
RAPORT 
privind starea economică, socială şi de mediu 

a municipiului Sighişoara în anul 2010 
 
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 2010, 
prezentat Consiliului Local, conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acest raport se constituie într-o comparaţie a 
datelor demografice, economice, sociale şi culturale existente în anul 2009 cu cele din anul 2010.  

Conţinutul acestui raport evidenţiază evoluţia principalilor indicatori economico-sociali ai 
municipiului Sighişoara din anul 2009 până la sfârşitul anului 2010. 

 
DESCRIERE LOCALITATE 
 
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. 

Situându-se în partea centrală a ţării distanţele până la principalele localităţi de interes 
economic, administrativ, cultural şi turistic nu sunt prea mari: 297 km până la Bucureşti, 120 km 
până la Braşov, 156 km – Cluj-Napoca, 54 km – Târgu Mureş, 40 km – Odorheiu Secuiesc. 

Aşezarea oraşului la intersecţia unor drumuri importante din ţară (Braşov – Sighişoara -  
Târgu Mureş - Cluj, 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 nivele de altitudine – între 350m 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 – continental 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. 

 



2 
 

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 parametrii 
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.  

 
ASPECTE ADMINISTRATIVE  
Suprafaţă totală: 11.346,80 ha din care 1.334,26 ha intravilan şi 10.012,54 ha extravilan. 

Suprafaţa de teren intravilan şi extravilan nu a suferit modificări faţă de anul 2009. 
           Satul aparţinător,  HETIUR, are următoarele caracteristici: 

Suprafaţă totală:  76,41 ha  
Populaţia stabilă: 935 locuitori  
 
POPULAŢIA  
Populaţia Sighişoarei, conform recensământului din 2002, este de 32.304 locuitori, din care 

15.273 bărbaţi, reprezentând un procent de 47,28% şi 17.031 femei, însumând un procent de 
52,72%. Satul aparţinător,  HETIUR  are o populaţia stabilă de 1.126 locuitori. 

Populaţia stabilă, în anul 2010, conform bazei de date a Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor, este de 35.593 locuitori, din care 17.120 bărbaţi, reprezentând un 
procent de 48,10%  şi 18.473 femei, reprezentând un procent de 51,90%. Numărul populaţiei s-a 
modificat faţă de anul 2009, când erau înregistrate 35.950 de persoane, din care 17.296 bărbaţi şi 
18.654 femei.  

Structură etnică şi distribuţia pe culte religioase: 
Structura etnică a populaţiei conform recensământului din 2002: 
 Români – 24.570 – 76,5%; 
 Maghiari – 5.932 – 18,22%; 
 Germani – 587 – 1,61%; 
 Rromi – 1.135 – 3,41%; 
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 Alte naţionalităţi – 80 – 0,26%. 
 

  Distribuţia pe culte religioase: 
Cult religios Număr persoane 

în anul 2009 
% Număr persoane 

în anul 2010 
% 

Ortodocşi 28.143 78,28 28.143 79,07 
Romano-catolici 1.450 4,03 1.407 3,95 
Greco-catolici 245 0,68 245 0,69 
Reformaţi 1.956 5,44 1.946 5,47 
Unitarieni 1.082 3,01 1.100 3,09 
Evanghelici 508 1,41 513 1,44 
Baptişti 110 0,31 115 0,32 
Penticostali 186 0,52 187 0,53 
Alte culte  2.270 6,32 1.937 5,44 

 
Între cele două recensăminte ale populaţiei din anii 1992 şi 2002, în Sighişoara s-a înregistrat 

o scădere constantă a populaţiei de la 35.935 locuitori la 32.304, rezultând o diferenţă de 3.635, ceea 
ce reprezintă o scădere de 10,1% în 10 ani.  

În anul 2009 se poate observa o creştere atât a numărului de naşteri cât şi a numărului de 
decese înregistrate, în anul 2010 se poate observa o scădere semnificativă a numărului de naşteri 
înregistrate.  
 

Anul 
 

1990 2002 2009 2010 

Indicator Nr. total Nr. total Nr. total Nr. total 
Naşteri 510 326 675 611 
Decese 314 317 332 333 
Decedaţi sub 1 an 4 4 1 - 

 
 
EDUCAŢIE 
 
Unităţi de învăţământ: 
În Sighişoara funcţionează în prezent 27 unităţi şcolare din care 11 grădiniţe, 11 şcoli cu 

învăţământ primar şi gimnazial, 4 licee din care 2 cu grupuri şcolare profesionale şi de ucenici şi un 
Club al Copiilor. De asemenea, există în oraş 2 grădiniţe particulare: ,,Sophie’s Kindergarden” cu 
predare în limba germană şi limba engleză şi Grădiniţa ,,Pinocchio” cu predare în limba germană. 
 Ambele grădiniţe sunt acreditate de M.E.C. şi în acest an şcolar au înscrişi 100 de copii. În 
prezent, alături de cele două grădiniţe particulare, două grădiniţe au grupe cu program în limba 
germană, iar patru grădiniţe au grupe cu program în limba maghiară. 

Predarea în limba minorităţilor este asigurată şi în învăţământul primar şi gimnazial. Astfel, 
două şcoli generale au clase cu predare în limba maghiară, iar limba germană se poate studia în 
cadrul unui liceu cu clasele I-XII. 

Învăţământul vocaţional este asigurat de Şcoala de Muzică cu clasele I-VIII, în care se 
studiază pianul, vioara, violoncelul, percuţia şi de clasele cu profil sportiv din cadrul a două şcoli 
generale. În paralel, elevii învăţământului primar şi gimnazial au posibilitatea de a urma în cadrul 
Clubului Copiilor cursuri de: informatică, tapiserie, carting, teatru medieval, dans modern, cultură şi 
civilizaţie engleză, sau pot urma sporturi de performanţă în cadrul Clubului Sportiv din localitate. 

Învăţământul liceal şi profesional 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 vocaţionale şi de meserii şi-au diversificat oferta, înfiinţând 
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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. 

Pentru absolvenţii liceelor care doresc să-şi continue studiile în oraş există şcoli postliceale cu 
profil economic sau medical şi filiale ale unor universităţi cum ar fi: Universitatea de Arte şi Design 
– Cluj sau Universitatea „Vasile Goldiş” – Arad.  

Reţeaua şcolară 

Anul şcolar 2002-2003 2008-2009 2009-2010 

Grădiniţe 11 11 11 

Şcoli cu clasele I-IV 3 3 3 

Şcoli cu clasele I-VIII 7 7 7 

Licee, şcoli profesionale 4 4 4 

Cluburi ale elevilor 1 1 1 

Cluburi sportive şcolare 1 1 1 

Total unităţi şcolare 27 27 27 
 
Populaţia şcolară 

Anul şcolar 2002-2003 2008-2009 2009-2010 

Învăţământ preşcolar 1.117 1.019 1.046 

Învăţământ primar 1.780 1.378 1.367 

Învăţământ gimnazial 2.044 1.587 1.515 

Învăţământ liceal 1.920 1.886 2.301 

Învăţământ profesional, 
complementar, postliceal şi de maiştri 

735 535 117 

Total copii şi elevi 7.596 6.405 6.346 
 
Cadre didactice 

 

Anul şcolar 2002-2003 2008-2009 2009-2010 

Educatoare 47 72 69 

Învăţători 80 80 76 

Profesori 186 352 271 

Maiştri 45 21 16 

TOTAL 358 525 432 

 
CULTURA 
Instituţii culturale  
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            Casa de Cultură a municipiul Sighişoara dispune de două săli de spectacole: Sala “Mihai 
Eminescu” cu o capacitate de 500 de locuri şi Sala “Ciprian Porumbescu” (fostă Sander), care 
găzduieşte o sală de muzică cu o capacitate de 100 de locuri şi sediul instituţiei. În decursul anului 
2010, Casa de Cultură a oferit cursuri de chitară la care au fost înscrişi un număr de 27 de elevi. 

Muzeul de Istorie înfiinţat în 1899 în Turnul cu Ceas, având încă două atracţii turistice: 
Expoziţia de arme medievale şi Camera de tortură, care au atras în anul 2010 un număr de 124.520 
de persoane. În anul 2010 Muzeul de Istorie deţinea 11.802 piese de patrimoniu din care 40 din 
categoria Tezaur şi 11.762 din categoria Fond. 
 Biblioteca municipală “Zaharia Boiu” a dispus în anul 2010 de un fond de carte de 139.563 
de volume. În ceea ce priveşte numărul de cititori înscrişi, în anul 2010, se regăseau în evidenţe un 
număr de 1.288 de persoane, din care 420 cititori noi înscrişi şi 868 reînscrişi. Tranzacţiile de 
împrumut din fondul de carte existent în anul 2010 a fost de 49.956 de cărţi din care 20.154 la secţia 
copii şi 29.802 la secţia adulţi. De asemenea numărul vizitatorilor la Biblioteca municipală a crescut 
de la 17.280 de vizitatori în anul 2010, la 20.878 de vizitatori în anul 2010, din care 6.832 copii şi 
14.046 adulţi.  

Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret funcţionează din anul 2000, fiind iniţial un 
proiect implementat în cadrul Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, finanţat de guvernul 
Republicii Federale Germania prin Institutul pentru Relaţii Culturale Externe Stuttgart. În prezent 
Centrul nu mai beneficiază de susţinerea guvernului german, dar continuă în mare parte activităţile 
iniţiate. Centrul are în dotare o bibliotecă a minorităţilor, un Culture Pub şi o „pivniţă a tineretului” 
în care se desfăşoară programe culturale în fiecare vineri şi sâmbătă. Există de asemenea o serie de 
cursuri şi ateliere de lucru extracurriculare, de asemenea se organizează constant tabere 
internaţionale. 

Clubul Copiilor şi Elevilor este o instituţie 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 desfaşoară activităţi cu conţinut tehnico – aplicativ, ştiintific şi 
cultural-artistic . Clubul Copiilor Sighişoara funcţionează în prezent cu un numar de 8 cercuri: Cercul 
de dans modern, Cercul de dans, 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 2009-2010 au fost înscrişi un număr de 850 de elevi, iar în anul şcolar 
2010-2011 sunt 750 elevi. 

 
Manifestări culturale  
În Sighişoara se desfăşoară anual festivaluri, unele dintre ele având rezonanţă  internaţională.  
Festivalul „Sighişoara Blues Festival”, organizat de Asociaţia Culturală „Blues Hospital” în 

parteneriat cu Municipiul Sighişoara  a avut loc în luna februarie, începând seria festivalurilor 
sighişorene şi a avut un puternic ecou în lumea muzicală. 

Ziua Municipiului „Sighişoara, oraş european” s-a desfăşurat în perioada 8-9 mai 2010 
însemnând un prilej pentru promovarea valorilor locale, a patrimoniului istoric şi cultural al 
Sighişoarei.  

Sighişoara Film Festival, eveniment ajuns la cea de-a II-a ediţie,  organizat în perioada 22-27 
iunie 2010 în parteneriat cu Fundaţia Română pentru Educaţie şi Educatori din Bucureşti şi Asociaţia 
Turistică Sighişoara. Pe perioada celor cinci zile ale festivalului au avut loc proiectii intensive ale 
celor mai bune filme premiate, workshopuri si dezbateri deschise filmmakerilor si pasionatilor de 
film. 

Festivalul „Sighişoara Medievală” care are loc la sfârşitul lunii iulie, a fost organizat în 
ultimii ani de Municipiul Sighişoara ajungând la cea de-a XVIII-a ediţie, organizat în parteneriat cu 
Asociaţia Turistică Sighişoara. Festivalul se doreşte a fi o prezentare a Sighişoarei aşa cum era ea în 
Evul Mediu, în cadrul acestei manifestări având loc spectacole de muzică, dans şi teatru medieval 
susţinute de artişti din ţară şi din străinătate. 
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Festivalul de Muzică Academică, eveniment ajuns la cea de-a XVII-a ediţie, organizat în 
prima decadă a lunii august (1–10august) de către Fundaţia “Elan” din Bucureşti, Fundaţia “Viva 
Berna” în parteneriat cu Municipiul Sighişoara. La acest festival concertează în fiecare an artişti de 
marcă, români şi străini, iar la cursurile de măiestrie participă studenţi din ţară şi din străinătate.  

Festivalul Fanfarelor se desfăşoară în luna septembrie, în anul 2010 desfăşurându-se cea de-a 
VII-a  ediţie. 

Cea de-a III-a ediţie a Festivalului  „Datini” a avut loc în luna noiembrie şi s-a bucurat de o 
largă audienţă în rândul sighişorenilor. 

 
SĂNĂTATE 
Numărul persoanelor încadrate în  grad de handicap I şi II în anul 2010 a fost de 405 de 

persoane, în creştere faţă de anul 2009 când erau încadrate în grad de handicap I şi II un număr de 
379. Toate aceste persoane au beneficiat, în anul 2010, de legitimaţii gratuite de transport în comun. 

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 2010, Municipiul Sighişoara a acordat ajutor social unui număr de 60 de familii şi 
persoane singure, în scădere faţă de anul 2009 când au benefeciat de ajutor social un număr de 75 de 
familii şi persoane singure. De ajutorul acordat pentru încălzirea locuinţei au beneficiat 2.167 de 
familii şi persoane singure, dintre care: 1.719 de familii şi persoane singure pentru încălzirea 
locuinţei cu gaze naturale, 397 de familii şi persoane singure pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri, iar 51 de familii şi persoane singure pentru încălzirea locuinţei cu 
energie termică. 

În anul 2010, de serviciile Centrului Creştin, Social, Medical de Zi,  au beneficiat zilnic 90 de 
persoane vârstnice după cum urmează: servirea mesei, recuperare, asistenţă medicală şi religioasă.  

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sighişoara, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Mureş a 
furnizat în anul 2010, servicii sociale cu titlu permanent pentru 47 de persoane vârstnice. 

 
Infrastructura medicală 
Asistenţa medicală este asigurată de Spitalul Municipal, policlinică, 8 farmacii, 27 cabinete 

medicale, 20 cabinete stomatologice, 4 laboratoare de tehnică dentară şi 3 laboratoare medicale. 
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 

Spitale 1 1 1 

Număr de paturi pentru 
spitalizare continuă 

394 301 271 

Număr de paturi pentru 
însoţitorii minorilor 

- 10 10 

Număr de paturi pentru 
spitalizarea de zi 

- 46 46 

Policlinici 1 1 1 

Farmacii 7 11 11 
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Cabinete medicale 23 27 27 

Cabinete stomatologice 10 20 20 

Laboratoare medicale 1 3 3 

 
MEDIU 

 
Apa 
Sursele de apă de pe teritoriul administrativ al municipiului 
Sursele de suprafaţă sunt reprezentate de cursurile de apă care traversează intravilanul, dintre 

care  râul Târnava Mare, pârâul Şaeş si pârâul Câinelui au debit permanent. 
Sursele de apă potabilă din afara teritoriului administrativ al municipiului 
Sursele de suprafaţă sunt reprezentate de râul Târnava Mare, pâraiele Dracului, Şaeşului şi 

Şapartocului. Râul Târnava Mare rămâne cea mai importantă sursă de apă. 
Sursele subterane sunt: pânza freatică din podişul Transilvaniei. 
Sursele de apă potabilă de pe teritoriul administrativ al municipiului 
Sursele de suprafaţă- în scopul potabilizării se foloseşte numai apa din râul Târnava Mare. 
Apa râului Târnava Mare, în amonte de Sighişoara, corespunde în general cerinţelor de 

calitate pentru o sursă de alimentare cu apă potabilă. La debite mici apar însă depăşiri la unii 
indicatori (consumul chimic de oxigen, amoniu, azotaţi, fosfaţi). Cele mai importante surse de 
poluare a râului Târnava Mare, în amonte de Sighişoara, sunt localităţile: Cristurul Secuiesc, 
Odorheiul Secuiesc, Vânători. 

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

Sursele subterane- izvoare folosite ca surse de apă potabilă 
Considerate ca locuri de recreere, acestea sunt utilizate de populaţie şi ca sursă de apă 

potabilă. Pe teritoriul municipiului au fost identificate 10 izvoare permanente şi fântâni situate pe 
domeniul public. Conform OMS 536/1997 calitatea apei potabile este verificată de către DSP 
(Direcţia de Sănătate Publică) la solicitarea administraţiei publice locale. În majoritate, din punct de 
vedere bacteriologic, aceste surse corespund, iar chimic, limitele anumitor parametri (ion amoniu) 
sunt depăşite, în aceste cazuri fiind recomandate restricţionări la copiii sub 3 ani. În cazul depăşirii 
parametrilor bacteriologici, se recomandă fierberea apei înainte de folosire. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii apei, din punct bacteriologic, la aceste fântâni 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 prin plăcuţe avertizoare. 

 
Sursele de poluare a apei 
Pe teritoriul municipiului apa râului Târnava Mare este poluată suplimentar datorită: 
- Evacuărilor de ape uzate menajere prin gurile de vărsare ale colectoarelor din reţeaua de 

canalizare pluvială. 
- Evacuărilor de ape uzate prin gurile de vărsare ale canalelor deversoare ce controlează 

sistemul de canalizare unitar, datorită incapacităţii de preluare a acestora in cazul unor precipitatii 
abundente. 

- Poluării afluenţilor îndeosebi pârâul Câinelui şi pârâul Şaeşului, din cauza evacuărilor de 
ape uzate prin gurile de vărsare ale canalelor pluviale, datorită racordurilor greşite, gospodăririi 
necorespunzătoare a deşeurilor şi lipsei sistemelor de canalizare menajeră din zonele in cauza. 

 
Aerul 
Calitatea aerului 
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Aerul, una dintre cele mai importante resurse naturale ale României, necesar funcţionării 
ecosistemelor şi habitatelor, este un factor activ al modificării bio-topurilor şi  prezintă cel mai mare 
potenţial de poluare. 

În România, aerul a fost supus poluării locale generate de dezvoltarea unei industrii excesive, 
fără măsuri de protecţie. Această industrie şi-a diminuat  semnificativ activitatea, fără  a-şi diminua 
forţa poluantă. 

La nivelul întregii ţări, poluarea aerului se situează sub media ţărilor din UE. Nu este exclus 
însă ca dezvoltările industriale care se prevăd la începutul mileniului III 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 care 
a elaborat inventarul surselor de poluare de tip urban şi pentru sursele industriale majore. 

Astfel, sursele de poluare pot fi: 
 încălzirea spaţiilor de locuit, comerciale şi instituţionale 
 traficul 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, NOx, 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 Artfil, Cesiro, Siceram, VES, etc.  

Despre o poluarea a aerului 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. 

 
Gospodărirea deşeurilor 
În municipiul Sighişoara monitorizarea deşeurilor este efectuată de Direcţia de Gospodărie 

Comunală din cadrul Municipiului Sighişoara. Atât serviciile de colectare şi transport deşeuri, cât şi 
curăţenia stradală este asigurată de către operator autorizat. Această societate dispune de un parc auto 
format din mai multe utilaje şi de un număr de 60 angajaţi.  

Precolectarea deşeurilor menajere se face în europubele de 120 l şi 140 l; eurocontainere de 
0,8 mc şi 1,1 mc; containere de 4mc, 5 mc, 6mc, 7mc şi 10 mc. Precolectarea deşeurilor menajere de 
la populaţie şi transportul acestora se efectuează pe baza unui grafic de ridicare, zilnic, pe străzi. 

Majoritatea agenţilor economici au încheiat contracte de prestări servicii cu operatorul 
autorizat pentru transportul deşeurilor menajere, în contracte fiind stipulate obligaţiile ambelor părţi 

Municipiul Sighişoara beneficiază de existenţa unui depozit ecologic pentru depozitarea 
deşeurilor nepericuloase (menajere). Deşeurile inerte, în principal cele din construcţii şi demolări, 
sunt colectate şi depozitate  pe amplasamentele indicate de autoritatea public locală.  

Depozitul ecologic este amplasat în zona vechiului depozit de deşeuri, pe D.N.14, spre 
Mediaş şi sunt respectate condiţiile impuse de cerinţele legale privind un depozit ecologic, referitor 
atât la amplasare, cât şi la construcţia acestuia. Capacitatea de depozitare este de 345.000 mc, 
preconizându-se  asigurarea depozitarii pentru aproximativ 20 ani, începând cu anul 1998, anul dării 
în exploatare. Pentru a micşora cantitatea depusă este organizată acţiunea de selectare a hârtiei, 
sticlei şi a PET-urilor la intrarea în deposit şi este în curs de finalizare proiectul “Staţie de Sortare”. 

Pentru a veni în sprijinul populaţiei şi a avea o localitate curată, sub directa coordonare a 
primăriei, operatorul autorizat pentru serviciul de salubritate, desfăşoară activitatea de colectare şi 
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transport a deşeurilor din gospodăriile populaţiei, inclusiv asociaţiile de proprietari, altele decât cele 
menajere, în special deşeurile vegetale. 

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. Se doreşte amenajarea acestor platforme încât sa fie respectate cerinţele 
privind sănătatea publică. 

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 membri ai societăţii din municipiul nostru. Dar de multe ori se colectează 
chiar obiecte care aparţin domeniul public: capace de canal, indicatoare rutiere, etc. 

Cu toate acestea există şi greutăţi, fiind depistate depozite necontrolate de deşeuri, în special 
cele care rezultă în urma activităţilor de construcţie, invocându-se taxa percepută la depozitarea în 
locurile autorizate şi necesară pentru finanţarea lucrărilor care se execută în aceste situaţii. 

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.  

Pentru gestionarea deşeurilor de origine animală este încheiat contract cu S.C.PROTAN 
Codlea, in conformitate cu cerinţele legale din acest domeniu. 

La deşeurile pentru care există dispoziţii legale concrete acumulatori, uleiuri uzate, precum 
şi la deşeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), sunt respectate aceste reglementări. 

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 
gestionarii acestora in conformitate cu cerinţele legale, respectiv cu autorizaţiile pe care le deţin. 

 
INFRASTRUCTURA TEHNICO EDILITARĂ 
Reţeaua stradală a municipiului Sighişoara cuprinde un număr de 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-pamant 7,709 

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

Braşov – Târgu Mureş – Cluj-Napoca – Oradea – Budapesta)  
Spre nord-est o şosea asfaltată leagă Sighişoara de Odorheiu Secuiesc. Spre sud, o altă şosea 

asfaltată face legătura cu Agnita. Spre sud-vest DN 14 face legătura cu Sibiul. Alte şosele 
modernizate fac legătura cu toate colţurile judeţului.  
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Drumurile de pe teritoriul municipiului Sighişoara sunt modernizate în proporţie de 50%. 
Procesul de modernizare continuă an de an, în proiectele de dezvoltare fiind incluse succesiv toate 
străzile încă nemodernizate. 

Reţeaua de căi ferate: 
Tot pe direcţia vest-est, Sighişoara este străbătută de magistrala feroviară electrificată 300: 

Bucureşti – Braşov – Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihorului. Spre nord-est o cale ferată leagă 
Sighişoara de Odorheiul Secuiesc. 

Transportul aerian: 
În Sighişora nu există aeroport, sighişorenii beneficiază de serviciile aeroporturilor din  Tîrgu 

Mureş (la o distanţă de 56 km) şi Sibiu (la o distanţă de 100 km). 
 
Infrastructura edilitară 
Infrastructura edilitară se compune din: 

 -  reţele de distribuţie a apei potabile;  
 -  reţele de canalizare - canal menajer, canal pluvial şi  canal unitar;  
 -  conducte de distribuţie a gazelor naturale; 

-  sistem energie termică. 
Alimentarea cu apă potabilă 
Alimentarea cu apă potabilă a fost preluată de Compania SC Aquaserv SA în anul 2006. 

Sistemul de alimentare cu apă are o lungime de 83 km, faţă de 79,6 km în anul 2006 şi asigură apă 
potabilă în sistem centralizat pentru 97,64% din populaţia municipiului. Restul de 2,36% au fântâni 
individuale.  

Cantitatea de apă furnizată în sistem centralizat se asigură exclusiv din râul Târnava Mare.  
 

Cantitatea de apă furnizată 2009 2010 
Populaţie  1.043.332 mc 1.042.378 mc 
Agenţi economici şi instituţii 856.134 mc 681.556 mc 

 
Populaţia deservită cu apă potabilă în sistem centralizat reprezintă 97,64% din totalul 

locuitorilor oraşului. În cazul asociaţiilor de locatari, contorizarea este realizată în cotă de 100 % iar 
la consumatorii casnici (locuinţe individuale) de 97,64 %. 

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. 

Canalizarea menajeră şi pluvială 
Sistemul de canalizare menajeră are o lungime de 73,5 km  şi deserveşte 79% din populaţie 

iar sistemul de canalizare pluvială are o lungime de 39,9 km şi deserveşte 68 % din populaţie. În 
restul gospodăriilor evacuarea apelor uzate se realizează în sistem propriu: fosă septică, bazin 
vidanjabil.  

Cantitatea de apă 
furnizată 

2009 2010 

Anual  2.618.406,7 mc 1.723.934 mc 
Zilnic   7.173 mc 4.723,11 mc 

 
Gradul de epurare al staţiei în anul 2010 a fost  de 95%  iar cantitatea totală de ape reziduale 

preluată a fost de 1.999.632 mc. În anul 2009, randamentele de epurare au fost următoarele: 69,03% 
pentru materii totale în suspensie, 4,28% pentru reziduu filtrabil, 80,40% pentru CCO-Cr, 82,49% 
pentru CBO5, 8% pentru NH4 , 51,18% pentru substanţe extractibile.   

Conducte de distribuţie a gazelor naturale   
În anul 2010 reţeaua de alimentare cu gaz metan a avut o lungime de 115,6 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: 
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- 60 % vechime peste 20 de ani 
- 40 % reţele sub 20 ani 
Numărul de abonaţi a scăzut în anul 2010 faţă de anul 2009, de la 12.296 abonaţi la 12.084 

abonaţi. Din numărul total de abonaţi 11.324 au fost casnici iar 760 agenţi economici. Consumul de 
gaz metan mediu este de 59.629 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 9 centrale termice din 

care doar 3 mai furnizează agent termic către instituţii bugetare şi un număr de 18 centrale termice de 
scară care deservesc un număr de 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 
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. Teleson S.R.L, S.C. Vodafone 
România S.A. şi Orange România S.A.. La data de 31.12.2010 numărul de abonaţi la serviciile 
Companiei Romtelecom S.A. a fost de 7.143, iar la serviciile S.C. Teleson S.R.L. erau abonaţi 1.011 
de beneficiari. Furnizorii de telefonie mobilă existenţi în prezent în municipiul nostru 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. Teleson SRL – cablu TV, fir închiriat, 12 Mb/s 
Compania Romtelecom SA – Click Net  
S.C. Vodafone România S.A 
Orange România S.A. 
Numărul de  abonaţi la serviciul de internet prin SC Teleson SRL este de 3.371 din care 3.182 

abonaţi casnici şi 189 abonaţi agenţi economici, iar la serviciul de internet al Companiei Romtelecom 
numărul abonaţilor este de 1.757 din care 1.446 abonaţi casnici şi 311 abonaţi agenţi economici.  

Se remarcă  faptul că numărul sighişorenilor cu acces la internet de la domiciliu a scăzut cu 
181 faţă de anul 2009, de la 4.809 de abonaţi la 4.628 de abonaţi. 

c.) Mass Media  
Radio şi televiziune: 
Sighişoara beneficiază de servicii de televiziune analogică furnizate de S.C. Teleson S.R.L. - 

6.938 abonaţi - şi televiziune digitală, serviciu furnizat de Compania Romtelecom S.A. - 2.845 
abonaţi. 

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: 
Jurnalul Sighişoara Reporter: săptămânal local cu un tiraj de 1.500 exemplare/ediţie; 
Punctul: săptămânal judeţean cu ediţie de Sighişoara cu un tiraj de 3.000 exemplare/ediţie; 
Zi de Zi: cotidian judeţean cu ediţie de Sighişoara cu un tiraj de 6.000 exemplare/ediţie; 
Cuvântul Liber: cotidian judeţean cu ediţie de Sighişoara cu un tiraj de 8.099 

exemplare/ediţie; 
Buletinul Informativ al Primăriei: tiraj de 2.000 exemplare/ediţie.  
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Fondul imobiliar construit cu destinaţia de locuinţă 
 
Suprafaţa locuibilă în Sighişoara este de 441.324 mp.  
În anul 2009 situaţia fondului imobiliar construit cu destinaţia de locuinţă se prezenta astfel: 

numărul total de clădiri cu destinaţia de locuit la nivelul municipiului Sighişoara este de 5.661 iar 
numărul total de locuinţe este de 12.259 din care 524 de locuinţe fac parte din domeniul privat al 
Municipiului Sighişoara iar 11.735 de locuinţe sunt proprietate privată.  În decursul anului 2009 au 
fost restituite foştilor proprietari, în baza Legii nr. 10/2001, un număr de 176 de locuinţe. 

În anul 2010 situaţia fondului imobiliar construit cu destinaţia de locuinţă se prezenta astfel: 
numărul total de clădiri cu destinaţia de locuit la nivelul municipiului Sighişoara este de 5.661 iar 
numărul total de locuinţe este de 12.269 din care 320 de locuinţe fac parte din domeniul privat al 
Municipiului Sighişoara iar 11.949 de locuinţe sunt proprietate privată.  În decursul anului 2009 au 
fost restituite foştilor proprietari, în baza Legii nr. 10/2001, un număr de 140 de locuinţe. 

Numărul locuinţelor construite: 

Locuinţe – TOTAL (nr.) 2002 2009 2010 

- din fondurile publice 64 - - 

- din fondurile private 47 76 76 

 

Autorizaţii de construire eliberate de Municipiul Sighişoara: 

An Nr. autorizaţii Suprafaţa desfăşurată 
(mp) 

2002 197 20.442,14 
2009 388 28.625,86 
2010 379 20.023,25 

 

Municipiul Sighişoara, în limita cadrului legislativ, a analizat şi emis autorizaţii de construire 
după cum urmează: 

  2002 2009 2010 

TOTAL, din care 197 388 378 

Construcţii industriale 11 9 13 

Construcţii pentru comerţ 6 18 25 

Construcţii locuinţe 47 76 76 

Construcţii pentru învăţământ - 1 - 

Construcţii pentru turism 3 7 13 
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Altele (branşamente, reparaţii, etc.) 130 277 251 

 
ECONOMIA 
Dezvoltarea economică  
Platforma industrială a oraşului este amplasată în partea de est a municipiului, pe strada 

Mihai Viteazu. 
La sfîrşitul 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 fabricaţiei 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.  

În prezent principalele activităţi economice sunt în industria textilă (ţesătorii şi croitorii), 
industria ceramică (porţelan, faianţă), construcţii, producţie alimentară, prelucrarea lemnului şi 
turismul. Societăţile comerciale sighişorene sunt toate cu capital privat, iar în ceea ce priveşte 
investitorii străini, aceşti sunt în principal germani şi italieni. 

Cea mai mare pondere a economiei locale, ca număr de firme, o reprezintă întreprinderile 
mici şi mijlocii şi, deşi firmele care au ca domeniu de activitate industria prelucrătoare reprezintă un 
procent de 2% ,  ele au o pondere semnificativă atât în totalul numărului de angajaţi cât şi al cifrei de 
afaceri. 

Rata şomajului în anul 2010 a fost de 3,84%, în scădere cu 0,19% faţă de anul 2009, când 
aceasta era de 4,03%. În anul 2010, din totalul de 1.956 de persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă, 716 de persoane au fost indemnizate. 
 
Situaţia agenţilor economici, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Sighişoara: 
 

Numărul de agenţi economici după forma 
juridică  

31.12.2009 31.12.2010 

Societăţi cu răspundere limitată (SRL) 684 695 

Societăţi pe acţiuni (SA) 11 12 

Organizaţii cooperatiste (OC) 4 4 

Întreprinderi Familiale  9 28 

Întreprinderi Individuale 71 97 

Persoane fizice autorizate 67 44 
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TOTAL: 846 880 

 
Evoluţia numărului de agenţi economici în perioada 2002 -  2010 a fost următoarea: 

  2002 2009 2010 

Societăţi comerciale, societăţi pe 
acţiuni şi organizaţii 
cooperatiste 

658 
 

699 
 

711 

Persoane fizice autorizate, 
Întreprinderi Individuale şi 
Întreprinderi Familiale 

540 
 

147 
 

169 

Total: 1.198 846 880 

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

afaceri în anii 2009 şi 2010: 
       
 

Cifră afaceri 2009 Nr. 
crt. 

Denumire societate Nr. 
angajaţi 

2009 
mii lei  din care 

export 
(%) 

1.  SC “VES” SA 528 39.321.354 13% 
2.  SC Parat RO 89 2.829.229 99% 
3.  SC “Siceram” SA 295 53.869.246 2,45% 
4.  SC “Târnava” SA 391 9.444.779 49,75% 
5.  SC “Sefar” SRL 89 20.766.488 99% 
6.  SC “Transtex” SA 186 4.305.508 92,5% 
7.  SC “Cesiro” SA 1.200 71.331.360 78,5% 
8.  SC “Hochland Romania” SRL 353 204.765.118 0,25% 
9.  SC GST Automotive Safety RO SRL 605 75.843.445,74 96,64% 
10.  S.C. Artfil S.A 87 5.158.525 84,93% 

 
Cifră afaceri 2010  Nr. 

Crt. 
Denumire societate Nr. 

angajaţi 
2010 

mii lei  din care 
export 

(%) 
1. SC “VES” SA 523 44.369.339 13,63% 
2. SC Parat RO 86 3.424.663 100 
3. SC “Siceram” SA 259 54.578.143 3 
4. SC “Târnava” SA 318 8.593.202 77 
5. SC “Sefar” SRL 100 3.088.227 100 
6. SC “Transtex” SA 186 4.186.559 92 
7. SC “Cesiro” SA 1.294 90.000.000 80 
8. SC “Hochland Romania” SRL 308 192.708.046 0,25% 
9. SC GST Automotive Safety RO SRL 620 27.119.418 100 
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10. S.C. Artfil S.A 22 1.823.334 54 
Prezentăm în tabelul de mai jos situaţia comparativă a numărului de angajaţi şi a cifrei de 

afaceri în cei doi ani de referinţă: 
   

Nr. 
Crt 

Denumire societate Nr. angajaţi 
2009 

Nr. angajaţi 
2010 

Nr. angajaţi 
2009-2010 

% 
1. SC “VES” SA 528 523 -0,96 
2. SC Parat RO 89 86 -3,49 
3. SC “Siceram” SA 295 259 -13,90 
4. SC “Târnava” SA 295 318 7,80 
5. SC “Sefar” SRL 89 100 12,36 
6. SC “Transtex” SA 186 186 0 
7. SC “Cesiro” SA 1.200 1.294 7,83 
8. SC “Hochland Romania” SRL 353 308 14,61% 

9. SC GST Automotive Safety RO SRL 605 620 2,48 
10. S.C. Artfil S.A 87 22 -295,45 
  
Situaţia cifrei de afaceri: 

Nr. 
Crt 

Denumire societate Cifră afaceri 
2009 

mii lei  

Cifră afaceri 
2010 

mii lei  

Cifră afaceri 
2009-2010  

% 
1. SC “VES” SA 39.321.354 44.369.339 12,84 
2. SC Parat RO 2.829.229 3.424.663 21,05 
3. SC “Siceram” SA 53.869.246 54.578.143 1,32 
4. SC “Târnava” SA 9.444.779 8.593.202 -9,91 
5. SC “Sefar” SRL 20.766.488 3.088.227 -572,44 
6. SC “Transtex” SA 4.305.508 4.186.559 -2,84 
7. SC “Cesiro” SA 71.331.360 90.000.000 26,17 
8. SC “Hochland Romania” SRL 204.765.118 192.708.046 -6,26% 
9. SC GST Automotive Safety RO 

SRL 
75.843.445,74 27.119.418  -179,66 

10 S.C. Artfil S.A 5.158.525 1.823.334 -182,92 
 
TURISM 
Numărul turiştilor care au vizitat oraşul Sighişoara este greu de estimat, o contabilizare a 

numărului de turişti s-a făcut prin Muzeului de Istorie, pe baza numărului de bilete vândute. Astfel, 
în anul 2010 Muzeul de Istorie a avut un număr de 124.520 de vizitatori, din care 111.369 adulţi, 
9.051 elevi şi 4.100 gratuităţi. 

Între Muzeul de Istorie şi diferite agenţii din ţară şi străinătate există o colaborare strânsă, 
turismul de grup continuând să ţină capul de afiş, în prezent, grupurile turistice fiind mult mai 
variate, în peisajul turistic autohton făcându-şi apariţia şi masivele grupuri de turişti din Extremul 
Orient. Pe lângă turiştii români, au fost prezenţi şi turişti străini, într-o proporţie mai mare spanioli, 
japonezi, germani, italieni, americani, englezi şi mai puţin francezi şi maghiari. 

Perioada anului când oraşul este practic invadat de turişti este cea de vară (lunile iulie, august 
şi septembrie), dar mai ales perioada Festivalului “Sighişoara Medievală” de la sfârşitul lunii iulie. 

Structuri de cazare şi alimentaţie publică 
Structurile de cazare împreună cu resursele atractive şi căile de transport sunt vectorii 

fundamentali ce definesc turismul ca activitate umană. 
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Tipologia bazelor de cazare are la origine criterii diverse. În definirea tipurilor se ţine seama 
de următorii parametrii: mărime, confort, funcţionalitate, perioadă de utilizare, tipul de turism pe 
care-l deservesc etc. Se detaşează două grupe majore de baze de cazare, şi anume: 
- baze de cazare principale, în care atributele turistice sunt dominante: hoteluri, pensiuni, moteluri 
- baze de cazare secundare, integrate domeniului turistic temporar şi la un nivel modest de 

funcţionalitate: pensiuni turistice, campinguri. 
Dacă înainte de 1989 singurul hotel din oraş era “Steaua“, hotel care în prezent nu mai 

funcţionează, după 1989 au apărut multe hoteluri şi pensiuni care, deşi mai mici, reuşesc să ofere 
condiţii mult mai bune de cazare.   

 
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 Casa Epoca  20 10 
7. Hotel Poeniţa  72 34 
8. Hotel Claudiu  36 17 
9. Hotel Transilvania  34 14 
10. Hotel Aparthotel Sighişoara  24 10 
11. Hotel Cavaler Sighişoara 152 74 
 TOTAL 669 322 

 
PENSIUNI 

 
Nr. 
crt. 

PENSIUNEA Capacitate Nr. Camere 

1. Pensiunea Casa Săsească  18 9 
2. Pensiunea Raluca Ioana  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 Baier Hoff  13 6 
10. Pensiunea Chic  19 10 
11. Pensiunea Vila Franka  22 9 
12. Pensiunea Casa Legenda  10 5 
13. Pensiunea Gia  35 9 
14. Pensiunea Casa Lia  8 4 
15. Pensiunea San Gennaro  30 10 
16. Pensiunea Bella Vista  20 10 
17. Pensiunea Aquaris  20 10 
18. Pensiunea Fronius  14 7 
19. Pensiunea Julia  10 5 
20. Pensiunea Casa Cositorarului  8 4 
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21. Pensiunea Stejarul  20 8 
22. Pensiunea Valahia  12 6 
23. Pensiunea Ana Cristina  14 7 
24. Pensiunea Bed&Breakfast Coula  12 6 
25. Pensiunea Casa Barocă 7 3 
26. Pensiunea Norbert 15 6 
27. Pensiunea Voievodul Dracula 16 8 
28. Pensiunea Am Schneiderturm 13 5 
 TOTAL 460 205 

 
MOTELURI 

 
Nr. 
crt. 

MOTELUL Capacitate Nr. Camere 

1.  Motel Corsa 46 23 
 

HOTEURI 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 1298 593 
 

 
 

În tabelul de mai jos sunt prezentate unităţile de cazare din Sighişoara din anii  2009 şi 2010: 
Anul 2009 Anul 2010 Structuri de cazare 

Capacitate Nr. Camere Capacitate Nr. Camere 
TOTAL 1146 519 1298 593 

 
 

 
Capacitatea de cazare în municipiul Sighişoara în perioada 2009 – 2010: 

 

Denumirea indicatorilor capacitate Anul 
2009 

Anul 
2010 

Creştere 
% 

Numărul mediu de camere utilizate, respectiv oferite, din care: 519 593 14,26 
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 Numărul mediu de camere permanente 497 571 14,89 

 Numărul mediu de camere sezoniere 22 22 0 

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

1146 1298 13,26 

 Numărul mediu de locuri-pat din camerele permanente 1102 1254 13,79 

 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 
Baza de alimentaţie publică este bine reprezentată în Sighişoara, municipiul dispunând de un 

număr mare de restaurante, asociate sau nu bazelor de cazare. Dintre acestea menţionăm: Restaurant 
Rex, Restaurant Claudiu, Restaurant Casa cu Cerb, Restaurant Casa Vlad Dracul, Restaurant 
Sighişoara, Restaurant Korona, Restaurant Casa Wagner, Restaurant Rustic, Restaurant Joker, 
Restaurant Poeniţa, Restaurant Burg Hostel, Restaurant Carpaţi, Restaurant Catering House, 
Restaurant Chic, Restaurant Vila Franka, Restaurant Bucureşti, Restaurant Transilvania, 
Restaurant-Pizzerie Quatro Amici, Restaurant-Pizzerie San Genaro, Restaurant-Pizzerie JO Pub, 
Restaurant Valahia, Restaurant-Pizzerie Perla, Restaurant-Pizzerie Veneţia, Restaurant-Pizzerie 
San Marco, Restaurant-Pizzerie Concordia, Restaurant Score Pub, Restaurant Lorelei şi La 
Pastorella în cadrul Hotelului Binder Bubi, Restaurant Cavaler, Cofetărie Burg Kaffe, Cofetăria 
Casa Cositorarului şi Cafeneaua Julius Cafe. 

 
 

Agricultură 
Fondul funciar  
În anul 2010 suprafaţă totală a municipiului a rămas neschimbată faţă de anul 2009: 11.346,8 

ha din care teren intravilan 1.334,26 ha şi teren extravilan: 10.012,54 ha. Conform datelor cuprinse în 
Cadastrul Agricol al municipiului, din suprafaţa totală de 9.602 ha, terenul forestier are o suprafaţă 
de 3.702,29 ha iar terenul agricol de 1.535,31 ha. 

Structura  pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole este următoarea: 
 

Categorii de  folosinţă Total extravilan şi 
intravilan (ha) în anul 

2009 

Total extravilan şi 
intravilan (ha) în anul 

2010 
Arabil 1.535 1.311 
Păşuni 1.828 1.828 
Fâneţe 1.073 1.231 

Vii, Livezi,Hamei 295 289 
Păduri şi tufişuri - 5 

Ape + Stuf - - 
Neproductiv - - 

Drumuri - - 
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Construcţii - - 
Spaţii verzi - - 

TOTAL 4.731 4.664  
 
 

Producţia vegetală: 
Nr. Cultura Suprafaţa (ha) 

2009 
Suprafaţa (ha) 

2010 
1. Grâu 120 121 
2. Grâu de primăvară - - 
3. Orz 20 20 
4. Orzoaică - - 
5. Ovăz 25 28 
6. Cartofi 30 35 
7. Sfeclă de zahăr - - 
8. Sfeclă furajeră - - 
9. Porumb 278 312 
10. Legume 106 93 
11. Soia 3 5 

 
Creşterea animalelor 
Situaţia animalelor crescute pe raza municipiului Sighişoara se prezintă astfel:   
 

Specia Efectiv de animale conform 
recensământului agricol din anul 2009 

Efectiv de animale conform 
Registrului agricol din anul 2010 

Bovine 994 847 
Ovine 1.939 2.705 

Caprine 724 950 
Porcine 8.934 6.250 
Păsări 13.759 93.300 

Cabaline 328 260 
Familii albine 3086 2.200 
Animale de 

blană 
100 70 

 
Dispensare veterinare 
 

2002 2009 2010 
1 dispensar în sectorul public 1 dispensar în sectorul public 1 dispensar în sectorul public 

2 cabinete veterinare particulare 3 cabinete veterinare particulare 3 cabinete veterinare particulare 
 
 
 

        PRIMAR, 
Ioan-Dorin DĂNEŞAN 


