităţile locale pentru punerea în aplicare a politicilor privind 

energia durabilă. În 2012, în luna februarie Municipiul Sighişoara a aderat la Convenţia 

Primarilor (The Convenant of Mayors) prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

19/23.02.2012.  

În anul 2013 a fost elaborat Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) aprobat 

de Consiliul Local al municipiului Sighişoara în septembrie 2013 (în noiembrie 2013 a fost 

transmis la biroul Convenţiei Primarilor Bruxelles şi este în stadiu de evaluare). 

PAED este un plan ambiţios care urmăreşte întroducerea eficienţei energetice în sfera de 

responsabilitate directă a administraţiei locale, precum şi în sectoarele care pot fi influențate prin 

decizii politice şi măsuri administrative, care a fost aprobat în luna noiembrie 2015 de către 

Biroul Tehnic al Convenției Primarilor. Municipiul Sighişoara intenţionează să reducă emisiile 

CO2  cu 21% până în 2020, prin măsurile introduse în PAED.  

Domenii prioritare: 

• Clădiri publice şi administrative, pentru care sunt planificate lucrări de eficienţă  

  energetică; 

• Monitorizarea strictă a consumului de energie şi estimarea reducerii emisiilor de CO2; 

• Modernizarea transportului public şi transformarea acestuia într-un un mijloc rapid  

  confortabil de călătorie; 

• Introducerea surselor regenerabile de energie: 

               -  În clădiri publice (cele care se pretează pentru acest tip de soluţii) 

               -  Utilizarea unor instalaţii fotovoltaice pentru semnalizare pietonală 

               -  Producţie la scară mică de energie din surse regenerabile;  

             • Sprijin prin măsuri fiscale;     

 • Măsuri pentru modernizarea energetică a clădirilor; 

             • Implementarea unui sistem de management energetic în municipiul Sighişoara; 

             • Dezvoltarea infrastructurii urbane şi crearea de spaţii verzi publice. 
 

 

                                                       PRIMAR, 

                                                        Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean 
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Anexa 1.1 
 

Structura reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 

Sighişoara pentru anul Şcolar 2017-2018: 
 

Nr. 

Crt. 

Judeţ/

U.A.T

. 

Urban

/Rural 

Denumirea unităţii de 

învăţământ cu presonalitate 

juridică 

Adresă/nr. telefon/ 

Niveluri de învăţământ 

Denumirea unităţii de 

învăţământ fără presonalitate 

juridică arondată 

Adresă/nr. telefon/ 

Niveluri de învăţământ 

Cod 

identitate 

fiscală  
Cod  

SIIIR 

 1.  

Mureş

/ 

Sighiș

oara 

 

Urban 
Colegiul Naţional „Mircea 

Eliade” 
Sighişoara, Str. 1 Decembrie 1918 

nr. 31, tel: 0265-771375 

ltmesighisoara@yahoo.com 

Învăţământ liceal teoretic 

 

                         P.J. 

 

4765570/ 

266110476

4 

 3.  

 

Mureş

/ 

Sighiș

oara 

 

 

Urban 

 

Liceul Teoretic„Joseph 

Haltrich” 

Sighişoara, Str. Școlii nr. 6, tel. 

0265-772789 

liceulhaltrich@yahoo.com 

Învăţământ 

primar/gimnazial/liceal teoretic 

 

P.J. 

4765588 / 

266110393

5 

 4. 

 

 

 

 

 

 

Mureş

/ 

Sighiș

oara 

 

 

 

Urban 
 

Liceul Tehnologic Nr. 1 

Sighişoara, Str. Tache Ionescu  nr. 

18 tel: 0265-771742 

licteh1sigh@yahoo.com 

învăţământ postliceal, liceal și 

profesional 

                          

 

 

P.J. 

 

 

6118154 /  

266110513

2 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mureş

/ 

Sighiș

oara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială ,,Aurel 

Mosora 
Sighișoara, str.Andrei Șaguna, 

nr.6, tel/fax: 0365-730752,  

gamsighisoara@yahoo.com 

învățământ primar gimnazial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.J. 

 

 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 1 

Sighişoara, Str. Andrei Şaguna   

nr. 8, tel. 0265-772212 

învăţământ preşcolar 

29034346 

/ 

266110496

3 

Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 2 

Sighişoara, Str. Plopilor nr. 19,  

tel: 0265-773035;învăţământ 

preşcolar 
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6. Mureș

/ 

Sighiș

oara 

Urban Şcoala Gimnazială „Miron 

Neagu” 

Sighişoara, Str. Horea Teculescu 

nr. 2, tel: 0265-771778 

gimnmironneagu@yahoo.com 

învăţământ primar/gimnazial 

 

P.J 

 

 

 

Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Iorga” 

Sighişoara, Str. Dumbravei nr. 

27 

Tel: 0265-772892 

învăţământ primar/gimnazial 

 

4838540 / 

26611000

23 

Școala Primară Dealul Viilor 

Sighișoara, str. Viilor, nr.123, 

tel.0265-771561, învățământ 

primar gimnazial 

Grădinița cu Program Normal 

Nr.4,  

Sighișoara, str.Viilor, nr.12, 

tel.0265-771516, învățământ 

preșcolar 

 

 

 

 

 

 

 7. 

 

 

 

 

 

 

Mureş

/ 

Sighiș

oara 

 

 

 

 

  

Urban 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială „Victor 

Jinga” 

Sighişoara, Str. Nouă nr. 16, tel: 

0265-771121 

victorjinga@yahoo.com 

învăţământ primar/gimnazial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.J. 

 

29034150 

/ 

26611038

94 
 Şcoala Gimnazială „Octavian 

Goga” 

Sighişoara, Str. Ana Ipătescu      

nr. 14, tel:0265-771768 

învăţământ primar/gimnazial 

Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 1 

Sighişoara, Str. Târnavei nr. 45, 

tel: 0265-771163 

învățământ preșcolar 

Grădiniţa cu Program 

Prelungit „Târnava” 

Sighişoara, Str. Mihai Eminescu 

nr. 40, tel: 0265-772029 

învăţământ preşcolar 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 6 

Sighişoara, Str. Nicolae Bălcescu 

nr. 6, tel: 0265-771884 

învăţământ preşcolar        

 

              

 

 

 

tel:0265-771121
tel:0265-771121
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 8. 

 

 

 

 

  

Mureş

/ 

Sighiș

oara 

 

 

Urban 

 

 

Şcoala Gimnazială „Zaharia 

Boiu”  

Sighişoara, Str. Crizantemelor nr. 

20, tel: 0265-775438 

zaharia.boiu@yahoo.com 

învăţământ primar/gimnazial 

                        P.J. 29034478 

/ 

26611043

39 Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 7 

Sighişoara, Str. Crizantemelor    

nr. 8, tel: 0265-773867 

învăţământ preşcolar 

 

9. 

 

Mureş

/ 

Sighiș

oara 

 

Urban 
 

Şcoala Gimnazială „Radu 

Popa” 

Sighişoara, Str. Morii nr. 28, tel: 

0265-771123 

scradupopa@yahoo.com 

învăţământ primar/gimnazial 

                       P.J. 

 

29034311 

/ 

26611047

37 Şcoala Primară Hetiur 

Sat. Hetiur, Str. Principală  nr. 

230, tel: 0265-711199 

învăţământ primar 

Grădiniţa cu Program Normal 

Hetiur 

Sat. Hetiur, Str. Principală, nr. 

100, tel: 0265-711199 

învăţământ preşcolar 

Şcoala Primară Rora 

Cart. Rora, nr. 12, 

învăţământ primar 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 3 

Sighişoara, Str. Horia nr. 9,        

tel: 0265-774760 

învăţământ preşcolar 

 

 10. 

 

 

Mureş

/ 

Sighiș

oara 

 

 

Urban 
Clubul Sportiv Școlar 

Sighișoara, str. Hermann Oberth, 

nr. 17, tel/fax 0265-773952 

 

P.J. 

14331616 

/ 

26811083

62 

 
 

 

         

PRIMAR,  

                                                        Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean 
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Anexa 1.2 
 
Structura reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din 

Municipiul Sighişoara pentru anul școlar 2017-2018: 

 

 
1 Grădinița “Pinocchio” Sighișoara 

Str. Crinului, nr. 2 tel. 0265/772915 

învățământ preșcolar 

2 Grădinița “Sophie's Kindergarten” Sighișoara 

Str. Libertății, nr. 60 tel. 0265 -779554 

învățământ preșcolar 

3 Grădinița cu program normal “Sonnenschein” Sighișoara 

Str. Libertății, nr. 30 tel. 0265/770189 

învățământ preșcolar 

4 Școala Postliceală “Eugen Nicoară” Sighișoara,  

Str. Andrei Șaguna nr. 10 tel. 0745 -112827 

învățământ postliceal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,  

                                                        Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean 

 
 

 

 

 


