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Problematica zonelor verzi urbane  

și periurbane ale municipiului Sibiu 

CORNELIU BUCȘA & IOAN TĂUȘAN 

Abstract: 

The problems of urban and suburban green spaces in the municipality  

of Sibiu 
Green spaces represent an essential component in the relationship between nature and 
the built environment. This study comprises a detailed analysis of the existing situa-
tion, its malfunctions and a set of proposals for enhancing the potential of the natural 
environment within the context of Sibiu’s sustainable development strategy. The anal-
ysis reveals that the green area index is poor inside the city, especially in some dis-

tricts. The natural assets of the city are varied with valuable natural areas, green 
spaces are in general well managed, and the population has a positive attitude and 
mentality towards their role in the everyday life. The future management of urban 
space must be oriented towards the fulfillment of requirements according to European 
regulations, the protection of valuable natural habitats, the rehabilitation of green 
spaces in collective dwelling areas, and the conservation of existing forest resources 

Keywords: green spaces, Sibiu, analysis. 

Introducere 

Zonele verzi reprezintă o componentă foarte importantă în relația de ansamblu natură – 

mediu construit prin complexitatea funcțiilor pe care le îndeplinesc și prin rolul structural în 

sistemul de ecoțesuturi definitorii pentru peisajul urban și periurban, în viziunea unui „oraș 

verde” înconjurat și „infiltrat de natură”. Într-o viziune firească, elementele naturale 

interioare sau periferice orașului trebuie să condiționeze intervențiile asupra structurii 

construite, politica peisagistică și nu în ultimă instanță o abordare inovatoare în proiectele 

de dezvoltare spațială, în acord cu principiile dezvoltării durabile. 

Material și metode 

Pentru realizarea acestui studiu s-au efectuat observații directe, s-au analizat literatura de 

specialitate și documentațiile puse la dispoziție de către Serviciul public pentru administrare 

parcuri și zone verzi al Consiliului Local al municipiului Sibiu și Direcția Silvică Sibiu. 

S-au luat în considerare studiile anterioare elaborate și/sau publicate de către membrii 

echipei de cercetare, de către Planwerk Cluj – Napoca, Urbanproiect București și alții. 
A fost utilizat un sistem de referință conform prevederilor legislative naționale în 

domeniu și al convențiilor europene și internaționale le care s-au respectat cerințele 

exprimate prin teme de proiectare și s-au avut în vedere planurile și programele locale, 

regionale și naționale. În consecință studiul cuprinde analiza situației existente, a 

disfuncționalităților și evidențierea sintetică a intervenților necesare pentru conservarea, 

consolidarea și extinderea sistemului de zone verzi de la nivelul teritoriului administrativ al 

Sibiului. 
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Fig. 1. Harta zonelor verzi și periurbane 
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Rezultate 

Situația existentă 

Suprafața teritoriului administrativ al municipiului Sibiu este de 121,64 Km² (12164 ha) din 

care suprafața intravilanului este de 40,34 Km² (4034 ha), iar cea a extravilanului de 81,30 

Km² (8130 ha). 

Pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu suprafața totala a zonelor verzi este 

de24.6 kmp.{2460 ha) avind o pondere de 20,2% (fig.1). Structurarea zonelor verzi este 

următoarea: 
Zonele verzi din intravilan cu 3,62 Km² (362 ha) au o pondere de 8,97% din teritoriul 

administrativ al Sibiului. Din acestea, 1,65 Km² (165 ha) sunt spații verzi conform legii 

24/2007, cu o pondere de 4,09% (fig.2). Suprafața, exprimată numeric și procentual, 

ocupată de diferite unități este prezentată în tabelele 1–3. 

Zonele verzi din extravilan cu 20,88 Km² (2098 ha), au o pondere de 25,8% din 

suprafața extravilanului și reprezintă 17,25% din teritoriul administrativ al Sibiului (tabelul 

1). 

Precizăm că prin prevederile Legii 24/2007 art. 3 spațiile verzi din zonele urbane 

curpind: parcuri, scuaruri, aliniamente plantate în lungul bulevardelor și străzilor, terenuri 

libere neproductive din intravilan. În litera legii, parcurile sunt spații verzi care au o 

suprafață minimă de 1 ha, iar scuarurile sunt spații verzi cu suprafață mai mică de 1 ha. 

Din aceste motive, multe din „parcurile” sibiene au trebuit încadrate la scuaruri. Am 
socotit necesar să prezentăm în tabelul 2 și fig.3 toate spațiile verzi intravilane întrucât ele 

contribuie în ansamblu la definirea rețelei mozaicate de sisteme seminaturale și artificiale 

cu rol eficient în realizarea condițiilor favorabile de locuire. 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) apreciază că pentru desfășurarea în condiții 

optime a activităților umane ar fi necesari 50 mp zonă verde intravilană/locuior și 300 mp 

zonă verde extravilană/locuitor. 

Conform OUG nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005, 

„autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o 

suprafață de spațiu verde de minimum 20mp/locuitor până la data de 31 decembrie 2010 și 

de 26 mp/locuitor până la data de 31 decembrie 2013”. Având în vedere că PUG Sibiu va 

avea o durată de valabilitate până în 2019 se ia ca indicator de calcul al suprafețelor verzi, 
valoarea de 26mp/loc. 

Indicele de suprafață verde pentru totalul spațiilor verzi din intravilan este de 23,86 

mp/loc, adică mai pușin de jumătate decât prevederile OMS. Dacă se iau in considerare 

doar spațiile verzi conform Legii 24/2007 indicele de suprafață verde este de 10.76 mp/loc, 

este deficitar și se situează sub nivelul mediei pe țară. El reprezintă aproximativ 1/5 din 

recomandările OMS și 1/3 din prevederile legale. 

Situația este și mai gravă dacă se calculează acest indice pentru cartierele mai dens 

populate. Astfel, în cartierul cu densitatea cea mai mare a populației, Vasile Aron indicele 

de suprafață verde este de doar 1,85 mp/loc, iar în zona centrală de 2,91 mp/locuitor. Cea 

mai bună situație se constată în cartierul Turnișor unde indicele este de 16,36 mp/locuitor. 

Acești indici demonstrază existența unui serios disconfort pentru populație, situație care 
trebuie tratată cu toată seriozitatea necesitând luarea de măsuri urgente în vederea stopării 

reducerii suprafețelor de spații verzi și totodată de înființare a altora noi. Este necesară 

întocmirea unui plan clar de către specialiști cu un set de măsuri care să fie puse în aplicare 

de către administrația locală. 

Sistemul de structurarea al spațiilor verzi este mixt, combinând dispunerea în pete cu 

cea în fâșii. 



50 
 

În intravilan cele mai mari suprafețe și ponderi le prezintă „parcurile și grădinile 

specializate” (Muzeul Astra și Grădina zoologică) și „parcurile” (Subarini, Cristianului și 

Ștrand). Numărul cel mai însemnat de unități este deținut de „scuaruri” din care cele mai 

reprezentative, având rolul de parcuri, sunt cele situate în zona Zidului Cetății, Parcul 

Tineretului, Parcul Astra, Parcul Terezian și Parcul din Piața Cluj. 

În general spațiile verzi sibiene sunt bine îngrijite, dar la majoritatea lor se constată 

influențe antropice nefaste mai mult sau mai puțin accentuate (fig.4). 

O atenție specială merită aliniamentele stradale plantate. Din documentele puse la 

dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu și prelucrate de noi, din 474 de străzi, doar 266 au 
arbori plantați în lungul lor (6360 arbori); 79 de străzi au sub 5 arbori iar 99 au efectivele 

reduse în ultimii ani. 

Una din problemele cele mai mari este situația spațiilor verzi din cartierele cu locuințe 

colective. Ele sunt, în general, extrem de fragmentate și in bună măsură necorespunzător 

folosite. Toate spațiile din cartierele cu locuințe colective reclamă pentru viitor o analiză 

aparte în vederea elaborării unor reglementări în ceea ce privește utilizarea și îngrijirea lor. 

Tabel 1. Sinteza situației existente 

Zone verzi din Municipiul Sibiu Suprafață (ha) % terit. admin. Indice de suprafață verde (mp/loc) * 

Spații verzi din intravilan conf. Legii 24 165.67 4.09 10.76 

Total zone verzi intravilan 362.69 8.97 23.86 

Total zone verzi extravilan 2098 17.25 138.04 

TOTAL GENERAL ZONE VERZI 2460 20.22 161.86 

*Populația municipiului Sibiu (2007): 151976 loc. 

Din aceste motive, multe din „parcurile” sibiene au trebuit încadrate la scuaruri. Am 

socotit necesar să prezentăm în tabelul 2 și fig.3 toate spațiile verzi intravilane întrucât ele 

contribuie în ansamblu la definirea rețelei mozaicate de sisteme seminaturale și artificiale 

cu rol eficient în realizarea condițiilor favorabile de locuire. 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) apreciază că pentru desfășurarea în condiții 

optime a activităților umane ar fi necesari 50 mp zonă verde intravilană/locuior și 300 mp 

zonă verde extravilană/locuitor. 

Conform OUG nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005, 

„autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o 
suprafață de spațiu verde de minimum 20mp/locuitor până la data de 31 decembrie 2010 și 

de 26 mp/locuitor până la data de 31 decembrie 2013”. Având în vedere că PUG Sibiu va 

avea o durată de valabilitate până în 2019 se ia ca indicator de calcul al suprafețelor verzi, 

valoarea de 26mp/loc. 

Indicele de suprafață verde pentru totalul spațiilor verzi din intravilan este de 23,86 

mp/loc, adică mai pușin de jumătate decât prevederile OMS. Dacă se iau in considerare 

doar spațiile verzi conform Legii 24/2007 indicele de suprafață verde este de 10.76 mp/loc, 

este deficitar și se situează sub nivelul mediei pe țară. El reprezintă aproximativ 1/5 din 

recomandările OMS și 1/3 din prevederile legale. 

Situația este și mai gravă dacă se calculează acest indice pentru cartierele mai dens 

populate. Astfel, în cartierul cu densitatea cea mai mare a populației, Vasile Aron indicele 
de suprafață verde este de doar 1,85 mp/loc, iar în zona centrală de 2,91 mp/locuitor. Cea 

mai bună situație se constată în cartierul Turnișor unde indicele este de 16,36 mp/locuitor. 

Acești indici demonstrază existența unui serios disconfort pentru populație, situație care 

trebuie tratată cu toată seriozitatea necesitând luarea de măsuri urgente în vederea stopării 

reducerii suprafețelor de spații verzi și totodată de înființare a altora noi. Este necesară 
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întocmirea unui plan clar de către specialiști cu un set de măsuri care să fie puse în aplicare 

de către administrația locală. 

Sistemul de structurarea al spațiilor verzi este mixt, combinând dispunerea în pete cu 

cea în fâșii. 

În intravilan cele mai mari suprafețe și ponderi le prezintă „parcurile și grădinile 

specializate” (Muzeul Astra și Grădina zoologică) și „parcurile” (Subarini, Cristianului și 

Ștrand). Numărul cel mai însemnat de unități este deținut de „scuaruri” din care cele mai 

reprezentative, având rolul de parcuri, sunt cele situate în zona Zidului Cetății, Parcul 

Tineretului, Parcul Astra, Parcul Terezian și Parcul din Piața Cluj. 
În general spațiile verzi sibiene sunt bine îngrijite, dar la majoritatea lor se constată 

influențe antropice nefaste mai mult sau mai puțin accentuate (fig.4). 

O atenție specială merită aliniamentele stradale plantate. Din documentele puse la 

dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu și prelucrate de noi, din 474 de străzi, doar 266 au 

arbori plantați în lungul lor (6360 arbori); 79 de străzi au sub 5 arbori iar 99 au efectivele 

reduse în ultimii ani. 

Tabel 2. Tipuri de spații verzi din intravilan 

Nr. Tip  Număr unități Suprafața (mp) Pondere % 

1. Parcuri 3 320889 8.85 

2. Scuaruri 36 76972 2.12 

3. Parcuri si gradini specializate  2 1008000 27.8 

4. Spații verzi intre blocuri 10 175334 4.83 

5. Spații verzi stadioane  5 46544 1.28 

6. Aliniamente stradale 266 54060 1.50 

7. Spațiu verde Cibin  2 22276 0.61 

8. Spațiu verde militar  1 13927 0.38 

9. Spații verzi piete pubilce 5 21454 0.6 

10. Spații verzi Viile Sibiului 1 93745 2.58 

11. Pădurea Dumbrava (intravilan) 1 1204618 33.21 

12. Spații verzi institutionale 13 186916 5.15 

13. Spații verzi cimitire  5 402211 11.09 

 TOTAL 84+266 3 626 946 100 

Tabel 3. Tipuri de spații verzi din intravilan după Legea 24/2007  

Nr. Tip Numar unități Suprafața (mp) Pondere % 

1. Parcuri 3 320889 19.37 

2. Scuaruri 36 76972 4.65 

3. Parcuri si gradini specializate  2 1 008 000 60.84 

4. Spații verzi intre blocuri 10 175334 10.58 

5. Aliniamente stradale 266 54060 3.26 

6. Spații verzi piețe publice 5 21454 1.3 

 TOTAL 56+266 1 656 709 100 
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Fig.2. Distribuția (%) spațiilor verzi din intravilan dupa legislatia in vigoare 

 
Fig.3. Distribuția (%) tuturor spațiilor verzi din intravilan 

 
Fig.4. Starea de intretinere a spatiilor verzi intravilane 

Una din problemele cele mai mari este situația spațiilor verzi din cartierele cu locuințe 

colective. Ele sunt, în general, extrem de fragmentate și in bună măsură necorespunzător 
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folosite. Toate spațiile din cartierele cu locuințe colective reclamă pentru viitor o analiză 

aparte în vederea elaborării unor reglementări în ceea ce privește utilizarea și îngrijirea lor. 

Zonele verzi din extravilan ocupă o suprafață de 20,88 Km² (2098 ha) având o pondere 

de 25,8% din totalul suprafeței de extravilan.. Ele sunt reprezentate de : 

a. Păduri: 

 Pădurea Dumbrava Sibiului 8,73 Km² (873 ha); este arie protejată ca rezervație 

naturală și are o suprafață totală de 974,9 ha, din care 120 ha aparțin intravilanului. 

 Pădurea Dumbrava mică 1,84 Km² (184 ha) 

 Pădurea Gușterița 10,41 Km² (1041 ha) 

b. Arii naturale care adăpostesc specii cu valoare deosebită: 

 Pajiști și tufărișuri de pe dealurile Văii Fărmăndoala și afluenți, Padina Goală, 

Padina Tiișelului,Fântâna Rece 

 Pajiști umede din Lunca Rușciorului și a Pârâului Strâmb 

 Lunca Cibinului 

Pădurea Dumbrava Sibiului este arie protejată ca rezervație naturală și are o suprafață 
totală de 974,9 ha, din care 120 ha aparțin intravilanului. 

Distribuția spațială a pădurilor în jurul perimetrului intravilan al Sibiului este 

concentrată la Sud-Vest – Pădurea Dumbrava și Pădurea Dumbrava Mică și Nord- Est – 

Pădurea Gușterița, constituind doi poli naturali majori în configurarea peisajului. 

Această repartizare spațială a pădurilor în jurul orașului este dejavantajoasă din punct de 

vedere ecologic și agravată de absența coridoarelor de vegetație forestieră între acestea. În 

acest context elemente naturale majore cum sunt cursurile de apă, culoarele naturale 

definite de acestea, Parcul Subarini, prin care Pădurea Dumbrava se prelungește și pătrunde 

în oraș se cer revigorate și integrate viitoarelor planificări ale dezvoltării spațiale a 

teritoriului administrativ al Municipiului Sibiu în sensul unei continuități natură – spațiu 

urban. 

Ariile naturale reprezintă un peisaj mozaicat cu mare varietate de habitate: pajiști, 
tufișuri,ochiuri de stepă cu specii caracteristice. O parte din acestea se incadrează în Anexa 

1 a D.H. la habitatele 6210, 6240, 6410, 6430, 6440, 6510,62C0, 40A0. 

Sinteza aspectelor pozitive și a difuncționalităților 

O analiză a situației existente a cadrului natural al municipiului Sibiu evidențiază puncte 

tari și disfuncționalități, existente la momentul actual, cauzate de factori antropici și 

naturali. 

Puncte tari: 

 Cadru natural diversificat cu habitate naturale valoroase; 

 Existența unor spații verzi de calitate; 

 Existența coridorului verde: Pădurea Dumbrava – Valea Aurie – Parcul Subarini; 

 Prezența cursurilor de apă cu zone de luncă naturale și seminaturale; 

 Atitudine și mentalitate pozitivă a populației față de situația și rolul spațiilor verzi; 

 Existența unor programe guvernamentale și europene de sprijinire/finanțare pentru 

înființarea de noi spații verzi. 
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Disfuncționalități: 

 Deficit semnificativ la indicele de spațiu verde/locuitor; 

 Distribuție neomogenă și fragmentată a zonelor verzi; 

 Exploatări, investiții și construcții necontrolate care pot afecta calitatea și suprafața 

spațiilor verzi; 

 Stare deficitară a spaților verzi din interiorul cartierelor de locuire colectivă; 

 Dezvoltarea la periferii a unor mari centre comerciale și de serviciu neînsoțită de 

amenajări peisajistice și de dezvoltarea zonelor verzi; 

 Degradarea unor habitate unice sub impactul urbanizării excesive; 

 Aliniamente verzi incomplete pe direcțiile principale și secundare a rețelei de trafic; 

 Repartizare spațială a pădurilor în jurul orașului este dejavantajoasă din punct de 

vedere ecologic și agravată de absența coridoarelor de vegetație foresteră între 

acestea; 

 Tendința de fragmentare a pădurilor concomitent cu reducerea nucleelor; distrugerea 

stratului arbustiv și a arborilor de pe lizieră; 

 Tendința de reducere a suprafețelor ocupate de pădure din cauza extinderii 

exploatărilor de material argilos și extinderea a suprafețelor construite; 

 Acces nelimitat și necotrolat în pădure; existența căilor de acces neîntreținute cu 

favorizarea torențialității, ravenării și tasării; 

 Arii de picnic cu vetre de foc haotic dispuse; 

 Depozitarea de deșeuri menajere, casnice sau din construcții în diferite puncte, mai 

ales din apropierea lizierei. 

Obiective 

Obiectivul general care derivă din parcurgerea etapei diagnostic îl constituie valorificarea 

durabilă a potențialului natural in sensul protecției și reabilitării componentelor mediului 

natural, în contextul creșterii economice echilibrate și al expansiunii edilitare. 

Strategia de amenajare a teritoriului urban trebuie orientată spre satisfacerea cerințelor 

de amenajare a unei structuri urbane proprii teritoriului administrativ al Municipiului Sibiu, 

obiectivele fiind racordate la necesitățile de depășire a disfuncționalităților determinate pe 

baza analizei diagnostic. 

 Satisfacerea necesarului de spații verzi conform reglementărilor in vigoare. 

 Alocarea de suprafețe pentru spații verzi în procesul de reconversie a zonelor 

industriale; 

 Amenajarea unor culoare verzi riverane în lungul arterelor hidrografice; 

 Reamenajarea aliniamentelor stradale; 

 Renaturarea unor arii degradate. 

 Protejarea habitatelor naturale valoroase, conservarea fondului forestier 

 Constituirea unor arii de protecție și conservare a habitatelor și biodiversității; 

 Management adecvat pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier; 

 Plantarea de coridoare forestiere de legatură între trupurile de pădure. 

 Protejarea și reabilitarea spațiilor verzi din interiorul cartierelor de locuire colectivă 

 Reabilitarea spațiilor libere virane ca spații verzi; 

 Interdicția ocupării cu construcții a actualelor spații verzi; 

 Înființarea unor centuri verzi de protecție intre sursele de poluare și cartierele de 

locuințe. 
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 Punerea in aplicare a unei strategii coerente de dezvoltare a zonelor verzi cu 

programe detaliate și creșterea calitativă a activităților servicilor specializate din 

administrație; introducerea de reglementări în RGU și RLU pentru dimensionarea 

spațiilor verzi la nivel maxim și monitorizarea respectării acestora; dezvoltarea 

activităților de administrare a spațiilor verzi de către serviciile specializate ale 

primăriei, în sensul îmbunătățirii evidenței, gospodăririi, protecției și dezvoltării 

spațiilor verzi; realizarea și implementarea unui proiect detaliat de dezvoltare și 

management de către specialiști din domeniile urbanismului, arhitecturii 

peisagistice, ecologiei, horticulturii și silviculturii. 

 Repartiția spațială a elementelor cadrului natural - elemente favorabile și elemente 

de disfuncționalitate, precum și relația acestora cu structura spațială urbană 

(intravilan sau extravilan), impun tratarea lor drept componente majore ale structurii 

teritoriale urbane. 

În acest context strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Sibiu trebuie să 

urmărească fortificarea sistemului teritorial urban printr-o împletire și interelaționare 

armonioasă a factorilor naturali cu cei antropici în spiritul valorificării ecologice a spațiului. 

Rolul acestei strategii este de a asigura protecția și conservarea naturii, în special de a 

stabili limitele ecologice până la care este posibilă intervenția antropică asupra spațiului 

prin expansiune edilitară și derularea unor activități economice, astfel încât această 

intervenție să fie benefică pentru societate și să nu aibă repercusiuni negative asupra naturii. 
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