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RAPORT
privind starea economică, socială şi de mediu

a municipiului Sighişoara în anul 2013

Prezentul raport completează cu date statistice care reflectă starea economică, socială şi
de mediu a municipiului Sighişoara, Raportul de activitate al Primarului municipiului pe anul
2013, prezentat în şedinţa din luna februarie a.c. a Consiliului Local, conform Legii nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

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 2012 cu cele
din anul 2013.

CAP 1 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
(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
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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. 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.

CAP 2 ASPECTE ADMINISTRATIVE

1. Suprafaţa unităţii administrativ teritoriale
Suprafaţă 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.
2. 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%.

Între cele două recensăminte ale populaţiei din anii 2002 şi 2011, în Sighişoara s-a
înregistrat o scădere constantă a populaţiei de la 32.304 locuitori la 28.102, rezultând o diferenţă
de 4.202, ceea ce reprezintă o scădere de 14,95% în 9 ani.
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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 nedisponibilă 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 nedisponibilă 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
Informatie nedisponibila 5

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
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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 nedisponibilă 1.937

Comparativ cu anul 2012, în anul 2013 se poate observa o creştere a numărului de naşteri
şi o scădere a numărului de decese înregistrate.

Anul 1990 2002 2010 2011 2012 2013

Naşteri 510 326 611 555 544 663
Decese 314 317 333 367 301 297

Decedaţi sub 1 an 4 4 - 3 - 2

3. Educaţie
Unităţi de învăţământ:
În Sighişoara funcţionează în prezent 27 de unităţi şcolare de stat, din care 11 grădiniţe,

10 şcoli cu învăţământ primar şi gimnazial, 4 licee, un Club al Copiilor şi un Club Sportiv
Şcolar.

Învăţământul particular sighişorean este reprezentat de trei unităţi de învăţământ,
respectiv două de învăţământ preşcolar, Grădiniţa ,,Pinocchio” cu predare în limba germană,
patronată de SC Adria Serv, acreditată prin Ordinul MECT nr. 4754/2010 şi Grădiniţa Sophie,
autorizată în baza Deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 207/18.08.2004 şi,
respectiv, una de învăţământ preuniveristar, Şcoala postliceală sanitară, patronată de Fundaţia
Laurenţia din Reghin, autorizată conform Hotărârii ARACIP nr 9/2011.
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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
Grădiniţa Pinocchio cu predare exclusiv 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, Grădiniţa cu program normal nr. 6. De asemenea, există  patru
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 generale 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 secţie cu predare în limba
germană de la clasa zero la clasa a XII-a.

Învăţământul liceal asigură continuarea studiilor în variate profile: real, uman, sau pe
specialităţi. În cadrul liceelor teoretice funcţionează clase cu predare în limbile maghiară şi
germană. Se remarcă faptul că liceele tehnologice şi-au diversificat oferta, înfiinţând profile în
acord cu noua orientare economică a oraşului: turism, contabilitate, chimie alimentară, dar
menţin în oferta lor şi profilele clasice - ceramică, confecţii, electrotehnică - ce asigură
calificările necesare industriei locale.

Prezentăm mai jos structura reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din
municipiul Sighişoara:

Nr.
Crt.

Judeţ 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

1 Mureş Urban
Clubul copiilor,
Sighişoara, str. 1 Decembrie 1918 nr.
30/17, tel. 0265-771946

2 Mureş Urban
Clubul Sportiv Şcolar
Sighişoara, Str. Cooperatorilor   nr. 6, tel.
0265-773952

P.J.

P.J.

3 Mureş Urban
Şcoala Gimnazială Aurel Mosora
Sighişoara, Str. Andrei Şaguna   nr. 6, tel:
0265-771040
învăţământ primar/gimnazial

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1
Sighişoara, Str. Andrei Şaguna   nr. 8, tel.
0265-772212
învăţământ preşcolar

P.J.
Şcoala Primară Dealul Viilor
Sighişoara, Str. Viilor nr. 122,   tel: 0265-
771561
învăţământ preşcolar/primar
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2
Sighişoara, Str. Plopilor nr. 19,  tel:
0265-773035;
învăţământ preşcolar
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 4
Sighişoara, Str. Viilor nr. 122,   tel: 0265-
771561
învăţământ preşcolar

4 Mureş Urban

Şcoala Gimnazială Miron Neagu
Sighişoara, Str. Horea Teculescu nr. 2,
tel: 0265-771778
învăţământ primar/gimnazial

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”
Sighişoara, Str. Dumbravei nr. 28
Tel: 0265-772892
învăţământ primar/gimnazial

P.J.
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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

Grădiniţa cu Program Prelungit
Târnava
Sighişoara, Str. Mihai Eminescu nr. 40,
tel: 0265-772029
învăţământ preşcolar

5 Mureş Urban

Şcoala Gimnazială Victor Jinga
Sighişoara, Str. Nouă nr. 16, tel:0265-
771121
învăţământ primar/gimnazial

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 6
Sighişoara, Str. Nicolae Bălcescu nr. 5,
tel: 0265-771884
învăţământ preşcolar

P.J.

6 Mureş Urban

Şcoala Gimnazială Zaharia Boiu
Sighişoara, Str. Crizantemelor nr. 20, tel:
0265-775438
învăţământ primar/gimnazial

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 7
Sighişoara, Str. Crizantemelor    nr. 23,
tel: 0265-773867
învăţământ preşcolar

P.J.
Şcoala Primară Hetiur
Cart. Hetiur, Str. Principală        nr. 100,
tel: 0265-711199
învăţământ primar
Şcoala Primară Rora
Cart. Rora, Str. Principală
învăţământ primar
Grădiniţa cu Program Normal Hetiur
Cart. Hetiur, Str. Principală        nr. 100,
tel: 0265-711199
învăţământ preşcolar
Grădiniţa cu Program Normal Rora
Cart. Rora, Str. Principală
învăţământ preşcolar

7 Mureş Urban
Şcoala Gimnazială Radu Popa
Sighişoara, Str. Morii nr. 28, tel: 0265-
771123
învăţământ primar/gimnazial

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 3
Sighişoara, Str. Horia nr. 9,        tel:
0265-774760
învăţământ preşcolar

8 Mureş Urban

Colegiul Naţional Mircea Eliade
Sighişoara, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 31,
tel: 0265-771375
Învăţământ liceal teoretic

P.J.

9 Mureş Urban

Liceul TeoreticJoseph Haltrich
Sighişoara, Str. Scării nr. 5-7,    tel. 0265-
772789
Învăţământ primar/gimnazial/liceal
teoretic

P.J.

10 Mureş Urban

Liceul Tehnologic Nr. 1
Sighişoara, Str. Ilarie Chendi  nr. 7 tel:
0265-772663
învăţământ liceal tehnologic

P.J.

11 Mureş Urban

Liceul Tehnologic Nr.2
Sighişoara, Str. Tache Ionescu
nr. 18, tel: 0265-771742
învăţământ liceal tehnologic

P.J.
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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 generale. De asemenea, copiii cuprinli în forma de învăţământ preşcolar, precum şi
elevii din învăţământul primar şi gimnazial au posibilitatea de a urma, în cadrul Clubului
Copiilor şi Elevilor, cursuri de: informatică, teatru medieval, dans modern, cultură şi civilizaţie
engleză, carting şi protecţia mediului şi ecologie sau pot urma sporturi de performanţă în cadrul
Clubului Sportiv din localitate.

Clubul Copiilor şi Elevilor 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,
ştiintific şi cultural-artistic. Clubul Copiilor Sighişoara funcţionează în prezent cu 7 cercuri:
Cercul de dans modern, Cercul de teatru medieval, Cercul „Cultura şi civilizaţia engleză, Cercul
„Atelierul fanteziei”, Cercul de informatică, Cercul de carting şi Cercul de protecţia mediului şi
ecologie.  În anul şcolar 2012-2013 au fost înscrişi 750 de elevi.

Evoluţia populaţiei şcolare pe cicluri de învăţământ:

An şcolar
2002-2003

An şcolar
2012-2013

An şcolar
2013-2014

Învăţământ preşcolar 1.117 825 779

Învăţământ primar 1.780 1.394 1.559

Învăţământ gimnazial 2.044 1.462 1.408

Învăţământ liceal 1.920 2.251 2.130

Total copii şi elevi 7.596 5.932 5.876

Evoluţia numărului personalului didactic:

Anul şcolar 2002-2003 2012-2013 2013-2014

Educatoare 47 58 57

Învăţători 80 76 76

Profesori 186 245 236

TOTAL 358 387 369

4. Cultură

A. Instituţii de cultură:

Muzeul de Istorie
Muzeul de Istorie Sighişoara este o instituţie de cultură aflată în slujba comunităţii.

Scopul acestei instituţii, subordonată Municipiului Sighişoara, este acela  de colecţionare,
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evidenţă, cercetare şi expunere în vederea studiului, dar şi a recreerii de bunuri 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 2013, peste 117.900 de
persoane. Muzeul de Istorie deţine 11.802 piese de patrimoniu, din care 40 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 2013, un centru cultural viu, cu
deschidere spre comunitate. Astfel, s-a continuat seria programelor de educaţie muzeală pentru
copii şi elevi care s-au bucurat de interesul acestora, participarea lor fiind peste aşteptări. De
asemenea, evenimentul Noaptea Muzeelor, desfăşurat în 18 mai 2013, având tema „Noaptea
muzeelor cu zvâc de tinereţe” - cuprinzând spectacole şi o expoziţie tematică, a înregistrat 3.150
de vizitatori.

Biblioteca municipală Zaharia Boiu
Instituţie de cultură aflată, de asemenea, sub autoritatea Consiliului Local, Bibiloteca

Municipală a  fost gazda a numeroase şi valoroase activităţi culturale specifice muncii de
bibliotecă şi în folosul comunităţii. Aceste activităţi - lansări de carte, expoziţii tematice,
spectacole omagiale - au întregit în mod fericit calendarul cultural sighişorean.

Situaţia cititorilor aflaţi în evidenţele Bibliotecii Municipale în anul 2013 a fost
următoarea:

- la Secţia adulţi: - 882 de cititori nou înscrişi
- 6.907 frecvenţa cititorilor
- 20.211 cărţi împrumutate

- la Secţia copii: - 445 de cititori nou înscrişi
- 6.137  frecvenţa cititori
- 22.022 cărţi împrumutate

- la Sala de lectură: - 103 cititori nou înscrişi
- 2.623 frecvenţa  cititorilor
- 5.782 cărţi consultate

- Serviciul BIBLIONET: - 2.500 de utilizatori

Sala Eminescu, unitate de cultură aflată în structura Municipiului Sighişoara, a găzduit
numeroase spectacole de muzică, teatru şi dans.

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, 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 exclusiv de municipalitate, în
parteneriat cu terţi sau de diverse organizaţii, acestea compun Calendarul evenimentelor culturale
desfăşurate în municipiul Sighişoara în anul 2013.

Principalele evenimente organizate în parteneriat în anul 2013 au fost:

Festivalul Sighişoara Film Festival
Fundaţia Română pentru Educaţie şi Educatori, prin Adrian Titieni, a propus

municipalităţii organizarea în parteneriat a Festivalului Filmului de Comedie de la Sighişoara în
anul 2009. Adrian Titieni a găsit disponibilitate pentru sprijinirea iniţiativei sale şi la Asociaţia
Turistică Sighişoara pentru asigurarea spaţiilor de cazare, precum şi pentru desfăşurarea a
workshop-urilor şi conferinţelor de presă din cadrul festivalului. Începând cu ediţia 2010, când a
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devenit o veritabilă gală a filmelor româneşti premiate, titulatura s-a schimbat în Sighişoara Film
Festival.

În anul 2013 Sighişoara Film Festival s-a desfăşurat, conform H.C.L. nr. 100 din 27 iunie
2013, în perioada 5 - 7 septembrie 2013.

Festivalul Sighişoara Medievală
Începând cu anul 1992, în fiecare vară, la finele lunii iulie, Cetatea Sighişoarei se

reîntoarce pentru câteva zile în trecut. Fiind o manifestare emblematică pentru Sighişoara,  un
mijloc de promovare eficace a potenţialului turistic local, Festivalul Sighişoara Medievală a
devenit un brand local care trebuie valorificat în continuare.

În anul 2013, Asociaţia Turistică Sighişoara, cu care municipalitatea are în comun
preocuparea în direcţia promovării Sighişoarei ca centru turistic şi cultural de importanţă
internaţională, a propus organizarea în parteneriat a evenimentului.

Astfel, la Festivalul Sighişoara Medievală au fost prezentate exclusiv spectacole de dans,
muzică, teatru medievale, iar în Cetatea Medievală a fost interzisă comercializarea ambulantă a
băuturilor alcoolice. Aceste măsuri au fost de natură să selecteze publicul care a fost redus
cantitativ, dar a crescut vizibil în calitate.

Datorită ecourilor acestei manifestări în lume, perioada în care se desfăşoară acest
eveniment este cea mai aglomerată din sezonul turistic. În semn de apreciere pentru acest
festival, Sighişoara a fost invitată să adere la Asociaţia Europeană a Manifestărilor Istorice.

Festivalului Sighişoara Medievală – ediţia 2013 s-a desfăşurat conform H.C.L. nr. 91 din
29 mai 2013, în perioada 26-28 iulie.

Municipiul Sighişoara organizează din anul 1994 Festivalul Academia Sighişoara, la
iniţiativa a doi sighişoreni, Luminiţa şi Valentin Tcacenco împreună cu violonistul eleveţian de
origine română, Alexandru Gavrilovici. Parteneri în proiect cultural sunt Fundaţia Elan Bucureşti
şi Asociaţia „Cultura VIVA Sighişoara”. Această manifestare culturală de o înaltă ţinută artistică
a adăugat o nouă dimensiune imaginii Sighişoarei ca centru cultural internaţional.

În anul 2013 evenimentul s-a desfăşurat în perioada 1-14 august, conform H.C.L. nr. 99
din 27 iunie 2013.

Festivalul Intercultural ProEtnica şi-a propus să ofere comunităţilor etnice şi
organizaţiilor de imigranţi din România o voce publică şi posibilitatea de a-şi prezenta toate
domeniile vieţii sociale, culturale şi spirituale, prin diverse forme culturale şi academice şi
metode variate. Manifestarea este organizată din anul 2001 la iniţiativa şi în parteneriat cu
Centrul Cultural Interetnic. În anii 2010 şi 2011 evenimentul nu s-a organizat din motive
obiective, iar în 2012 a fost inclus ca secţiune în Festivalul Sighişoara Medievală. Ediţia 2013 a
fost organizată conform H.C.L. nr. 121 din 25 iulie 2013.

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 mai
reprezentative fanfare din România.

Ediţia a X-a a Festivalului Fanfarelor Sighişoara s-a desfăşurat în 7 septembrie 2013
conform H.C.L. nr. 100 din 27 iunie 2013, constituindu-se într-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.

Asociaţia LCS Speranţa organizează, din anul 2007, Festivalul Naţional de Folclor
Datini, un festival care are ca obiectiv stimularea tinerilor care promovează folclorul românesc,
precum şi găsirea unor modalităţi concrete de transpunere scenică a obiceiurilor populare
româneşti.
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Considerat unul dintre evenimentele de referinţă în Transilvania, festivalul îşi propune să
stimuleze tinerii care promovează datinile şi obiceiurile populare româneşti.

Ediţia 2013 s-a desfăşurat în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie, conform H.C.L. nr.
151 din 26 septembrie 2013.

Festivalul Hameiului din Transilvania – Transylvania Hop Fest, organizat în perioada 6-
8 septembrie 2013, conform H.C.L. nr. 135 din 29 august 2013, a avut în vedere, în principal,
antrenarea unor largi segmente ale populaţiei la viaţa comunitară, precum şi oferirea unor zile de
destindere şi voie bună, sens în care, s-a derulat un program cultural-artistic menit să
mulţumească toate categoriile de vârstă.

Ciclul de evenimente cultural-educative Gaudeamus 2013
Fundaţia Cultural-Ştiinţifică Gaudeamus organizează concerte de muzică de cameră

susţinute de reputaţi interpreţi din ţară şi străinătate. După anul 2000, aceste concerte au fost
găzduite în Sala Festivă a Primăriei. Începând din 2011, Municipiul Sighişoara, cu aprobarea
Consiliului Local, a devenit partener cu Fundaţia Cultural – Ştiinţifică Gaudeamus în organizarea
Ciclului de evenimente. În anul 2013 aceste concerte au fost organizate conform H.C.L. nr. 75
din 29 mai 2013.

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 – dar şi din Nordul Moldovei - Suceava -
pentru a-şi  expune produsele de artă populară confecţionate atât înaintea târgului cât şi în timpul
acestuia, în atelierele de creaţie.  De asemenea, programul  manifestării a cuprins şi momente în
care participanţii şi-au prezentat portul, precum şi cântece populare specfice zonei din care
proveneau.  Târgul Meşteşugarilor s-a desfăşurat în perioada 4 - 6 iulie 2013, conform H.C.L. nr.
74 din 29 mai 2013.

Zilele Culturii Germane 2013
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. Din
dorinţa de a prezenta publicului, atât sighişorenilor, cât şi turiştilor câteva evenimente sugestive
pentru bogata cultură a populaţiei germane din zona Sighişoarei, organizatorii evenimentului au
ales ca tema ediţiei 2013 să fie „Sighişoara în contextul oraşelor din Transilvania – meşteşuguri,
industrie, mediu”. Evenimentul a fost organizat conform H.C.L. nr. 76 din 29 mai 2013.

Întâlnirea Saşilor
Anual, în luna septembrie, saşii rămaşi în România, dar şi cei plecaţi în străinatate, se

întâlnesc în diferite localităţi din Transilvania şi sărbătoresc împreună. Evenimentul a devenit o
tradiţie în rândul multor saşi dornici de a se revedea, aceştia având ocazia de a petrece momente
plăcute împreună. Programul evenimentului cuprinde expuneri şi dezbateri, expoziţii, muzică şi
dans. Evenimentul a fost organizat conform H.C.L. nr. 98 din 27 iunie 2013.

Facem menţiunea că la toate aceste evenimente organizate în parteneriat, principalul
beneficiu al Sighişoarei, dincolo de evenimentul în sine, a fost câştigul de imagine, care nu poate
fi cuantificat în bani dar, care, cu siguranţă, are un rol bine determinat în traseul ascendent al
municipiului nostru, ca centru cultural de referinţă şi obiectiv turistic de interes major.

Ca şi în anii anteriori, municipalitatea a organizat şi în 2013 manifestări dedicate
sărbătorilor naţionale: Ziua Culturii Naţionale, Unirea Principatelor Române, Ziua Europei, Ziua
Independenţei României, Ziua Victoriei, Ziua Eroilor, Ziua Internaţională a Copilului,
Săptămâna Mobilităţii Europene, Ziua Drapelului Naţional, Ziua Mediului, Ziua Imnului
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Naţional, Ziua Solidarităţii Oraşelor din Patrimoniul Mondial, Ziua Armatei, Ziua Internaţională
a Persoanelor Vârstnice, Ziua Naţională a României, Ziua Revoluţiei etc.

5. Sănătate

În anul 2013, circa 130 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 acestor persoane au beneficiat de legitimaţii gratuite de transport în
comun – circa 175 de persoane/lună.

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 2013, Municipiul Sighişoara a acordat ajutor social la 103 familii sau persoane
singure.

De ajutorul acordat pentru încălzirea locuinţei au beneficiat 882 de familii şi persoane
singure, dintre care: 699 de familii şi persoane singure pentru încălzirea locuinţei cu gaze
naturale, 153 de familii şi persoane singure pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri, 17 familii şi persoane singure pentru încălzirea locuinţei cu energie
termică şi 13 familii şi persoane singure pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică.

Numărul familiilor care au beneficiat de alocaţii pentru susţinerea familiei în anul 2013 a
fost de 186.

În anul 2013, de serviciile Centrului Creştin, Social, Medical de Zi - servirea mesei,
recuperare, asistenţă medicală şi religioasă - au beneficiat zilnic 90 de persoane vârstnice.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sighişoara, aflat în subordinea Consiliului Judeţean
Mureş, a furnizat în anul 2013, servicii sociale cu titlu permanent pentru 47 de persoane
vârstnice.

Creşa din cadrul Municipiului Sighişoara este o instituţie publică fără personalitate
juridică, specializată în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea,
îngrijirea  şi educarea  timpurie a  copiilor de vârstă antepreşcolară – cuprinsă între 3 luni şi 4
ani. Creşa furnizează servicii sociale pentru 29 de copii.

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 2010 2011 2012 2013

Spitale 1 1 1 1 1 1

Număr de paturi
pentru spitalizare
continuă

394 301 271 271 271 271

Număr de paturi
pentru însoţitorii
minorilor

- 10 10 10 10 10

Număr de paturi - 46 46 46 46 22
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pentru spitalizarea
de zi

Policlinici 1 1 1 1 1 2

Farmacii 7 11 12 12 12 12

CAP. 3 MEDIU

Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a
diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele
preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor,
ale întregii populaţii a pământului. Aceasta se datorează faptului că primejdia reprezentată de
poluare a crescut şi creşte neîncetat, impunând măsuri urgente pe plan naţional şi internaţional, în
spiritul ideilor pentru combaterea poluării.

Protejarea mediului este fundamentală în zilele noastre. Trebuie să ne gândim atât la noi
cât şi la nevoile viitoarelor generaţii.

Consumăm tot mai mult din resursele naturale şi punem în pericol sistemele de mediu
(apa, solul, aerul). Tendinţele spre sporirea consumului nu poate continua la nesfârşit, cu atât mai
mult cu cât populaţia lumii este în trend ascendent.

Oamenii îşi doresc să trăiască confortabil şi de aceea se consumă cantităţi mari de energie
şi de materii prime, astfel generându-se multe deşeuri. Pentru a ajunge la un consum raţional va
fi nevoie de schimbarea mentalităţii în raport cu consumul.

Volumul deşeurilor produse poate fi privit ca reprezentând un indicator de eficienţă a
utilizării resurselor într-o societate, deoarece generarea în exces a deşeurilor este legată de
ineficienţa proceselor de producţie, durabilitatea scăzută a produselor puse pe piaţă şi modelele
necorespunzătoare de consum. Deşeurile trebuie să fie privite ca o sursă de producţie şi ca o
sursă de energie.

Consumatorul nu risipeşte numai resursele limitate dar contribuie şi la agravarea
problemelor de mediu. Deşeurile poluează aerul, apa şi solul, degradează peisajele pe suprafeţe
întinse, antrenează costuri ridicate pentru depozitarea lor şi instalaţii pentru incinerarea
reziduurilor. Cantităţile de deşeuri produse pot fi reduse prin diminuarea cantităţilor de deşeuri
reziduale, dar şi prin reducerea poluatorilor, respectiv prin reciclare/valorificare.

Deşeurile de orice fel, rezultate din multiplele activităţi umane, constituie o problemă de
actualitate, datorată atât creşterii continue a cantităţilor şi a tipurilor acestora (care, prin
degradare, prezintă un pericol pentru mediu şi sănătatea populaţiei), cât şi însemnatelor cantităţi
de materii prime, materiale refolosibile şi energie, care pot fi recuperate şi introduse în circuitul
economic.

Acţionând pentru respectarea mediului nu înseamnă să ne limităm doar la eliminarea
produselor, ci şi la un comportament ecologic care este necesar în toate domeniile vieţii noastre
cotidiene.

Activitatea de gestionare a deşeurilor trebuie să se bazeze pe anumite principii şi
priorităţi: principiul protecţiei resurselor primare stabileşte necesitatea de a minimiza şi
eficientiza utilizarea resurselor primare, în special a celor neregenerabile, punând accent pe
utilizarea resurselor secundare, prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, alte operaţiuni de
valorificare, de exemplu, valorificarea energetică şi, abia în ultimul rând, eliminare.

Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, evacuarea acestora în cursurile de apă,
arderea necontrolată, reprezintă o serie de riscuri majore pentru mediul şi pentru sănătatea
umană, favorizând poluarea aerului, apei, solului, apariţia bacteriilor infecţioase, a insectelor,
rozătoarelor.
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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.

Cantităţile de deşeuri destinate eliminării prin depozitare sau ardere reprezintă pierderile
de materie şi energie care contravin principiilor dezvoltării durabile.

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.
22.161/23.10.2012 serviciul de salubrizare prestatorului S.C. Schuster Ecosal S.R.L., care
execută, conform contractului încheiat, următoarele activităţi:

- precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale;
- 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;
Precolectarea deşeurilor menajere se face în europubele de 120 l şi 140 l; eurocontainere

de 0,8 mc şi 1,1 mc; containere de 4 mc, 5 mc, 6 mc, 7mc şi 10mc.
Precolectarea deşeurilor menajere şi transportul acestora se efectuează pe baza unui

grafic de ridicare zilnic, pe străzi, în baza unor contracte încheiate de persoanele fizice şi juridice
cu prestatorul S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

În cursul anului 2013 a fost colectată de la populaţie o cantitate de 5.810 tone deşeuri
menajere şi o cantitatea de 4.300 t deşeuri menajere de la agenţii economici. De asemenea, au
fost colectate deşeuri stradale în cantitate de 630,5 t, iar deşeuri vegetale (europubele) în cantitate
de 770 mc.

Un aspect important care trebuie avut în vedere în perioada imediat următoare este
crearea condiţiilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor, ceea ce va duce la optimizarea
depozitării acestora. De asemenea, funcţionarea la parametri optimi a Staţiei de sortare a
deşeurilor va determina valorificarea superioară a deşeurilor, cu consecinţe pozitive asupra
echilibrării balanţei cost - beneficiu a acesteia. Astfel, în cursul anului 2013 s-au recuperat şi au
fost încredinţate spre valorificare 238.974 kg deşeuri, activitate prestată de SC Ecoserv Sig SRL ,
fiind împărţite pe următoarele categorii:

- PET- uri : 92.659 kg
- Carton : 42.434 kg
- Doze aluminiu : 5.483 kg
- Fier : 43.485 kg
- Alte plastice : 10.620 kg
- Altele : 44.293 kg
În Sighişoara funcţionează un depozit ecologic pentru depozitarea deşeurilor

nepericuloase (menajere) şi staţie de epurare levigat. Depozitul ecologic este amplasat în zona
vechiului depozit de deşeuri, pe D.N. 14, spre Mediaş şi respectă condiţiile legale privind un
astfel de obiectiv, atât în ceea ce priveşte amplasarea cât şi construcţia. Obiectivul ocupă o
suprafaţă totală de 63.315 mp, fiind împărţit în 4 celule de depozitare, din care două în funcţiune,
iar celula trei (investiţie a Grupului Saubermacher) este finalizată, fiind în curs de revizuire
Autorizaţia integrată de mediu pentru depozitul de deşeuri nepericuloase Sighişoara.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
începând cu 1 iulie 2010, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să ia măsuri privind
diminuarea cu 15%/an a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi încredinţate
spre eliminare finală. În anul 2013 Municipiul Sighişoara a îndeplinit acest obiectiv.
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În zona blocurilor de locuit sunt amenajate platforme pentru precolectarea deşeurilor
menajere, dotate cu containere speciale, destinate colectării selective a deşeurilor de ambalaje
din hârtie, sticlă, PET-uri. Municipalitatea are în vedere cu prioritate amenajarea acestor
platforme încât să nu afecteze sănătatea publică.

În ce priveşte deşeurile feroase şi neferoase, acestea sunt colectate de către firme
specializate în colectarea şi valorificarea lor.

Pe raza municipiului Sighişoara nu există un depozit de deşeuri periculoase.
Pentru neutralizarea deşeurilor din activitatea de ocrotire a sănătăţii, se impune existenţa

unui contract cu o societate specializată şi autorizată în domeniul deşeurilor periculoase. La
deşeurile pentru care există dispoziţii legale concrete (acumulatori, uleiuri uzate), precum şi la
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), sunt respectate aceste reglementări.

În vederea atingerii obiectivelor prevăzute de legislaţia în vigoare, au fost organizate în
parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, campanii de colectare a deşeurilor de
echipamente electrice şi electrocasnice. Aceste acţiuni au făcut parte dintr-o amplă campanie de
mediu derulată de Asociaţia RoRec la nivel naţional, în parteneriat cu primăriile locale şi în
conformitate cu Normele Europene şi legislaţia în vigoare.

În cursul anului 2013 s-au colectat 11.664  kg deşeuri DEEE.
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 şi a autorizaţiilor pe care le
deţin.

Apa
Apa este un factor de mediu indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte în organism multiple

funcţii, fără apă toate reacţiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă
poluată are numeroase consecinţe negative asupra sănătăţii omului.

Sursele de suprafaţă sunt reprezentate de cursurile de apă care traversează intravilanul,
dintre care râul Târnava Mare – cea mai importantă sursă; pârâul Şaeş şi Pârâul Câinelui au debit
permanent. În zona adiacentă municipiului acestea sunt pâraiele Dracului, Şaeşului şi
Şapartocului.

Sursele subterane sunt reprezentate de pânza freatică din Podişul Transilvaniei.
În scopul potabilizării se foloseşte exclusiv apa din râul Târnava-Mare.
Apa râului Târnava Mare, în amonte de Sighişoara, corespunde, în general, cerinţelor de

calitate pentru sursa de alimentare cu apă potabilă. La debite mici însă apar depăşiri la unii
indicatori (consumul chimic de oxigen, amoniu, azotaţi, fosfaţi). Cele mai importante surse de
poluare ale râului Târnava Mare, în amonte de Sighişoara, sunt deversările de ape reziduale din
localităţile Cristurul-Secuiesc, Odorheiul Secuiesc şi Vânători.

Calitatea apei potabile distribuită în sistem centralizat este monitorizată atât de către
operatorul autorizat S.C. Aquaserv S.A. Mureş, cât şi de către Autoritatea de Sănătate Publică
Mureş.

Pe teritoriul municipiului au fost identificate 9 izvoare permanente şi fântâni situate pe
domeniul public. Conform OMS 536/1997, calitatea apei potabile este verificată de către
Direcţia de Sănătate Publică, la solicitarea administraţiei publice locale.

Majoritatea surselor de apă din Sighişoara nu corespund, din punct de vedere
bacteriologic şi chimic, doar două izvoare – cel din Str. Plopilor nr. 24 şi Str. Izvorului f.n.- sunt
potabile. Pentru îmbunătăţirea calităţii apei, din punct de vedere bacteriologic, la aceste izvoare
s-au executat lucrări de protecţie sanitară şi, periodic, se efectuează tratarea apei cu
dezinfectante. Verificările sunt făcute periodic, calitatea surselor de apă fiind semnalată pe
plăcuţe avertizoare.

Aerul
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La nivelul întregii ţări, poluarea aerului se situează sub media ţărilor din UE. Dezvoltarea
economică necontrolată din acest punct de vedere ar putea aduce, însă, 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 care a elaborat inventarul surselor de poluare de tip urban şi pentru sursele industriale
majore.

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.

În Sighişoara, principala cauză a poluării este activitatea industrială desfăşurată de S.C.
Cesiro S.A., S.C. Siceram S.A., S.C VES S.A., etc.

CAP 4 INFRASTRUCTURA TEHNICO - EDILITARĂ

Reţeaua stradală a municipiului Sighişoara cuprinde 120 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  =  7,80 km
     DC 50 (Hetiur) = 0,80 km

                 DC 54 (A. Vlaicu) = 7 km
 străzi: total: 76,348 km

În funcţie de tipul îmbrăcăminţii rutiere a carosabilului acestora, străzile municipiului se
împart altfel:

Nr. crt. Îmbrăcăminte carosabil Lungime (km)

1. Asfaltate 25,751
2. Betonate 12,652
3. Împietruite (calupuri sau piatră de râu) 29,633
4. Macadam 26,354
5. Macadam-pamânt 7,709

Pe direcţia est-vest, Sighişoara este străbătută de şoseaua europeană E 60 (Bucureşti –
Braşov – Tîrgu-Mureş – Cluj-Napoca – Oradea – Budapesta)

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:
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În apropierea Sighişoarei se află trei aeroporturi: Tîrgu-Mureş – Aeroportul
„Transilvania” (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 84 km şi asigură apă
potabilă în sistem centralizat pentru 98,2% din populaţia municipiului. Restul de 1,8% au fântâni
individuale.

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

Cantitatea de apă
furnizată

2012 2013

Total 890.664 mc 859.475 mc
Populaţie 384.858 mc 366.890 mc
Agenţi economici şi
instituţii

505.806 mc 492.585 mc

Scăderea cantităţii de apă furnizată în 2013 faţă de 2012 este un indiciu a faptului că
industria a funcţionat sub nivelul anului 2012.

Canalizarea menajeră şi pluvială
Sistemul de canalizare menajeră are o lungime de 97,75 km şi deserveşte 92,1% din

populaţie.
Sistemul de canalizare pluvială are o lungime de 17,80 km şi deserveşte împreună cu

canalizarea unitară (23,7 km) 70% 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 2013 a fost de 1.949.915 mc.
Gradul de epurare este de 95,83% - pentru materii în suspensie, 92,92% - pentru substanţele
organice şi 43,74 % - pentru compuşii cu azot.

Conducte de distribuţie a gazelor naturale
În anul 2013 reţeaua de alimentare cu gaz metan a avut o lungime de 45 km. Reţeaua de

alimentare cu gaz metan este împărţită pe trei trepte de presiune: medie, redusă şi joasă.
În funcţie de vechime, ponderea conductelor de alimentare cu gaz metan este următoarea:
- 40 % vechime peste 20 de ani
- 60 % reţele sub 20 ani
Numărul de abonaţi a scăzut în anul 2013 faţă de anul 2012, de la 12.084 abonaţi la

11.928 abonaţi. Din numărul total de abonaţi 11.690 au fost consumatori casnici, iar 238 agenţi
economici. Consumul de gaz metan mediu este de 75,3 mii mc/zi.

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 8 centrale termice,

din care doar una mai furnizează agent termic către Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga şi 18
centrale termice de scară, care deservesc 204 apartamente.

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
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a.) Telefonia fixă şi mobilă: La nivelul municipiului Sighişoara, furnizorii de telefonie
fixă sunt Compania Romtelecom S.A. prin oficiul local de telefonie, 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. Vodafone
România S.A., Cosmote România şi Orange România S.A.

b.) Reţeaua Internet:
Accesul la reţeaua Internet este asigurat de patru furnizori:
S.C. RCS-RDS SRL
Compania Romtelecom SA – Click Net
S.C. Vodafone România S.A
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:
Glasul Cetăţii: publicaţie lunară cu un tiraj de 7.000 exemplare/ediţie;
Jurnalul Sighişoara Reporter: săptămânal local cu un tiraj de 1.500 exemplare/ediţie;
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;
Presa online: Sighişoara Freelancer, Sighişoara Samizdat etc.
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 administrate de firme locale, din

ţară sau străinătate, care prezintă mai mult sau mai puţin exhaustiv informaţii despre Sighişoara:
www.sighisoara.com, www.sighisoara.ro, www.infosighisoara.ro, www.sighisoaraonline.com,
www.sighisoaraturism, www.sighisoara-transilvania.ro etc.

Fondul imobiliar construit cu destinaţia de locuinţă
Suprafaţa locuibilă în Sighişoara este de 450.274,76 mp.
În anul 2013 situaţia fondului imobiliar construit cu destinaţia de locuinţă se prezenta

astfel:
- numărul total de clădiri cu destinaţia de locuit la nivelul municipiului Sighişoara: 4.919
- numărul total de locuinţe este de 12.410, din care 270 locuinţe fac parte din fondul

locativ de stat (204 locuinţe construite prin A.N.L.), iar 12.140 locuinţe sunt proprietate privată.
În decursul anului 2013 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, în anii 2002, 2012

şi 2013:

      Forma de proprietate – sursa de
finanţare

Anul
2002

Anul
2012

Anul
2013

- din fonduri publice 64 - -
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- din fonduri private 47 49 36

Situaţia comparativă a numărului de autorizaţii de construire eliberate, conform
competenţelor legale, de Municipiul Sighişoara în anii 2002, 2012 şi 2013:

An Nr. autorizaţii Suprafaţa desfăşurată
(mp)

2002 197 20.442,14
2012 254 14.622,49
2013 228 35.566,75

Situaţia comparativă a autorizaţiilor de construire eliberate de Municipiul Sighişoara în
anii 2002, 2012 şi 2013,  după  destinaţia construcţiilor:

2002 2012 2013

TOTAL, din care 197 254 228

Construcţii industriale 11 10 6

Construcţii pentru comerţ 6 10 10

Construcţii locuinţe 47 49 36

Construcţii pentru învăţământ - - -

Construcţii pentru turism 3 10 11

Altele (branşamente, reparaţii, etc.) 130 175 165

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

Rata şomajului în anul 2013 a fost de 1,59%, în scădere faţă de anul 2012, când aceasta
era de 1,82%. În anul 2013, din totalul de 1.432 de persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă, 347 de persoane au fost indemnizate.

Situaţia comparativă a numărului de agenţilor economici care îşi desfăşoară
activitatea pe raza municipiului Sighişoara pe anii 2012 şi 2013:

Tipuri de societăţi după forma juridică Existente la
31.12.2012

Existente la
31.12.2013

Societăţi cu răspundere limitată (SRL) 677 680

Societăţi pe acţiuni (SA) 35 34

Organizaţii cooperatiste (OC) 2 2

Întreprinderi Familiale 21 21

Întreprinderi Individuale 97 114

Persoane fizice autorizate 43 40

TOTAL: 875 891

Evoluţia numărului de agenţi economici în perioada 2002 -  2013 a fost următoarea:

Agenţi economici Existenţi
în 2002

Existenţi
în 2012

Existenţi în
2013

Societăţi comerciale, societăţi pe
acţiuni şi organizaţii cooperatiste 658 714 716

Persoane fizice autorizate,
Întreprinderi Individuale şi
Întreprinderi Familiale

540 161 175

Total: 1.198 875 891
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În tabelul de mai jos sunt prezentate societăţile cu număr semnificativ de angajaţi, cifrele
de afaceri în anii 2012 şi 2013:

Cifră afaceriNr.
crt.

Denumire societate Nr.
angajaţi

2012
2012 din care

export
(%)

1. SC “VES” SA 340 28.136.359 29,73
2. SC Parat RO SRL 111 4.804.996 100
3. SC “Siceram” SA 270 58.494.443,47 0
4. SC “Târnava” SA 271 8.379.782 57
5. SC “Sefar” SRL 145 46.971.286 100
6. SC “Transtex” SA 190 4.997.112 92,25
7. SC “Cesiro” SA 1.440 95.936.000 85
8. SC “Hochland Romania” SRL 380 197.444.322 7
9. SC GST Automotive Safety RO SRL 784 31.486.692,22 100

Cifră afaceriNr.
Crt.

Denumire societate Nr.
angajaţi

2013
2013 din care

export
(%)

1. SC “VES” SA 327 32.499.567 34
2. SC Parat RO SRL 105 5.471.190 100
3. SC “Siceram” SA 277 60.251.174 0,5
4. SC “Târnava” SA 243 6.849.003 68
5. SC “Sefar” SRL 153 45.806.756 100
6. SC “Transtex” SA 185 5.216.171 97
7. SC “Cesiro” SA 1.709 116.013.776 80
8. SC “Hochland Romania” SRL 379 216.240.409 7
9. SC GST Automotive Safety RO SRL 809 43.678.972 100

Prezentăm în tabelul de mai jos situaţia comparativă a numărului de angajaţi în cei doi
ani de referinţă:

Nr.
Crt

Denumire societate Nr. angajaţi
2012

Nr. angajaţi
2013

Nr. angajaţi
2012-2013

%
1. SC “VES” SA 340 327 -3,97%
2. SC Parat RO 111 105 -5,71%
3. SC “Siceram” SA 270 277 2,59%
4. SC “Târnava” SA 271 243 -11,52%
5. SC “Sefar” SRL 145 153 5,51%
6. SC “Transtex” SA 190 185 -2,70%
7. SC “Cesiro” SA 1.440 1.709 18,68%
8. SC “Hochland Romania” SRL 380 379 0,26%
9. SC GST Automotive Safety RO SRL 784 809 3,18%

Prezentăm în tabelul de mai jos situaţia comparativă a cifrelor de afaceri în cei doi ani de
referinţă:
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Nr.
Crt

Denumire societate Cifră afaceri
2012

Cifră afaceri
2013

Cifră afaceri
2012-2013

%
1. SC “VES” SA 28.136.359 32.499.567 15,50%
2. SC Parat RO 4.804.996 5.471.190 13,86%
3. SC “Siceram” SA 58.494.443 60.251.174 3,00%
4. SC “Târnava” SA 8.379.782 6.849.003 -22,35%
5. SC “Sefar” SRL 46.971.286 45.806.756 -2,56%
6. SC “Transtex” SA 4.997.112 5.216.171 4,38%
7. SC “Cesiro” SA 95.936.000 116.013.776 20,92%
8. SC “Hochland Romania” SRL 197.444.322 216.240.409 9,51%
9. SC GST Automotive Safety RO SRL 31.486.692 43.678.972 38,72%

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 2013 Muzeul de Istorie a avut 117.940 de vizitatori, dintre care 94.500 la Turnul
cu Ceas, 11.400 la Colecţia de Arme, 8.000 la Camera de Tortură. În anul 2013, 4.000 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 – restrâns în ultimii ani din cauza restructurării personalului şi
imposibilitatea plăţii orelor suplimentare – cifra reală a vizitatorilor este mult mai mare,
situându-se în jurului cifrei de 200.000. 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, aflat în anul 2013 la cea de-a XXI-a
ediţie, se detaşează a fi nu numai cea mai longevivă dar şi cea mai valoroasă. În perioada
desfăşurării acestuia – ultimul week-end al lunii iulie – se înregistrează vârful de sezon tursitic,
când practic populaţia oraşului se dublează, cu consecinţe extrem de faste asupra turismului şi
serviciilor conexe acestuia.

De asemenea, Sighişoara este un loc căutat pentru filmarea de reclame, producţii TV şi
producţii cinematografice, precum şi o locaţie căutată pentru organizarea simpozioanelor,
conferinţelor, concursurilor şi a altor manifestări naţionale şi internaţionale care, în cele din
urmă, înseamnă o afluenţă de oameni care se ocupă locuri de cazare, iau masa şi vizitează
obiectivele locale, 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, care se doreşte a fi un cadru integrat de promovare a
patrimoniului naţional, prin 10 destinaţii cheie. Astfel, în anul 2012 a început implementarea
Proiectului privind crearea şi dotarea Centrului de Promovare şi Informare Turistică Sighişoara.
Proiectul este cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de
intervenţie 5.3 – promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale
de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora; Valoarea totală a proiectului:
1.869.294,40 lei.

Obiectivul general al proiectului 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.
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Structuri de cazare
După cum se ştie, înainte de 1989 singura posibilitate de cazare din Sighişoara era

Hotelul Steaua, hotel care, în prezent, nu mai funcţionează, clădirea fiind retrocedată urmaşilor
fostului proprietar Aurel Mosora – primul primar român al oraşului.

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 51 26
2. Hotel Sighişoara 64 32
3. Hotel Binder Bubi 103 53
4. Hotel Casa Wagner 55 22
5. Hotel  Rex 58 30
6. Hotel Poeniţa 72 34
7. Hotel Claudiu 36 17
8. Hotel Transilvania 34 14
9. Hotel Aparthotel Sighişoara 24 10
10. Hotel Cavaler Sighişoara 152 74
11. Hotel Central Park 70 33

TOTAL 719 345

PENSIUNI

Nr.
crt.

PENSIUNEA Capacitate Nr. Camere

1. Pensiunea Casa Săsească 18 9
2. Pensiunea Mario 22 11
3. Pensiunea Phönix 12 6
4. Pensiunea Citadela 12 6
5. Pensiunea Hera 17 7
6. Pensiunea Hera 19 7
7. Pensiunea Joker 24 11
8. Pensiunea Casa cu Cerb 18 10
9. Pensiunea Chic 19 10
10. Pensiunea Vila Franka 22 9
11. Pensiunea Casa Legenda 10 5
12. Pensiunea Gia 35 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
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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

TOTAL 642 279

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 1530 690
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În tabelul de mai jos sunt prezentate comparativ structurile  de cazare din Sighişoara în
anii 2012 şi 2013:

Anul 2012 Anul 2013Structuri de cazare
Capacitate Nr. camere Capacitate Nr. camere

TOTAL 1354 609 1530 690

Evoluţia capacităţii de cazare în municipiul Sighişoara în perioada 2012 – 2013:

Denumirea indicatorilor capacitate Anul
2012

Anul
2013

Creştere
%

Numărul mediu de camere utilizate, respectiv oferite, din care: 609 690 13,30

 Numărul mediu de camere permanente 587 668 13,79

 Numărul mediu de camere sezoniere 22 22 0

Numărul mediu de locuri-pat din camerele utilizate, respectiv
oferite turiştilor, din care:

1354 1530 12,99

 Numărul mediu de locuri - pat din camerele permanente 1310 1486 13,43

 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:

844 844 0

 Numărul mediu de locuri - pat în căsuţe turistice 44 44 0

 Numărul mediu de locuri pe terenuri de campare 800 800 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-Pizzerie San Genaro, Restaurant
Burg Hostel, Restaurant Central Park

- Restaurante/pizzerii: Restaurant Casa Vlad Dracul, Restaurant Rustic, Restaurant
Carpaţi, Restaurant Catering House, Restaurant Vila Franka, Restaurant-Pizzerie Quatro Amici,
Restaurant-Pizzerie 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.
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- Cofetării şi cafenele: Cofetărie Burg Kaffe, Cofetărie Casa Cositorarului, Cofetăria La
Angela, Cafenea Julius Cafe şi Cafe Central, Cafenea Caractere, Cofetărie Teodora, International
Cafe, Lazy Louis Caffe, Medieval Cafe

- Cluburi: Club Aristocrat, Club Black Box, Club Kramer, Club M.O.S.

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:

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:

Nr. Cultura Suprafaţa (ha)
2012

Suprafaţa (ha)
2013

1. Grâu 121 57
2. Grâu de primăvară 7 5
3. Orz 21 10
4. Orzoaică 5 -
5. Ovăz 20 -
6. Cartofi 20 25
7. Sfeclă de zahăr - -
8. Sfeclă furajeră 3 7
9. Porumb 260 270
10. Legume 44 42
11. Soia - -

Creşterea animalelor:
Situaţia animalelor crescute pe raza municipiului Sighişoara în cei doi ani de referinţă se

prezintă astfel:

Specia Efectiv de animale conform
recensământului agricol din anul 2012

Efectiv de animale conform
Registrului agricol din anul 2013

Bovine 960 921
Ovine 6.600 6.200

Caprine 670 720
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Porcine 2.105 780
Păsări 152.000 90.080

Cabaline 110 70
Familii albine 1.430 1.218
Animale de

blană
40 25

CAP. 6 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 HCL nr. 19/23.02.2012. Principalele
obligaţii asumate prin această hotărâre sunt:
- să stabilească un nivel de referinţă pentru consumul de energie şi emisiile de CO2
corespunzătoare, în teritoriul administrat
- să definească ţintele globale şi sectoriale de reducere a emisiilor de CO2, în termeni măsurabili
- să întocmească un Plan de Acţiuni pentru Energie Durabilă axat pe termen lung, în colaborare
cu cetăţenii şi organismele direct interesate, în termen de un an de la semnarea convenţiei
- să prezinte un raport de implementare aprobat de Consiliul Local, cel puţin o dată la doi ani de
la data aprobării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă în scopul evaluării, monitorizării şi
verificării;

Ca semnatar al Convenţiei Primarilor, Municipiul Sighişoara a fost inclus în proiectul
"BEAM 21 - Consolidarea capacităţii privind măsurile de energie durabilă şi planurile de acţiune
pentru municipalităţi europene". Acest proiect s-a adresat personalului municipalităţii implicat în
unul dintre următoarele domenii: protecţia climei, aprovizionarea cu energie, buget, achiziţiile
publice, de cerere de ofertă, sectorul municipal de construcţii, educaţie, transport public,
amenajarea teritoriului. Proiectul a inclus un program de instruire a personalului cu privire la
schimbările climatice şi efectele locale, aprovizionarea locală cu energie durabilă, zonare
inteligentă şi planuri de dezvoltare, planuri de acţiune a energiei locale şi multe alte domenii de
acţiune pentru protecţia climei locale şi gestionarea inteligentă a energiei. Al doilea program s-a
adresat consilierilor locali şi s-a intitulat „Doisprezece paşi către un plan de acţiune de energie al
municipiulului Sighişoara”. Prin cele două programe s-a urmărit crearea unui grup de lucru în
pentru elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Energie Durabilă cu participarea nemijlocită
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a consilierilor locali interesaţi în modelarea viitorului oraşului lor într-un mod eficient în ceea ce
priveşte energia şi protecţia climei, şi celor care doresc să reducă în mod semnificativ emisiile de
gaze cu efect de seră şi să deschidă în acelaşi timp drumuri noi pentru economia locală.

În încheierea prezentului raport, adresez consilierilor locali rugămintea de a se implica în
realizarea Planului Local de Acţiune pentru Energie Durabilă al Sighişoarei, în vederea şi
finalizării acestuia.

PRIMAR,
Ioan-Dorin DĂNEŞAN


