
1

Finalizarea 

complexului sportiv 

Stadionul Nou

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Oportunitățile reduse de 

petrcere a timpului de liber și de 

agrement ale cetățenilor

Proiectul prevede executarea lucrărilor pentru 

finalizarea complexului sportiv din jurul noului 

stadion municipal: tribună, bazin de înot, teren de 

tenis, vestiare, etc.)

500,000 Bugete locale

Bugetul de stat

2015-2016

2

Construcţia unui 

bazin de înot 

acoperit în 

Municipiul Sighișoara

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Oportunitățile reduse de 

petrcere a timpului de liber și de 

agrement ale cetățenilor

Proiectul prevede construcția unui bazin de înot 

acoperit, dușuri, grupuri sanitare, vestiare
1,000,000

Bugetul de stat

Bugetul local
2015-2017

3

Amenajarea lacului 

de agrement Rusu ca 

zonă de agrement

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Oportunitățile reduse de 

petrcere a timpului de liber și de 

agrement ale cetățenilor

Proiectul prevede amenajarea lacului Rusu ca 

zonă de agrement cu debarcader, ambarcațiuni de 

agrement, locuri de picnic, alei de promenadă, 

spații de parcare, locuri de joacă, terenuri de 

2,500,000
POR 2014-2020

Bugetul local

Se propune un 

parteneriat cu 

proprietarul privat.

2015-2017

4

Modernizarea și 

amenajarea Parcului 

Central

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Oportunitățile reduse de 

petrcere a timpului de liber și de 

agrement ale cetățenilor

Proiectul prevede modernizarea și amenajarea 

Parcului Central a municipiului Sighișoara, în 

vederea transformârii acesteia în zonă pietonală, 

de socializare, de organizare de evenimente în aer 

liber, atractivă pentru turiști, vizitatori și locuitori. 

2,000,000
POR 2014-2020

Bugetul local
2015-2017

5

Reabilitarea și 

amenajarea zonei 

Sigma

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Oportunitățile reduse de 

petrcere a timpului de liber și de 

agrement ale cetățenilor                                             

2. Deficitul de locuri de parcare 

din zona centrală a municipiului

Proiectul prevede reabilitarea și amenajarea zonei 

Sigma de la nivelul municipiului Sighișoara, în 

vederea transformârii acesteia în zonă pietonală, 

spațiu verde, de socializare, de organizare de 

evenimente în aer liber, atractivă pentru turiști, 

vizitatori și locuitori. De asemenea, în zonă se vor 

amenaja locuri de parcare pentru autovehicule, 

inclusiv pentru autocare turistice. Funcțiunile 

exacte ale zonei se vor stabili prin PUZ și prin 

documentația tehnico-economică, cu consultarea 

populației municipiului. 

1,500,000

Parteneriat public-

privat

Bugetul local

2015-2017

6

Amenajarea unei 

zone de promenadă 

pe malul râului 

Târnava Mare

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Oportunitățile reduse de 

petrcere a timpului de liber și de 

agrement ale cetățenilor

Proiectul prevede amenajarea unei zone de 

promenadâ - alei pietonale și piste de biciclete - 

pe digul râului Târnava Mare, inclusiv dotarea cu 

mobilier urban, corpuri de iluminat și spații verzi

500,000
POR 2014-2020

Bugetul local
2015-2017

7

Extinderea și 

reabilitarea termică a 

Creșei Sighișoara

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Investițiile în educație, 

competențe și 

învățarea pe tot 

parcursul vieții

1. Numărul de locuri în creșe 

este insuficient în raport cu 

numărul de copii

Proiectul prevede extinderea/mansardarea clădirii 

Creșei Sighișoara, reabilitarea termică și a 

instalației electrice

500,000

POR 2014-2020

Bugetul local                                               

Bugetul de stat

2015-2017

I. Lista proiectelor individuale ale Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Sighișoara pentru perioada de programare 2014-2020 (Aceste propuneri de proiecte au fost colectate în cadrul grupurilor de lucru la care au fost invitați toți actorii 

relevanți de la nivel local. Detaliile cu privire la acestea, inclusiv bugetul, au caracter orientativ și vor fi definitivate o data cu elaborarea/definitivarea documentațiilor tehnico-economice, a cererilor de finanțare, etc. Ordinea prezentării proiectelor în 

tabelul de mai jos este aleatorie și nu indică o prioritizare a acestora)

Nr. Titlul proiectului
Obiectivul strategic din SDL 

în care se încadrează

Corelarea cu 

obiectivele EUROPA 

2020

Probleme abordate (corelare 

cu SWOT)
Descrierea proiectului

Bugetul 

estimativ 

(EURO)

Surse de finanțare Parteneri

Calendar 

indicativ de 

implementare



8

Înfiinţarea unui 

centru de zi (de tip 

After-School) pentru 

copii pe strada Viilor

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Numărul de persoane expuse 

riscului de excluziune socială 

este în creştere

Centrele de acest tip (After-School) vor oferi 

servicii acelor copii (7-14 ani) care au probleme de 

învățare,  provin din familii expuse riscului de 

excluziune socială (copii care provin din familii de 

romi, copii ai căror se află  în străinătate, copii 

care provin din familii monoparentale, etc.), dar şi 

cei ai căror părinţi au un program de lucru 

prelungit, servicii care constau din activităţi 

educaţionale (de ex. ateliere creativ-ocupaţionale, 

sprijin şcolar), activităţi de ocupare a timpului liber 

(cluburi pentru copii, activităţi sportive, vizionări 

TV), activităţi ce au loc în comunitate (expoziţii, 

participarea la proiecte ale unor ONG-uri), etc. O 

opțiune care va fi luată în considerare este de 

amplasare a acestor centre în spațiile excedentare 

750,000
POR 2014-2020

Bugetele locale

ONG-uri din domeniul 

social
2015-2017

9

Reabilitarea sălilor 

de sport din 

Municipiul Sighișoara

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Investițiile în educație, 

competențe și 

învățarea pe tot 

parcursul vieții

1. Infrastructura sportivă de la 

nivelul unităților de învățământ 

din municipiu este degradată 

fizic

Proiectul prevede reabilitarea a 5 săli de sport 

existente la nivelul municipiului, prin intervenții la 

nivelul acoperișurilor, a spațiilor interioare și a 

suprafețelor de joc

250,000 Bugetul de stat

Bugetul local

2015-2016

10

Reabilitarea, 

modernizarea și 

dotarea unităților de 

învățământ din 

municipiul Sighișoara 

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Investițiile în educație, 

competențe și 

învățarea pe tot 

parcursul vieții

1. Infrastructura educațională 

de la nivelul unităților de 

învățământ din municipiu este 

degradată fizic și moral

Proiectul prevede reabilitarea, modernizarea și 

dotarea unităților de învățământ din municipiu 

(grădinițe, școli gimnaziale, licee, colegii). Lista 

unităților care vor fi incluse în programul de 

reabilitare, modernizare și dotare se va stabili 

funcție de starea de degradare, de oportunitățile 

de finanțare, de numărul actual și preconizat al 

populației școlare.

6,000,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

2015-2020

11

Înființarea unui 

cabinet medical 

școlar 

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Infrastructura sanitară 

defcitară de la nivelul 

municipiului

Proiectul prevede amenajarea și dotarea cu 

aparatură și instrumentar medical modern a unui 

cabinet medical școlar, care să asigure furnizarea 

serviciilor medicale de calitate pentru întreaga 

populație școlară.  

100,000
Bugetul local

2015

12

Reabilitarea, 

modernizarea și 

dotarea Spitalului 

Municipal Sighișoara 

și a Ambulatoriului 

integrat acestuia

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Infrastructura sanitară 

defcitară de la nivelul 

municipiului

Proiectul prevede reablizarea de lucrări de 

reabilitare exterioară și interioară, a 

acoperișurilor, a pavimentelor, a pavilioanelor, 

precum și dotarea cu aparatură medicală 

modernă (aparat automat de sterilizare, aparatură 

de congelare și dezghețare plasmă, aparatură de 

venitlație, lămpi pentru sălile de operații, mese de 

operație, monitorizare funcții vitale, achiziționarea 

7,000,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

2015-2017

13

Construcția unui 

spațiu nou pentru 

Maternitatea 

Sighișoara

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Infrastructura sanitară 

defcitară de la nivelul 

municipiului

Proiectul prevede construcția unui spațiu nou 

pentru Maternitatea Sighișoara și dotarea 

acestuia cu aparatură, mobilier și instrumentar de 

ultimă generație. Aceasta va fi amplasat în curtea 

Spitalului Municipal Sighișoara

2,000,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

2015-2017

14

Înființarea unui 

centru rezidențial 

pentru vârstnici

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Numărul persoanelor 

vârstnice și singure este în 

creștere

2. Capacitatea centrelor sociale 

de la nivelul municipiului este 

insuficientă în raport cu cererea

3. Oferta de servicii sociale este 

Proiectul prevede amenajarea unui centru 

rezidențial pentru vârstnici, care să furnizeze 

servicii de găzduire, medicale, de informare și 

consiliere, de socializare, etc.

1,000,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

ONG-uri
2015-2017



15

Înființarea unor 

ferme terapeutice, a 

unor ateliere pentru 

tineri și a unui parc 

de aventură în 

municipiul Sighișoara

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Oferta de servicii sociale este 

puțin diversificată, iar numărul 

persoanele expuse riscului de 

excluziune este ridicat

Proiectul prevede realizarea unui parteneriat 

public-privat între Fundația pentru Familia 

Creștină și Primăria Municipiului Sighișoara în 

vederea înființării unei ferme terapeutice și a unor 

ateliere pentru tineri, precum și a unui parc de 

aventură, în zona mănăstirii "Sf. Dimitrie" Aurel 

Vlaicu. Contribuția municipalității va consta din 

amenajarea drumului de acces și conectarea zonei 

la rețeaua de distribuție a energiei electrice

1,000,000

POR 2014-2020

Fonduri private

Bugetul local

Fundația pentru 

Familia Creștină
2015-2017

16

Locuințe sociale de 

calitate în Municipiul 

Sighișoara

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Numărul de locuințe sociale 

este insuficient în raport cu 

numărul cererilor

Proiectul prevede extinderea fondului de locuințe 

sociale de la nivelul municipiului Sighișoara, în 

vederea onorării cererilor înregistrate la 

autoritățile locale. Proiectul se poate realiza fie 

prin achiziționarea de locuințe neocupate de pe 

piața liberă, fie prin construcția de locuințe noi. 

5,000,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

ONG-uri
2015-2020

17

Înființarea unui 

centru de zi pentru 

copii cu nevoi 

speciale în Municipiul 

Sighișoara

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Existența unui număr mare de 

persoane care provin din 

grupuri defavorizate

Proiectul prevede înființarea unui centru de zi 

pentru copii cu tulburări emoționale, de 

comportament, autism, ADHD, care să ofere 

servicii integrate de informare, consiliere, 

socializare, etc pentru copii și familie și care să 

asigure inclusiv transportul din zonele învecinate. 

500,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

ONG-uri
2015-2017

18

Locuințe în regim de 

închiriere pentru 

tinerii din Municipiul 

Sighișoara

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Numărul de locuințe pentru 

tineri este insuficient în raport 

cu numărul cererilor

Proiectul prevede extinderea fondului de locuințe 

pentru tineri în regim de închiriere, de la nivelul 

municipiului Sighișoara, în vederea onorării 

cererilor înregistrate la autoritățile locale. 

Proiectul se poate realiza fie prin achiziționarea de 

locuințe neocupate de pe piața liberă, fie prin 

construcția de locuințe noi. 

5,000,000 Bugetul de stat

Bugetul local

2015-2020

19

Înființarea unui 

adăpost pentru 

victimele violenței în 

familie

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Existența unui număr mare de 

persoane care provin din 

grupuri defavorizate

Proiectul prevede înființarea unui adăpost pentru 

victimele violenței în familie, care să ofere servicii 

complexe de găzduire,informare, consiliere, etc.

500,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

ONG-uri
2015-2017

20

Înființarea unui 

centru de informare 

și consiliere pentru 

copii și familie

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Existența unui număr mare de 

persoane care provin din 

grupuri defavorizate

Proiectul prevede înființarea unui centru de 

informare și consiliere pentru copii și familie, cu 

precădere pentru acei copii ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în străinătate, prin servicii de 

informare, consiliere psihologică și educațională, 

inclusiv cu scopul de preveni abandonul școlar

500,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

ONG-uri
2015-2017

21

Întocmirea 

cadastrului general al 

Municipiului 

Sighișoara

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Dezvoltarea capacității 

administrative (obiectiv 

transversal)

1. Municipiul Sighișoara nu 

dispune de documente 

cadastrale complete și 

actualizate

Proiectul are în vedere întocmirea cadastrului 

general al Municipiului Sighișoara, inclusiv 

înscrierea în cartea funciară a tuturor imobilelor. 

500,000

Bugetul locale                                  

Bugetul de stat 2015-2016

22

Elaborarea Planului 

Integrat de 

Dezvoltare Urbană al 

Municipiului 

Sighișoara pentru 

perioada 2014-2020

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Dezvoltarea capacității 

administrative (obiectiv 

transversal)

1. În vederea accesării 

finanțărilor nerambursabile din 

POR 2014-2020 este imperativă 

elaborarea unui plan integrat de 

dezvoltare urbană 

Proiectul implică achiziționarea serviciilor de 

consultanță pentru elaborarea PIDU al 

Municipiului Sighișoara pentru perioada 2014-

2020 (profil, analiza SWOT, strategie, proces 

partenerial, portofoliu de proiecte, zonă de 

acțiune urbană, plan de acțiune, sistem de 

50,000 Bugetul local Firmă de consultanță 2014-2015

23

Elaborarea Planului 

de management al 

zonei construite 

protejate a 

Municipiului 

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Dezvoltarea capacității 

administrative (obiectiv 

transversal)

1. Municipiul Sighișoara dispune 

doar de un PUZCP, dar nu și de 

un plan de management al 

zonelor construite protejate

Proiectul prevede elaborarea unui plan de 

management al zonei protejate care să 

reglementeze modul de gestiune și mentenanță al 

acesteia, în conformitate cu PUZCP și cu proiecte 

de dezvoltare și informare turistică. 

50,000 Bugetul local Firmă de consultanță 2014-2015



24

Înființarea unui 

centru de formare și 

conversie a forței de 

muncă din municipiul 

Sighișoara

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Investițiile în educație, 

competențe și 

învățarea pe tot 

parcursul vieții

1. Numărul mare de șomeri și de 

persoane casnice, cu precădere 

din rândul categoriilor 

dezavantajate pe piața muncii 

(necalificați, tineri, persoane de 

peste 45 de ani, romi, femei, 

etc.)

2. Numărul participanților la 

programe de formare 

profesională continuă este 

foarte redus la nivelul localității

3.Calificările existente la nivelul 

Proiectul prevede înființarea unui centru de 

formare și conversie a forței de muncă, în vederea 

organizării de cursuri de formare profesională 

continuă pentru persoanele în vârstă de muncă 

din municipiul Sighișoara și din zona polarizată de 

acesta, în domenii pentru care există sau se 

previzionează cerere la nivel local, inclusiv din 

categoria celor tradiționale, cu precădere din 

rândul categoriilor defavorizate (romi, tineri, 

femei, persoane cu dizabilități, persoane de peste 

45 de ani, etc.)

500,000 POCU 2014-2020

Furnizori autorizați de 

FPC

AJOFM Mureș             

CLIMM

2015-2017

25

Înființarea unei școli 

de arte și meserii în 

Municipiul Sighișoara

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Investițiile în educație, 

competențe și 

învățarea pe tot 

parcursul vieții

1. Capacitatea unităților de 

învățământ din municipiu de a 

furniza forță de muncă calificată 

este limitată

2. Piața locală a muncii a 

cunoscut modificări majore în 

ultimul deceniu, pe fondul 

instalării de noi investitori și a 

declinului ramurilor industriale 

tradiționale

3. Oferta educațională nu este 

integral adaptată la cerințele 

mediului de afaceri local

Proiectul are în vedere asigurarea corelării dintre 

oferta educațională și cerințele mediului de 

afaceri local, prin înființarea unei școli de arte și 

meserii, dotarea atelierelor școlare cu 

echipamente moderne, adaptarea curriculei 

acesteia, înființarea de noi specializări și sprijinirea 

activităților de ucenicie, mentorat și practică ale 

elevilor din învățământul tehnic și profesional la 

unitățile economice din municipiu. Programele 

educaționale vor fi dezvoltate în colaborare cu 

angajatorii potențiali de la nivel local, astfel încât 

să fie perfect adaptate nevoilor de personal 

calificat al acestora (de ex. design industrial 

pentru industria textilă, ceramică, etc.). Școala de 

Arte și Meserii va funcționa în spațiile 

excedentare ale unităților de învățământ din 

1,000,000 POCU 2014-2020

Întreprinderile din 

municipiu

ISJ Mureș

2015-2017

26

Restaurarea și 

revitalizarea Turnului 

cu Ceas

2. Creșterea atractivităţii 

municipiului Sighișoara 

pentru investitori și turiști:

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Obiectivele de patrimoniu din 

municipiul Sighișoara sunt 

degradate și sunt insuficient 

valorificate în scop turistic

Proiectul prevede restaurarea obiectivului de 

patrimoniu construit Turnul cu Ceas, inclusiv 

amenajarea de spații expoziționale, în vederea 

valorificării sale în scop turistic și cultural. Acesta 

ar putea găzdui și o galerie de artă și o secție 

muzeală etnografică. 

2,000,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

2015-2017

27

Reabilitarea și 

revitalizarea Cetății 

Sighișoara

2. Creșterea atractivităţii 

municipiului Sighișoara 

pentru investitori și turiști:

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Obiectivele de patrimoniu din 

municipiul Sighișoara sunt 

degradate și sunt insuficient 

valorificate în scop turistic

Proiectul prevede consolidarea și refacerea 

zidurilor Cetății Sighișoara și a spațiilor verzi din 

jurul acestora (lucrări de asanare, consolidări, 

îndepărtare a umezelii, de reabilitare tencuieli, 

zugrvăeli, pardoseli, scări, instalații electrice, de 

apă-canalizare, amenajări peisagistice, căi de 

acces, etc.)

15,000,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

2015-2018

28

Restaurarea clădirii 

Primăriei 

Municipiului 

Sighișoara

2. Creșterea atractivităţii 

municipiului Sighișoara 

pentru investitori și turiști:

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Obiectivele de patrimoniu din 

municipiul Sighișoara sunt 

degradate și sunt insuficient 

valorificate în scop turistic

Proiectul prevede restaurarea clădirii de 

patrimoniu construit în care funcționează Primăria 

Municipiului Sighișoara.

2,500,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

2015-2017



29

Înființarea unui 

cluster inovativ la 

nivelul municipiului 

Sighișoara

2. Creșterea atractivităţii 

municipiului Sighișoara 

pentru investitori și turiști:

Consolidarea cercetării, 

a dezvoltării 

tehnologice și a inovării

1. Nicio firmă din municipiul 

Sighișoara nu face parte din 

clustere 

Proiectul prevede înființarea unui cluster inovativ 

la nivelul municipiului Sighișoara, care să furnizeze 

servicii de afaceri pentru întreprinderile locale: 

formare profesională continuâ, promovare, 

marketing și internaționalizare, servicii de 

informare și consiliere tehnologică, de transfer 

tehnologic, servicii de cercetare-dezvoltare 

aplicativă, de lobby, de project proposal și de 

project management, inclusiv de informare și 

consiliere cu privire la atragerea de fonduri 

europene, etc. Clutserul va avea ca membri 

întreprinderile locale, universități (UVG, UAD, UB), 

structuri asociative (de ex. CLIMM, CCI MS), 

precum și organizații-catalizator (de ex. ADR 

200,000
POC 2014-2020 

Fonduri private

Universități, CLIMM, 

CCI, ADR Centru, 

Firme de consultanță

2015-2017

30

Înființarea unei piețe 

agroalimentare de 

gross în municipiul 

Sighișoara

2. Creșterea atractivităţii 

municipiului Sighișoara 

pentru investitori și turiști:

Îmbunătățirea 

competitivității IMM, a 

sectorului agricol și a 

pescuitului și 

acvaculturii

1. Fermierii din zonă nu dispun 

de o piață de gross pentru 

desfacerea produselor agricole, 

iar cetățenii nu au posibilitatea 

de a se aproviziona cu produse 

proaspete, de calitate, la prețuri 

rezonabile

Proiectul prevede amenajarea unei piețe de gross 

pentru produse agroalimentare, cu infrastructură 

de acces pentru tiruri, autoturisme, cu clădiri 

administrative, spații de depozitare și de 

comercializare, inclusiv depozit de frig, care vor fi 

oferite spre închiriere fermierilor, platforme 

betonate și parcări. Piața de gross ar putea fi 

amplasată în cadrul zonei industriale propuse spre 

înființare. 

1,000,000
POR 2014-2020                    

Bugetul local

Producătorii agricoli 

din zonă
2015-2017

31

Înființarea zonei 

industriale Venchi și 

a unui Incubator de 

Afaceri în municipiul 

Sighișoara

2. Creșterea atractivităţii 

municipiului Sighișoara 

pentru investitori și turiști:

Îmbunătățirea 

competitivității IMM, a 

sectorului agricol și a 

pescuitului și 

acvaculturii

1. Municipiul Sighișoara nu 

dispune de spații extinse pentru 

realizarea de noi investiții, cu 

precădere în domeniul industrial

Proiectul prevede realizarea un zonei industriale 

noi, în zona Venchi din Municipiul Sighișoara, prin 

punerea de dispoziția investitorilor de parcele de 

teren (în regim de concesiune sau de vânzare), 

conectate la rețeaua de utilități (energie electrică, 

apă, canalizare, gaze). Zona va avea o suprafață 

de 10-50 ha, urmând ca în cazul în care 

municipalitatea nu dispune de suficiente rezerve 

de teren în proprietatea sa, să fie achiziționate și 

terenuri de pe piața liberă. De asemenea, în 

cadrul zonei industriale va fi amplasat și un 

incubator de afaceri, cu spații de producție și 

servicii complet dotate, care vor fi oferite spre 

închiriere la prețuri subvenționate, pe perioadă 

determinată, întreprinzătorilor din municipiu, dar 

și cu spații de folosință comună pentru aceștia 

(săli de conferințe, de cursuri, parcare, restaurant, 

etc.). Firmele găzduite de incubator vor beneficia 

și de servicii de informare, consiliere, precum și de 

scheme de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

2,500,000
POR 2014-2020                    

Bugetul local

AIPIMM                               

CLIMM                              

CCI

2015-2017

32

Construcția unei 

variante de ocolire a 

Municipiului 

Sighișoara

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Promovarea unor 

sisteme de transport 

durabile și eliminarea 

blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore.

1. Lipsa unei variante de ocolire 

și poluarea generată de traficul 

greu care tranzitează municipiul

Proiectul prevede construcția unei variante de 

ocolire a municipiului Sighișoara cu o lungime de 

cca 13 km, spații de parcare, intersecții dotate cu 

sensuri giratorii, pasaje de supratraversare a DE 

60, a magistralei de cale ferată și a râului Târnava 

Mare. 

40,000,000

POIM 2014-2020

Bugetul de stat 2015-2017

33

Construcția unui 

parcări de mari 

dimensiuni în zona 

centrală a 

Municipiului 

Sighișoara

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Promovarea unor 

sisteme de transport 

durabile și eliminarea 

blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore.

1. Deficitul de locuri de parcare 

în zona centrală a municipiului 

Sighișoara

Proiectul prevede construcția unei parcări de mari 

dimensiuni în zona centrală a municipiului 

Sighișoara. Locația exactă și soluția constructivă 

adoptată (parcare subterană în zona centrului 

istoric, parcare supraterană situată deasupra 

râului Târnava, etc.) se vor stabili prin 

documentația de urbanism și tehnico-economică 

aferentă proiectului.

2,500,000

Bugetul local                            

Parteneriat public-

privat

POR 2014-2020

2015-2017



34

Construcția unui pod 

nou peste râul 

Târnava

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Promovarea unor 

sisteme de transport 

durabile și eliminarea 

blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore.

1. Mobilitatea interioară redusă 

de la nivelul municipiului 

Sighișoara

Proiectul prevede construcția unui nou pod peste 

râul Târnava, care să asigure legătura dintre 

cartierele 7 noiembrie (Viilor), Târnava (Bărăgan) 

și implicit DE 60, acesta fiind relativ izolat față de 

restul municipiului și nu beneficiază de servicii de 

transport în comun, în pofida numărului mare de 

locuitori. 

3,000,000
Bugetul local                           

POR 2014-2020
2015-2017

35

Rețea de stații self-

service de închiriere 

de biciclete în 

Municipiul Sighișoara

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Promovarea unor 

sisteme de transport 

durabile și eliminarea 

blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore.

1. Mobilitatea redusă de la 

nivelul municipiului și lipsa unor 

alternative de transport 

ecologic (piste de biciclete)

Proiectul prevede amenajarea a minim 15 km de 

piste de biciclete, amenajarea a 5 stații de 

închiriere și achiziționarea a 250 de biciclete

1,000,000
POR 2014-2020

Bugete locale
2015-2017

36

Extinderea și 

modernizarea 

străzilor orășenești 

din Municipiul 

Sighișoara

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Promovarea unor 

sisteme de transport 

durabile și eliminarea 

blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore.

1. Mobilitatea redusă de la 

nivelul municipiului din cauza 

existenței unor străzi 

nemodernizate sau aflate într-o 

stare avansată de degradare 

Proiectul prevede modernizarea străzilor 

orășenești din municipiul Sighișoara, inclusiv 

rețele tehnico-edilitare (unde este cazul), piste de 

biciclete, alei pietonale, semnalizare și marcare, 

etc. De asemenea, se are în vedere amenajarea a 

două drumuri de legătura în zona Mihai Viteazu - 

Valea Dracului, Venchi, respectiv Cartier Miron 

Neagu - Valea Dracului. Se va avea în vedere 

corelarea cu lucrările de modernizare a rețelei de 

distribuție a gazelor naturale și de pozare a 

10,000,000
POR 2014-2020

Bugetul local
2015-2017

37

Achiziționarea de 

mijloace ecologice de 

transport în comun în 

Municipiul Sighișoara

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Promovarea unor 

sisteme de transport 

durabile și eliminarea 

blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore.

1. Uzura avansată a mijloacele 

de transport în comun din 

municipiul Sighișoara

Proiectul prevede achiziționarea de autobuze 

ecologice pentru transportul în comun și 

extinderea sistemului în noi cartiere (de ex. 

Bărăgan/Târnava), dotate cu podea joasă, aer 

condiționat, sistem GPS, sisteme de monitorizare 

prin GPS, etc.

2,000,000
Bugetul local

POR 2014-2020
2015-2018

38

Sistem de 

management al 

traficului în 

Municipiul Sighișoara

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Promovarea unor 

sisteme de transport 

durabile și eliminarea 

blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore.

1. Lipsa unui sistem de 

manangement al traficului la 

nivelul municipiului Sighișoara și 

deficitul de locuri de parcare

Proiectul implică crearea unui centru de comandă 

și control al traficului, modernizarea intersecțiilor 

și a trecerilor de pietoni,de ex. prin înființarea de 

noi sensuri giratorii, instalarea de indicatoare, 

rutiere și automate de dirijare a circulației, 

precum și implementarea unui sistem de 

management al parcărilor 

1,000,000
Bugetul local

POR 2014-2020
2015-2017

39

Extinderea şi 

modernizarea rețelei 

de distribuție a 

energiei electrice și a 

sistemului public de 

iluminat din 

Municipiul 

Sighișoara, prin 

instalarea de corpuri 

de iluminat eficiente 

energetic. 

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Costurile ridicate de operare 

a sistemului de iluminat public și 

eficiența energetică redusă a 

rețelei

Acest tip de proiecte vizează extinderea reţelei de 

iluminat public (montarea de noi stâlpi, instalarea 

de cabluri, instalarea de noi corpuri de iluminat) şi 

înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu 

unele eficiente energetic (panouri fotovoltaice, 

soluții One-Stop Shop). Lucrările se vor realiza în 

conformitate cu PAED al Municipiului Sighișoara. 

Stâlpii de iluminat public vor fi utilizați și pentru 

conectarea locuințelor din zonele vizate de 

extindere la rețeaua de distribuție a energiei 

electrice. Exemple de zone vizate de extindere a 

rețelei sunt Angofa, Șercheș, etc.

1,000,000

POR 2014-2020

Buget local                          

Parteneriat public-

privat

2015-2018

40

Reabilitarea termică 

a clădirilor publice 

din Municipiul 

Sighișoara

4. Asigurarea unei creşteri 

sustenabile a nunicipiului 

Sighișoara

Sprijinirea tranziției 

către o economie cu 

emisii scăzute de CO2 

în toate sectoarele

1. Clădirile inestetice din 

municipiu nu sunt izolate 

termic, ceea ce generează 

costuri ridicate cu întreținerea 

acestora

2. Aspectul neplăcut al fațadelor 

unor clădiri publice din 

municipiu

3. Emisiile ridicate de CO2 

generate de sistemele de 

încălzire din mediul urban

Proiectul presupune reabilitarea termică a unități 

de învățământ preuniversitar, sanitare, culturale, 

sociale și administrative, inclusiv instalarea de 

panouri fotovoltaice pentru asigurarea parțială a 

consumului de energie al acestora. 

1,500,000

Bugetul de stat

POR 2014-2020

Bugetele locale

2015-2017



41

Reabilitarea termică 

a blocurilor de 

locuințe din 

Municipiul Sighișoara

4. Asigurarea unei creşteri 

sustenabile a nunicipiului 

Sighișoara

Sprijinirea tranziției 

către o economie cu 

emisii scăzute de CO2 

în toate sectoarele

1. Peste jumătate din locuințe 

amplasate în municipiu se 

regăsec în blocuri de locuințe 

construite în perioada 

comunistă

2. Blocurile de locuințe nu sunt 

izolate corespunzător, ceea ce 

generează consumuri mari de 

energie

Proiectul presupune reabilitarea termică a unor 

blocuri de locuințe din municipiul Sighișoara, cu 

utilizarea celor mai noi tehnologii, inclusiv cu 

considerarea parteneriatului public-privat, cu un 

mix de finanțare

5,000,000

Bugetul de stat

POR 2014-2020

Fonduri proprii ale 

proprietarilor

Asociațiile de 

proprietari 2015-2020

42

Amenajarea unei 

microhidrocentrale 

pe râul Târnava Mare

4. Asigurarea unei creşteri 

sustenabile a nunicipiului 

Sighișoara

Sprijinirea tranziției 

către o economie cu 

emisii scăzute de CO2 

în toate sectoarele

1. Valorificarea insuficientă a 

potențialului local de producere 

a energiei regenerabile

Proiectul prevede construcția unei 

microhidrocentrale pe râul Târnava Mare, în zona 

Gat, care să asigure producerea de energie 

electrică pentru consumul public, dar și crearea 

unui lac cu potențial de amenajare pentru 

15,000,000

Bugetul de stat

POC 2014-2020 2015-2018

43

Înființarea unui 

depozit de deșeuri 

industriale în 

municipiul Sighișoara

4. Asigurarea unei creşteri 

sustenabile a nunicipiului 

Sighișoara

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. La nivelul municipiului 

Sighișoara nu există un depozit 

de deșeuri industriale

Proiectul prevede construcția unui depozit de 

deșeuri industriale, care să deservească cu 

prioritate agenții economici din domeniul 

industrial și al construcțiilor, care transportă 

momentan deșeurile pe distanțe mari, la costuri 

ridicate.

1,500,000

POIM 2014-2020          

Bugetul de stat          

Bugetul local

2015-2017

44

Consolidare și 

stabilizarea 

versanților din 

Municipiul Sighișoara

4. Asigurarea unei creşteri 

sustenabile a nunicipiului 

Sighișoara

Promovarea adaptării 

la schimbările 

climatice, prevenirea și 

gestionarea riscurilor

1. Existența unor zone afectate 

de alunecări de teren la nivelul 

municipiului

Proiectul prevede realizarea de lucrări de 

consolidare și stabilizare a zonelor afectate de 

alunecări de teren din municipiul Sighișoara 

(drenuri, ziduri de sprijin, plantare de versanți, 

etc.). Locațiile cuprinse în proiect vor fi stabilite 

prin documentația tehnico-economică ce va fi 

elaborată

3,000,000

Bugetul de stat

Bugetul local                                

POIM 2014-2020

2015-2020

1.

Extinderea, 

reabilitarea și 

modernizarea 

infrastructurii de apă 

și apă uzată din 

Municipiul Sighișoara 

(Etapa II)

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Existența unor zone din 

municipiu fără acces la 

infrastructura tehnico-edilitară

Proiectul prevede extinderea rețelei de distribuție 

a apei potabile pe 3,5 km în cătunul Rora, 

respectiv cu 8 km în satul Hetiur, extinderea 

rețelei de apă și canalizare pe str. Miron Neagu - 

Valea Dracului. Proiectul va presupune inclusiv 

construcția unei conducte de aducțiune între 

municipiu și lacul Zetea, în vederea aprovizionării 

populației cu apă potabilă de calitate. 

15,000,000
POIM 2014-2020

Bugetele locale
ADI AQUA INVEST 2015-2018

2

Extinderea 

transportul în comun 

în zona periurbană a 

municipiului 

Sighișoara

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Promovarea unor 

sisteme de transport 

durabile și eliminarea 

blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore.

1. Lipsa unui sistem integrat de 

transport în comun în zona 

Sighișoara

Proiectul constă din amenajarea de noi stații de 

transport în comun în localitățile din Zona 

Metropolitană Sighișoara, din implementarea unui 

sistem de e-ticketing și din achiziționarea de 

autobuze ecologice, care să asigure operarea 

traseelor din zona periurbană, cu podea joasă, 

sistem GPS, aer condiționat, etc. 

2,000,000
Bugetul local

POR 2014-2020

ADI ZM Sighișoara 

(propusă)
2015-2017

3

Construcția unei 

stații de transfer a 

deșeurilor în 

municipiul Sighișoara

4. Asigurarea unei creşteri 

sustenabile a nunicipiului 

Sighișoara

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Gradul redus de colectare 

selectivă și de reciclare a 

deșeurilor

Proiectul prevede construcția unei stații de 

transfer cu o capacitate de circa 14.000 de tone și 

de sortare a deșeurilor, ca parte integrată a 

sistemului de management integrat al deșeurilor.

5,000,000
Bugetul local

POIM 2014-2020
ADI ECO COLECT MS 2015-2017

4

Revitalizarea 

transportului pe cale 

ferată îngustă între 

Sibiu și Sighișoara

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Desființarea liniei de cale 

ferată îngustră între Sighișoara 

și Agnita

Proiectul prevede reconstrucția a circa 40 km de 

cale ferată îngustă, între Sighișoara și Agnita, 

respectiv reabilitarea a 60 km de cale existentă 

între Agnita și Sibiu, inclusiv amenajarea stațiilor și 

a haltelor situate de-a lungul acestora, în vederea 

promovării conceperii și promovării unui traseu 

turistic de importanță internațională

10,000,000
POR 2014-2020

Bugetele locale

CJ Mureș, CJ Sibiu, 

primăriile localităților 

așezate de-a lungul 

liniei

2016-2018

II. Lista proiectelor propuse spre implementare de către alte entități administrative sau structuri asociative, cu impact asupra Municipiului Sighișoara

Nr. Titlul proiectului Scopul proiectului Obiectivele specifice 
Calendar 

indicativ;
Probleme abordate Activități principale

Bugetul 

estimativ 

(EURO)

Surse de finanțare Parteneri



1

Restaurarea și 

revitalizarea Turnului 

cu Ceas

2. Creșterea atractivităţii 

municipiului Sighișoara 

pentru investitori și turiști:

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Obiectivele de patrimoniu din 

municipiul Sighișoara sunt 

degradate și sunt insuficient 

valorificate în scop turistic

Proiectul prevede restaurarea obiectivului de 

patrimoniu construit Turnul cu Ceas, inclusiv 

amenajarea de spații expoziționale, în vederea 

valorificării sale în scop turistic și cultural. Acesta 

ar putea găzdui și o galerie de artă și o secție 

muzeală etnografică. 

2,000,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

2015-2017

2

Restaurarea și 

revitalizarea Cetății 

Sighișoara

2. Creșterea atractivităţii 

municipiului Sighișoara 

pentru investitori și turiști:

Protecția mediului și 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

1. Obiectivele de patrimoniu din 

municipiul Sighișoara sunt 

degradate și sunt insuficient 

valorificate în scop turistic

Proiectul prevede consolidarea și refacerea 

zidurilor Cetății Sighișoara și a spațiilor verzi din 

jurul acestora (lucrări de asanare, consolidări, 

îndepărtare a umezelii, de reabilitare tencuieli, 

zugrvăeli, pardoseli, scări, instalații electrice, de 

apă-canalizare, amenajări peisagistice, căi de 

acces, etc.)

15,000,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

2015-2018

3

Reabilitarea, 

modernizarea și 

dotarea unităților de 

învățământ din 

municipiul Sighișoara 

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Investițiile în educație, 

competențe și 

învățarea pe tot 

parcursul vieții

1. Infrastructura educațională 

de la nivelul unităților de 

învățământ din municipiu este 

degradată fizic și moral

Proiectul prevede reabilitarea, modernizarea și 

dotarea unităților de învățământ din municipiu 

(grădinițe, școli gimnaziale, licee, colegii). Lista 

unităților care vor fi incluse în programul de 

reabilitare, modernizare și dotare se va stabili 

funcție de starea de degradare, de oportunitățile 

de finanțare, de numărul actual și preconizat al 

populației școlare.

6,000,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugete locale

2015-2020

4

Reabilitarea, 

modernizarea și 

dotarea Spitalului 

Municipal Sighișoara 

și a Ambulatoriului 

integrat acestuia

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Infrastructura sanitară 

defcitară de la nivelul 

municipiului

Proiectul prevede reablizarea de lucrări de 

reabilitare exterioară și interioară, a 

acoperișurilor, a pavimentelor, a pavilioanelor, 

precum și dotarea cu aparatură medicală 

modernă (aparat automat de sterilizare, aparatură 

de congelare și dezghețare plasmă, aparatură de 

venitlație, lămpi pentru sălile de operații, mese de 

operație, monitorizare funcții vitale, achiziționarea 

de computere, stații de oxigen

7,000,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugete locale

0215-2017

5

Înființarea unui 

centru rezidențial 

pentru vârstnici

1. Asigurarea unui mediu 

atractiv pentru locuitori

Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea 

sărăciei

1. Numărul persoanelor 

vârstnice și singure este în 

creștere

2. Capacitatea centrelor sociale 

de la nivelul municipiului este 

insuficientă în raport cu cererea

3. Oferta de servicii sociale este 

puțin diversificată

Proiectul prevede amenajarea unui centru 

rezidențial pentru vârstnici, care să furnizeze 

servicii de găzduire, medicale, de informare și 

consiliere, de socializare, etc.

1,000,000

POR 2014-2020

Bugetul de stat

Bugetul local

ONG-uri
2015-2017

6

Construcția unui 

parcări de mari 

dimensiuni în zona 

centrală a 

Municipiului 

Sighișoara

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Promovarea unor 

sisteme de transport 

durabile și eliminarea 

blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore.

1. Deficitul de locuri de parcare 

în zona centrală a municipiului 

Sighișoara

Proiectul prevede construcția unei parcări de mari 

dimensiuni în zona centrală a municipiului 

Sighișoara. Locația exactă și soluția constructivă 

adoptată (parcare subterană în zona centrului 

istoric, parcare supraterană situată deasupra 

râului Târnava, etc.) se vor stabili prin 

documentația de urbanism și tehnico-economică 

aferentă proiectului.

2,500,000

Bugetul local                            

Parteneriat public-

privat

POR 2014-2020

2015-2017

III. Lista proiectelor prioritare ale Municipiului Sighișoara pentru perioada 2014-2020, propuse spre implementare prin POR 2014-2020 (proiecte integrate de dezvoltare urbană)

Nr. Titlul proiectului Scopul proiectului Obiectivele specifice Probleme abordate Activități principale

Bugetul 

estimativ 

(EURO)

Surse de finanțare Parteneri
Calendar 

indicativ;



7

Construcția unui pod 

nou peste râul 

Târnava

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Promovarea unor 

sisteme de transport 

durabile și eliminarea 

blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore.

1. Mobilitatea interioară redusă 

de la nivelul municipiului 

Sighișoara

Proiectul prevede construcția unui nou pod peste 

râul Târnava, care să asigure legătura dintre 

cartierele 7 noiembrie (Viilor) și Târnava 

(Bărăgan), acesta fiind relativ izolat față de restul 

municipiului și nu beneficiază de servicii de 

transport în comun, în pofida numărului mare de 

locuitori. 

3,000,000
Bugetul local                           

POR 2014-2020
2015-2017

8

Extinderea și 

modernizarea 

străzilor orășenești 

din Municipiul 

Sighișoara

3. Asigurarea conectării 

municipiului Sighișoara

Promovarea unor 

sisteme de transport 

durabile și eliminarea 

blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore.

1. Mobilitatea redusă de la 

nivelul municipiului din cauza 

existenței unor străzi 

nemodernizate sau aflate într-o 

stare avansată de degradare 

Proiectul prevede modernizarea străzilor 

orășenești din municipiul Sighișoara, inclusiv 

rețele tehnico-edilitare (unde este cazul), piste de 

biciclete, alei pietonale, semnalizare și marcare, 

etc. De asemenea, se are în vedere amenajarea a 

două drumuri de legătura în zona Mihai Viteazu - 

Valea Dracului, Venchi, respectiv Cartier Miron 

Neagu - Valea Dracului. Se va avea în vedere 

corelarea cu lucrările de modernizare a rețelei de 

distribuție a gazelor naturale și de pozare a 

cablurilor în subteran. 

10,000,000
POR 2014-2020

Bugete locale
2015-2017

46,500,000

39,525,000

6,045,000

930,000

BUGET TOTAL (fără TVA)

Ajutor financiar nerambursabil (FEDR)

Cofinanțare de la bugetul de stat

Confinanțare de la bugetul local


