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Sibiu, 22.05.2022 
Către Primăria Municipiului Sibiu 
 
În atenția  
Dnei Astrid Cora Fodor, primar al Municipiului Sibiu 
 
Spre știință 
Dlui. Ciprian Rațiu, Director executiv Direcția Tehnică a PMS 
SC EKO TOP SIB SRL - Cisnădie, Pţa. Nouă Nr. 3, jud. Sibiu 
 
 
 
 

Punct de vedere cu privire la coridorul de mobilitate 
Mihai Viteazu – Rahovei – N. Iorga – Calea Cisnădiei 

 

 

În urma întâlnirii de marți, 3 mai 2022, din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, unde ni s-a prezentat 
proiectul de reorganizare a bulevardelor Mihai Viteazu – Rahovei – Nicolae Iorga – Calea Cisnădiei, vă 
transmitem mai jos un punct de vedere la care au lucrat arhitecți, urbaniști și pasionați de deplasări 
alternative din cadrul societății civile. 

Încă de la început dorim să subliniem faptul că proiectul, în forma sa actuală, nu poate fi nicidecum 
încurajat și aprobat deoarece are grave lacune în rezolvarea unor probleme stringente. Acest proiect, 
așa cum ne-a fost prezentat, nu doar că nu îmbunătățește mobilitatea dar face chiar contrariul:  

 pistele de biciclete sunt nefuncționale și fără soluții în intersecții; 
 trotuarele nu au fost deloc adaptate noilor propuneri ci s-au păstrat în forma actuală, anulând 

în multe cazuri posibilitatea de a circula ca pieton; 
 stațiile de autobuz nu sunt proporționate nevoilor actuale și viitoare. 

 

Context 

Proiectul Coridor de mobilitate urbană Mihai Viteazu – Rahovei – Iorga – Calea Cisnădiei este un proiect 
complex ce afectează și influentează o mare parte din zona central vestică a Sibiului. Trebuie să ținem 
cont de faptul că vorbim de cel mai important bulevard al municipiului Sibiu și, de asemenea, de cel 
mai mare și populat cartier. Tocmai datorită importanței investiției propuse, aceasta trebuie 
coordonată cu investițiile majore ce sunt în momentul actual în lucru sau în intenție de elaborare, 
pentru funcționarea optimă a orașului Sibiu. 

În acest sens, discutăm de coordonarea acestui proiect cu mai multe investiții începute precum și cu 
cele pe care Primăria Municipiului Sibiu le are în vedere. Proiectul trebuie să țină cont și de vecinătate, 
respectiv de cartierul dezvoltat pe teritoriul comunei Șelimbăr, de legăturile de mobilitate ce trebuie 
să fie coordonate.  

Amintim doar câteva investiții ce trebuie să fie integrate pentru buna pregătire a proiectului coridorului 
de mobilitate: 
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1. Remodelarea Căii Dumbrăvii 
 Conectarea pistei de biciclete de pe Calea Dumbrăvii cu cea de pe strada Mihai Viteazu, prin 

Piața Aurel Vlaicu; 
 Conectarea benzii dedicate de  transport public de pe Calea Dumbrăvii cu cea de pe Bdul. Mihai 

Viteazu; 
 Reorganizarea circulațiilor auto, de biciclete și pietonale în Piața Aurel Vlaicu;  
 Pistă pentru biciclete continuă și sigură, care să traverseze Piața Aurel Vlaicu (fără a fi nevoie 

să cobori de pe bicicletă!); 

2. Mărirea Stadionului Municipal Sibiu și deschiderea acestuia în toamna anului 2022 

Având în vedere impactul de trafic al Stadionului Municipal Sibiu, este necesară o atenție deosebită a 
fluxurilor de circulație către și dispre acesta și încărcarea/ descărcarea zonei să fie realizată cât mai 
abil, fără blocarea unei mari părți din oraș.  

3. Noua clădire STS și complexul departamentului NATO 

4. Extinderea Sălii Transilvania și remodelarea întregii zone 

��� Intervenții obligatorii pe bdul. Mihai Viteazu – Piața Aurel Vlaicu: 

 Pistă de biciclete continuă cu acces direct la parcarea de biciclete a Stadionului Municipal Sibiu 
și cu rezolvarea trecerii în siguranță a bicicliștilor prin sensul giratoriu din Pța. Aurel Vlaicu 
(variante posibile: sens giratoriu olandez) 

 Transport public cu bandă dedicată ce face legătura cu Stadionul Municipal. În lipsa unor stații 
de autobuz dedicate stadionului, cele de pe Mihai Viteazu trebuie să aibă capacitatea de a 
prelua fluxurile de oameni ce se creează în timpul evenimentelor de la stadion și Sala 
Transilvania 

 Trotuare largi, gândite astfel încât să vitalizeze zona și să încurajeze mersul per-pedes și 
dezvoltarea HoReCa, prin deschiderea de cafenele și restaurante. Trotuararele trebuie  
obligatoriu prevăzute cu spații verzi aferente, gândite încă din această etapă a proiectului 
(arbori cu creștere rapidă) și spații publice unde oamenii se pot opri și socializa. 

Recomandăm coordonarea proiectului cu toate proiectele și  studiile de trafic realizate în zonă, inclusiv 
cu studiile de fundamentare PUG aflate în curs de elaborare. 

 

Corelarea cu documentațiile de urbanism aprobate 

Conform PUG Municipiul Sibiu 2011 pentru arealul Mihai Viteazu, Str. Rahovei, Str. Cisnădiei, Str. N. 
Iorga sunt realizate reglementări specifice ce vin în întâmpinarea decongestionării traficului, respectiv 
localizarea parcajelor colective de cartier. Translatarea parcajelor de la stradă în parcajele colective 
de cartier au un impact pozitiv asupra spațiului public dar și la nivelul reducerii traficului auto, al 
noxelor de gaze și praf.  
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            Extras PUG Municipiul Sibiu, aprobat cu HCL 165/28.04.2011, Reglementări urbanistice 

Parcaj colectiv de cartier realizat (Parcaj Hipodrom 320 locuri parcare in interior, 100 locuri de parcare in exterior) 

��� În acest sens, recomandăm ca diminuarea parcărilor la stradă să țină cont de realizarea obiectivelor 
de interes public – parcaje colective – ce pot susține încărcarea pe verticală cu parcări (parcări 
multietajate) și utilizarea spațiului urban ca spațiu al activităților comunității și mai puțin ca spațiu 
pentru mașini. În acest sens, trebuie readus în discuție și PUZ-ului aprobat prin HCL, în anul 2012, ce 
reglementa dezvoltarea zonei Pța. Aurel Vlaicu și care prevedea, pe lângă construirea unor clădiri noi, 
amenajarea și a unei parcări subterane sub stația actuală de taxi.  

Conform PMUD Sibiu 2021 – 2030, aflat în etapa de consultare publică, Fișa de proiect C02 – Coridor 
de mobilitate bd. Mihai Viteazu, Str. Rahovei, Str. Nicolae Iorga, obiectivul principal al acestui proiect 
este de a asigura schimbarea în modalitatea cotidiană principală de deplasare, de realizare a unei 
infrastructuri dedicate, sigure și continue pentru mobilitatea alternativă. 

Obiective secundare: 

1. Reducerea utilizării intensive a autoturismului personal și implicit a emisiilor GES si CO2 generate 
de transportul auto; 

2. Îmbunătățirea calității mediului urban prin reconfigurararea spațiilor carosabile ocupate de 
autoturisme în mișcare sau staționare; 

3. Regenerarea urbană a zonelor traversate de traseul velo și transformarea acestora în foruri urbane 
atractive și active comunitar; 

4. Extinderea și integrarea zonelor verzi existente de-a lungul traseului în proximitatea clădirilor cu 
retragere de la fondul construit (blocurile 9,13,17 Bdul Mihai Viteazu); 

5. Crearea infrastructurii dedicate pentru modurile de transport nepoluante – transport public și 
transport velo. 
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Proiectul realizat atinge parțial obiectivele stabilite de PMUD, în acest sens se vede necesară 
detalierea acțiunilor care să îndeplinească obiectivele mai sus menționate.  

��� Pentru reducerea utilizării intensive a autoturismului personal sunt necesare mai multe intervenții 
în spațiul urban (intervenții care s-au realizat în mai multe orașe europene și care au avut succes în 
scăderea traficului auto) dar și implementarea unor măsuri precum: 

 micșorarea suprafețelor dedicate traficului auto pe bdul. Mihai Viteazu;  
 eliminarea din numărul de parcări la stradă de pe bdul. Mihai Viteazu / Calea Cisnădiei și 

transformarea acestora în spații publice și spații verzi; 
 creșterea prețului parcării de pe domeniul public; 

 

  Recomandări generale privind proiectul propus  

Proiectul de remodelare a cartierului Hipodrom, prin realizarea coridorului de mobilitate Mihai Viteazu 
– Rahovei – N. Iorga – Calea Cisnădiei, trebuie obligatoriu să țină cont de faptul că: 

 

Trotuarele trebuie să fie cât mai largi și prietenoase cu omul 

Trotuarele propuse prin proiect urmăresc configurația actuală, ceea ce nu este suficient. Dăm exemplu 
doar câteva aspecte propuse ce pot fi lămuritoare că proiectul trebuie și merită reanalizat: 

În intersecția M. Viteazu – N. Iorga, trotuarele nu au fost deloc regândite astfel încât să se adapteze 
noii intersecții semaforizate. Ele sunt păstrate în configurația actuală deși va fi desființat scoarul din 
mijlocul intersecției și, astfel, s-ar putea câștiga foarte mult spațiu pentru oameni. Piațeta este propusă 
cu o suprafață carosabilă ce ocupă (ineficient) peste 90% din spațiul total al intersecției.  

 

Intersecție Bdul. M. Viteazu – str. N. Iorga: în stânga varianta propusă prin proiect 

Este evidentă lipsa de interes pentru a oferi pietonilor suprafețe largi care să transforme bulevardul 
într-o promenadă unde locuitorii să își petreacă timpul liber. În imaginea de mai sus se poate vedea, 
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desenat cu magenta, spațiul pietonal minim ce ar putea fi câștigat în această intersecție prin simpla 
reconfigurare a spațiului pentru oameni, nu pentru mașini. 

Prin proiectul propus, pe latura de Nord (colțul dinspre agenția Loto) zona pietonală este de maxim 2 
m. deși există spațiu suficient pentru lărgirea acesteia. Pe latura de Sud (colțul cu Banca Transilvania) 
trotuarul este propus să fie ocupat de pista de biciclete. Aici existând diferență de nivel între actualul 
trotuar și spațiile comerciale, toți pietonii ar trebui să circule pe latura de sus, fiind obligați să urce și 
să coboare scări. Lucru imposibil pentru părinți cu cărucioare sau persoane imobilizate în scaun cu 
rotile. 

Aceeași lipsă de interes o obervăm și în zona Pieței Aurel Vlaicu, acolo unde există deja restaurante și 
cafenele deschise. Fosta cafenea Starbucks a fost nevoită să își restrângă terasa sezonieră pe un singur 
rând de mese din cauza spațiului insuficient pe trotuar. Această problemă nu va fi rezolvată prin 
proiectul propus, deși spațiu ar fi suficient pentru lărgirea întregii zone pietonale prin simpla mutare a 
benzilor speciale de autobuze mai aproape de axul drumului sau prin despărțirea acestora. 

 

 

Intersecție Bdul. M. Viteazu – Pța. Aurel Vlaicu: extindere trotuar și creare spațiu pentru terase sezoniere 

 

Dar exemplele pot continua și în alte zone studiate prin proiect – pe latura de Est a intersecției M. 
Viteazu – Rahovei (vis-a-vis de Piața Rahova) trotuarul este ocupat aproape în întregime de pista de 
biciclete astfel că încurajează conflictul între pietoni și bicicliști. 

��� Recomandăm reanalizarea tuturor spațiilor pietonale de pe toate arterele studiate, având ca 
prioritate lărgirea trotuarelor și creearea unor promenade. 

��� Proiectanții trebuie să țină cont de faptul că Bdul. Mihai Viteazu este probabil cel mai important 
bulevard al municipiului Sibiu, aflat într-un cartier de blocuri, ce poate deveni prietenos cu pietonii. 
Prin acest proiect vorbim, totuși, de schimbarea nu doar a unor benzi de circulație ci despre 
modificarea obiceiurile oamenilor, schimbarea totală a modului de a circula, inclusiv modificarea 
circulației pietonale a 20.000-30.000 de oameni, atâția câți trăiesc și lucrază în zonă. 
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Pistele de biciclete trebuie să fie continue 

Pistele pentru biciclete se impun a fi proiectate cu deosebită atenție,  pentru a oferi confort și 
siguranță. Acestea se vor delimita de spațiul de circulație auto și de cel pietonal,  prin diferențe de nivel 
sau prin alte mijloace tehnice. 

Continuitatea acestora în intersecții este esențială pentru crearea unui flux continuu în mersul cu 
bicicleta și pentru stimularea utilizării acesteia în detrimentul autovehiculului personal. Inclusiv 
semaforizarea inteligentă va trebui să fie integrată pentru traversarea în siguranța a intersecțiilor de 
către bicicliști. 

Prin proiectul propus, un biciclist trebuie să coboare de pe bicicletă la fiecare trecere de pietoni 
(indiferent că vorbim de străzi principale sau secundare). Nu se asigură continuitatea pistelor de 
bicicleta în zona intersecțiilor cu străzile sau parcările care debușează în arterele supuse studiului. La 
fiecare străpungere a trotuarului de un spațiu carosabil este necesară oprirea mersului pe bicicleta, 
respectiv traversarea conform codului rutier, pe lângă bicicletă.  

 

Extras din proiecul propus: intersecție str. N. Iorga – Calea Cisnădiei 

Luând ca exemplu str. Nicolae Iorga: pe o lungime de doar 480 m, bicicliștii trebuie să coboare de șase 
ori de pe bicicletă pentru a traversa pe lângă ea, pe trecerea de pietoni. Acest lucru trebuie făcut 
inclusiv în dreptul parcărilor amenajate aici, chiar dacă traficul auto este foarte mic, unele având o 
capacitate de doar 6 locuri de parcare. Problema este nejustificat tratată în acest fel, aceeași situație 
întâlnindu-se pe toate arterele analizate prin proiect. 

Propunerea proiectantului nu doar că face ineficient mersul cu bicicleta dar contravine oricărui interes 
al municipalității de a încuraja mobilitatea alternativă și de a stimula dezvoltarea spațiilor publice 
pentru comunitatea sibiană. 

��� Recomandăm ca toate pistele de biciclete realizate pe trotuar să aibă prioritate acolo unde se 
intersectează cu străzi secundare. Acest lucru se poate face printr-o continuitate a pistelor de biciclete 
și a trotuarelor, prin ridicarea nivelului acestora acolo unde acum ele sunt secționate de străzi 
secundare. În acest fel, pietonii și bicicliștii au prioritate de mers înainte, iar mașinile trebuie să acorde 
prioritate atunci când virează spre o stradă secundară ori spre zonele cu parcaje.  
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Mai mult, soluția propusă (ridicarea nivelului trecerilor de pietoni și a pistelor de biciclete) 
atenționează șoferii că intră într-o zonă rezidențială unde limita de trafic poate fi reglementată la 
maxim 30 km/h. Această soluție scade semnificativ și riscul de accidente, nemaifiind necesară 
montarea de limitatoare de viteză înaintea trecerilor de pietoni. 

 

 

Pistele de biciclete trebuie să aibă rezolvări clare în intersecții 

Intersecția M. Viteazu – N. Iorga nu este suficient de bine gândită pentru a oferi o fluență în trafic 
bicicliștilor. Bicicliștii trebuie să aibă semafoare dedicate, iar pistele de biciclete să continuate prin 
interiorul intersecției, coordonând semaforul bicicliștilor cu cele auto și pentru pietoni. Pistele de 
biciclete pot fi dublate în zona trecerilor de pietoni, astfel încât cei ce pedalează înainte să nu fie 
incomodați de bicicliștii ce vor să vireze la stânga. 

 

Intersecție Bdul. M. Viteazu – N. Iorga. Imagine stânga: extras din proiectul propus.  
Imagine dreapta: CYCLING AT A CROSSROADS - The Design Future of New York City Intersections (link aici) 

http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/cycling-at-a-crossroads-2018.pdf
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Imagine extrasă din video-ul explicativ Junction design - cycle-friendly (link aici) / “Bike bays” make left turns safer (link aici) 

Intersecția M. Viteazu – str. Rahovei este parcă gândită pentru a descuraja bicicliștii să circule pe aici 
deoarece nu există deloc posibilitatea de a vira la stânga sau a merge înainte. Prin proiectul propus, 
singura soluție de a circula pe bicicletă este în dreapta, indiferent de unde vii. Nu există deloc variante 
de a merge dinspre M. Viteazu spre Șelimbăr, iar pentru a merge spre str. Rahovei trebuie să treci două 
treceri de pietoni mergând pe lângă bicicletă. 

 

În intersecția N. Iorga – Calea Cisnădiei pista de bicicletă se oprește brusc, în mijlocul trotuarului. 
Această problemă s-ar putea rezolva prin aducerea pistei de biciclete spre carosabil, acolo unde se 
apropie de intersecție.  

��� Recomandăm reanalizarea tuturor intersecțiilor mari și gândirea cât mai bine a continuității 
pistelor de biciclete și oferirea acestora prioritate (semaforizată sau nu). 

Anexăm acestui document și ghidul "Don’t Give Up at the Intersection" realizat de NACTO (National 
Association of City Transportation Officials) care detaliază diverse moduri de rezolvare a mobilității în 
intersecții. Ghidul se poate găsi și online ��� http://www.aios.ro/nacto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FlApbxLz6pA
https://ggwash.org/view/29603/bike-bays-make-left-turns-safer
http://www.aios.ro/nacto
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Stații de autobuz sigure, generoase și frumoase  

Propunerea de a separa total benzile speciale pentru autobuze de traficul auto pe Bdul M. Viteazu pare 
să fie o variantă ce oferă o zonă tampon generoasă între trotuarul pietonal (ce sperăm să devină 
promenadă) și traficul auto intens. Acest sistem de benzi speciale bus grupate l-am văzut și pe Crystal 
Dr - Arlington, Virginia (SUA) dar și în alte părți. 

Dar, așa cum arătam în prima parte a punctului nostru de vedere, Bdul. Mihai Viteazu nu trebuie privit 
punctual ci în legătură cu toate dezvoltările și investițiile din zonă. Astfel că, prin încurajarea 
deplasărilor cu transportul în comun, înțelegem și micșorarea intervalului de timp la care vor circula 
autobuzele deci creșterea traficului pe benzile speciale destinate acestora. Iar dacă considerăm că 
stațiile de autobuz apropiațe Pței Aurel Vlaicu vor fi intens folosite atunci când au loc evenimente pe 
Stadionul Municipal și Sala Transilvania, stațiile de autobuz de aici merită un studiu aprofundat. 

��� Ca propunere generală, recomandăm repoziționarea staților de autobuz înaintea trecerilor de 
pietoni. Întrucât benzile speciale pentru autobuze au dublu sens, este foarte redusă vizibilitatea în 
varianta propusă prin proiect, iar riscurile de accidente sunt reale. Prin simpla rocadă a poziției celor 
două stații de autobuz, vizibilitatea crește considerabil. 

 

Imagine stânga: extras din proiectul propus. Imagine dreapta: stații de autobuz sigure. 

În exemplul de mai sus, repoziționarea stației dinspre trotuar creează și avantajul de a fi în drept cu 
părculețul aflat aici. Astfel, oferă posibilitatea de a nu îngusta trotuarul în spatele stației de autobuz, 
acesta putând pur și simplu să fie parțial direcționat prin părculeț și oferind pietonilor un cadru natural 
plăcut. La fel, stația de autobuz din fața părculețului poate fi “mobilată” cu elemente verzi și arbori 
astfel încât oamenii să se simtă ca într-un parc, așteptând autobuzul la umbra copacilor. 

Pe partea opusă, stațiile de autobuz dinspre axul drumului pot fi considerate ca fiind elemente 
arhitecturale valoroase, generoase ca suprafață și obligatoriu acoperite astfel încât să ofere umbră 
cetățenilor. În acest sens, se poate organiza un concurs de idei pentru stabilirea designului stațiilor de 
autobuz de pe centrul Bdului Mihai Viteazu (stațiile pot fi diferite ca arhitectură). 

Prin realizarea unei mici curbe, se calmează traficul pe pista de biciclete și benzile de autobuze, pentru 
sporirea siguranței în zona stațiilor de autobuz și a trecerilor de pietoni. 
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Spațiile publice și spațiile verzi 

În soluția prezentată pentru B-dul Mihai Viteazu, intervențiile propuse crează un dezechilibru între 
suprafața  dedicată spațiului public/ spațiilor verzi și suprafața dedicată traficului auto și parcărilor, în 
favoarea spațiului pentru autovehicule.  

Fâșia mediană de spațiu verde este transformată în locuri de parcare, operațiune care nu respectă 
Regulamentul Local de Urbanism Sibiu, alterând întreaga imagine a zonei. Toate intervențiile trebuie 
să evite distrugerea spațiilor verzi existente. 

Este obligatorie menținerea și dezvoltarea în continuare a caracterului de promenadă și de bulevard 
comercial. Menținerea spațiului verde median și plantarea acestuia cu arbori maturi va aduce beneficii 
pe termen mediu și lung la nivelul întregii zone. 

��� Recomandăm eliminarea parcărilor propuse pe zona mediană a bulevardului Mihai Viteazu. 

��� Îmbunătățirea accesibilității pietonale este un aspect de care trebuie avut grijă în proiectul propus. 
Se recomandă lărgirea trotuarelor și amenajarea cât mai prietenoasă a acestora (cu spații verzi, 
mobilier stradal adecvat, iluminat urban atractiv) deoarece acest lucru va crea un confort mai mare 
pentru mai mulți oameni și va stimula dezvoltarea comercială a bulevardului Mihai Viteazu. 

Tratarea intersecțiilor este un aspect important pentru transformarea arterelor aflate în studiu într-
unele prietenoase cu oamenii. Detalii precum lărgirea spațiilor pietonale din zonele intersecțiilor oferă 
o mai mare înredere pietonilor că orașul le este destinat lor ci nu mașinilor. 

Imagine jos-stânga: Soft City. Densitate, diversitate și proximitate pentru viața urbană, David Sim. Igloo Media 2020 

 

Prin tratarea în acest fel a intersecțiilor, se reduce considerabil și riscul unor accidente deoarece șoferii 
trebuie să reducă viteza înainte de viraj, iar pietonii au o siguranță mai mare în deplasările per-pedes. 
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Imagini sus: Makati Urban Patios – transformarea unei intersecții (link clip video cu mai multe exemple) 
 
Pavajul folosit pentru zonele pietonale (în special pentru Bdul Mihai Viteazu) este esențial în oferirea 
senzației de promenadă. Recomandăm evitarea folosirii asfaltului și înlocuirea lui cu pavaje specifice 
aleilor pietonale cu caracter de promenadă. Mobilierul urban este și el foarte important. 

Imagini jos: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm 

 
Pistele de biciclete pot fi prevăzute cu piatră cubică în apropierea stațiilor de autobuz și a trecerilor de 
pietoni, pentru a asigura reducerea vitezei și evitarea accidentelor bicicliști-pietoni. 
 
Recomandăm analizarea amenajării viitorului bulevard Mihai Viteazu ținând cont în special de 
posibilitatea transformării acestuia într-o zonă de promenadă atractivă atât pentru comunitate cât și 
pentru comercianți, acesta putând deveni în viitorul apropiat al doilea centru dedicat petrecerii 
timpului liber, după Centrul Istoric al orașului. Modernizările aflate acum în proiectare ar putea avea 
un impact semnificativ (pe termen scurt, mediu și lung) atât pentru persoanele care locuiesc și lucrează 
în această zonă cât și pentru ceilalți cetățeni ai orașului dar și pentru turiști, cu o strategie de 
transformare a Bdului. Mihai Viteazu într-unul de promenadă, dedicat petrecerii timpului liber. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UGEebPA7FVI
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  Recomandări specifice privind proiectul propus  

��� Ca o recomandare pentru toate planșele studiate, este necesară plantarea a câte unui arbore la 
fiecare patru locuri de parcare și umbrirea trotuarelor.  

��� De asemenea, de fiecare dată când este posibil, între trotuare și traficul auto trebuie să existe un 
tampon de spațiu verde, pe cât posibil cu arbori plantați. 

 

Str. Rahovei 

Str. Rahovei este o șosea de legătură foarte importantă ce poate oferi fluență în trafic. Pentru a ajuta 
respectarea benzilor destinate autobuzelor, recomandăm analizarea realizării unor marcaje rutiere 
specifice, clare. Un exemplu bun în acest sens este Calle Gran Via din Madrid transformat în ultimii ani 
în stradă cu câte o bandă auto de mers pe sens plus o bandă destinată autobuzelor. Trotuarele nu 
coboară niciodată la nivelul carosabilului, pietonii având prioritate la intersecțiile cu străzi secundare, 
iar în intersecțiile aglomerate sunt create benzi speciale auto pentru virajul la stânga.  

 

��� Ca o recomandare generală pentru str. Rahovei, trebuie introdus câte un spațiu verde de min. 50 
cm. la fiecare 4 locuri de parcare ori o zonă verde de minim 1m., plantată cu arbori, între trotuar și 
locurile de parcare, pe toată lungimea străzii, în vederea creării unui spațiu tampon între circulațiile 
auto și cele pietonale; 

��� Toate trecerile de pietoni paralele cu str. Rahovei trebuie să fie însoțite de treceri la nivel pentru 
cicliști, conform recomandărilor de la pagina 6 - toate pistele de biciclete realizate pe trotuar să aibă 
prioritate acolo unde se intersectează cu străzi secundare, fără a coborî la nivelul carosabilului.  

��� Recomandăm aducerea tuturor parcărilor la stradă, cu acces auto direct din str. Rahovei și mutarea 
fluxului pietonal în apropierea locuințelor colective. Astfel se oferă distanța dintre ferestrele imobilelor 
și parcări (cerință: minim 10 m. conform PUG Sibiu). Această rocadă stimulează mersul pe jos și 
utilizarea trotuarelor, dispărând conflictul ce îl are pietonul cu spațiile de circulație și trecerile auto 
spre parcaje; 
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Planșa PS 1.2-P (amenjare intersecție Calea Cisnădiei – Str. Rahovei): 

 Deoarece această porțiune este cu sens unic, recomandăm ca trecerea de pietoni de la km 
0+320 să fie mutată înaintea refugiului stației de autobuz, astfel se măreste vizibilitatea în 
raport cu celelalte autoturisme din trafic 

Planșa PS 1.3-P și Planșa PS 1.4-P 

 Regândirea parcărilor propuse în spic din dreptul imobilelor nr.28 și 30 – în momentul de față, 
acest spațiu este ocupat cu spațiu verde; 

 La intersecția cu str. Plugarilor, recomandăm plantarea de vegetație joasă în spațiul ce apare 
pe planșă ca zonă hașurată; 

 Renunțarea la locurile de parcare laterală din fața imobilelor cu nr. 30 și 28, inclusiv a zonei  ce 
apare hașurată în proiect, și înlocuirea lor cu vegetatie joasa (gazon); 

Planșa PS 1.5-P 

 Pista de bicicleta de pe partea cu Imobilul nr 24 se termină brusc, în mijlocul trotuarului. Este 
necesară continuarea acesteia în contextul realizării unui sistem de piste de biciclete continue 
la nivelul municipiului Sibiu. În ultimă instanță, pista de biciclete poate coborî la nivelul 
carosabilului, dar acest lucru trebuie gândit coerent încă din faza de proiectare; 

 Între spațiile de parcare și pista de biciclete de la imobilul nr.24 se recomandă introducerea 
vegetației de aliniament (min 1m), pentru ca mașinile să nu ocupe parte din pistă atunci când 
sunt parcate cu roata până în bordură. Acest lucru poate fi ușor făcut prin retragerea mașinilor 
mai spre axul drumului.  

Planșa PS 1.6-P (intersecția Bdului Mihai Viteazu cu Str. Rahovei) 

 Se impune amenajarea intesecției cu traversări continue și în siguranță pentru bicicliști. 
Varianta actuală propusă este contrarie încurajării deplasărilor cu bicicleta; 

Planșa PS 1.8-P, Planșa PS 1.9-P, Planșa PS 1.10-P 

 Recomandăm aducerea tuturor parcărilor la stradă, cu acces auto direct din str. Rahovei și 
mutarea fluxului pietonal în apropierea locuințelor colective. Această rocadă stimulează 
mersul pe jos și utilizarea trotuarelor, dispărând conflictul ce îl are pietonul cu spațiile de 
circulație și trecerile auto spre parcaje; 

 Se recomandă plantarea de arbori maturi ca vegetație de aliniament pe str. Rahovei; 
 Toate trecerile de pietoni paralele cu str. Rahovei trebuie să fie însoțite de treceri la nivel 

pentru cicliști, conform recomandărilor de la pagina 6 - toate pistele de biciclete realizate pe 
trotuar să aibă prioritate acolo unde se intersectează cu străzi secundare, fără a coborî la 
nivelul carosabil.  

Planșa PS 1.11-P 

 Pistele de biciclete se termină și încep brusc, în mijlocul trotuarului. Acestea trebuie să aibă o 
legătură coerentă cu carosabilul și pistele de biciclete existente în zonă. Se recomandă 
studierea posibilității continuării pe viitor a pistelor de biciclete propuse și gândirea unei 
legături coerente cu acestea. 
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Calea Cisnădiei 

Planșa PS 2.1-P 

 Se recomandă realizarea unei legături între trotuarul de pe Calea Cisnădiei și cel de pe Bdul. 
Mihai Viteazu, lângă trecerea de pietoni paralelă cu M. Viteazu; 

 Se recomandă lărgirea trotuarelor prin reconfigurarea locurilor de parcare existente și 
propuse; 

 La fiecare 4 locuri de parcare se recomandă introducerea unui spațiu verde de min 50 cm; 

Planșa PS 2.2-P și Planșa PS 2.3-P 

 Analizarea posibilității lărgirii trotuarelor prin reconfigurarea locurilor de parcare; 
 Mărirea pe cât posibil a spațiilor tampon (vegetație de aliniament) dintre banda specială 

pentru autobuze și trotuar. De analizat atent necesarul de accese auto în curțile proprietate 
privată și lărgirea spațiilor verzi în restul zonelor (exemplu la imobilele nr. 26, 42, 50, 54 ș.a.); 

 Recomandăm realizarea unui scuar amenjat cu locuri de odihnă și de socializare în zona 
intersecției cu str. N. Iorga în dreptul blocului nr.17; 

 Instalarea unei stații de inchiriat biciclete în dreptul blocului nr.17; 

Planșa PS 2.4-P 

 Lărgirea trotuarelor și reconfigurarea locurilor de parcare din zona intersecției, cu parcări 
longitudinale; 

Planșa PS 2.5-P  

 Introducerea unui spațiu verde de aliniament între trotur și carosabil, pe partea cu imobilul 
nr.2, translatarea trotuarului în interiorul insulei de verdeață; 
 

Str. Nicolae Iorga 

Așa cum detaliam în imaginile de la pag. 6, varianta actuală propusă pentru pista de biciclete pe str. 
Nicolae Iorga nu doar că face ineficient mersul cu bicicleta dar contravine oricărui interes al 
municipalității de a încuraja mobilitatea alternativă. Pe str. Nicolae Iorga, bicicliștii trebuie să coboare 
de șase ori de pe bicicletă pentru a traversa pe lângă bicicletă, pe trecerea de pietoni, pe o lungime de 
doar 480 m.  

Trotuarul și pista de biciclete de pe latura de Sud se intersectează cu două treceri auto spre parcaje ce 
au capacitate de doar 6-8 locuri, deci traficul auto este aproape inexistent. Nu se găsește nici o 
justificare ca bicicliștii și pietonii să coboare la nivelul carosabilului și să își piardă prioritatea.  Și pe 
latura de Nord situația este similară. 

��� Recomandăm ca toate pistele de biciclete realizate pe trotuar să aibă prioritate acolo unde se 
intersectează cu străzi secundare. Acest lucru se poate face printr-o continuitate a pistelor de biciclete 
și a trotuarelor, prin ridicarea nivelului acestora acolo unde acum ele sunt secționate de străzi 
secundare. În acest fel, pietonii și bicicliștii au prioritate de mers înainte, iar mașinile trebuie să acorde 
prioritate atunci când virează spre o stradă secundară ori spre zonele cu parcaje.  
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Soluția aceasta atenționează șoferii că intră într-o zonă rezidențială și scade semnificativ riscul de 
accidente, nemaifiind necesară montarea de limitatoare de viteză înaintea trecerilor de pietoni. 

Planșa PS-4.1-P 

 Proiectul propune obligativitatea șoferilor să vireze la stânga. Se impune păstrarea posibilității 
de a se deplasa și înainte, pentru a limita ambuteiajele pe Calea Cisnădiei; 

 Ieșirea din parcarea din imediata apropiere a intersecției poate fi anulată prin străpungerea 
trotuarului ce o delimitează de parcarea de lângă, ce are ieșire în Calea Cisnădiei.  

Planșa PS-4.2-P 

 Recomandăm analizarea reconfigurării zonei din fața școlii Nicolae Iorga. Trebuie ținut cont de 
faptul că există ore la care părinții își așteaptă copiii în mașini, în fața școlii, iar interesul este 
ca toți elevii să facă ore de dimineață. Se impune găsirea unei soluții similare cu cea din fața 
colegiului O. Goga și a Școlii Regina Maria pentru a nu se bloca banda dedicată autobuzelor; 

 Se recomandă amenajarea mai multor spații de odihnă în fața școlii, ce trebuie să fie umbrite, 
pentru a încuraja părinții să vină per-pedes pentru a-și aștepta aici copiii; 

 Sunt necesare parcaje (acoperite) pentru biciclete, în zona școlii; 
 

Bdul. Mihai Viteazu 

��� Se impune regândirea intersecției Bdul. Mihai Viteazu – str. Nicolae Iorga. Recomandări am scris 
mai sus, la paginile 4, 7, 8, 10, 11. De asemenea, se impune regândirea pistelor de biciclete în 
intersecția Bdul. Mihai Viteazu – str. Rahovei. 

��� Se impune analizarea mai atentă a trotuarelor și spațiilor pietonale, pentru transformarea zonei în 
promenade atractive. Recomandări am scris mai sus, la paginile 4, 5, 9, 10, 11. 

��� Se impune analizarea mai atentă a stațiilor de autobuz și trecerilor de pietoni, pentru a oferi o 
siguranță mărită. Recomandări am scris mai sus, la paginile 8 și 9. 

��� Recomandăm plantarea de arbori maturi pe spațiul verde median în vederea îmbunătățirii 
microclimatului din zonă,  creării unui filtru pentru noxe și praf și realizării unei imagini urbane plăcute 
și apropiată de necesitățile utilizatorilor spațiului. 

��� Se recomandă studierea impactului asupra traficului pentru varianta cuplării benzilor dedicate 
pentru transport public având în vedere că poziționarea lor pe o singură parte a bulevardului poate 
genera trafic pitonal și blocaje în circulația auto în momentul traversării străzii a călătorilor de pe un 
sens pe altul (pentru a se ajunge la mijlocul de transport în comun).  

Este necesară lărgirea spațiilor destinate pietonilor și eliminarea parcărilor la stradă, pe latura 
comercială. Intervențiile pe Bdul Mihai Viteazu trebuie să vizeze transformare modalității cotidiane 
de deplasare în spațiul urban prin stimularea utilizării spațiului pietonal sau cu mijloace alternative 
de deplsare – transport în comun / bicicletă / trotinetă. 
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Propunerea de profil stradal realizată prin proiect nu corespunde cu Regulamentul Local de Urbanism 
din cauza eliminării spațiului verde median. RLU arată ca obligatorie menținerea acestuia.  

 

O mare parte din Bdul Mihai Viteazu (de la Piața Aurel Vlaicu până la Biserica Înălțarea Domnului) este 
încadrată, conform PUG Sibiu, în UTR Ansamblul locuințelor colective M. Viteazu - RLU Sibiu pag.229. 
Aceast areal este recomandat să fie instituit ca Zonă construită protejată. 

Se impune obligativitatea respectării  reglementările RLU pentru UTR Ansamblu locuințelor colective 
M. Viteazu. Obiective de utilitate publică 

 Modernizarea infrastructurii stradale și a rețelelor edilitare, inclusiv introducerea rețelelor de 
cablu în subteran; 

 Plantarea și amenajarea fâșiei verzi, de pe latura vestică a bulevardului, sub forma unui spațiu 
verde de promenadă; 

 Plantarea fâșiei mediene a bulevardului cu arbori; 
 Eliminarea vegetației înalte mature este interzisă, cu excepția situațiilor în care acesta 

reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau bunurilor sau în cazul în care 
se impiedică realizarea construcției. Amenajarea de locuri de parcare pe locul unor arbori 
maturi nu poate fi o necesitate; 

 Pentru fiecare arbore matur tăiat, în condițiile de mai sus, se vor planta minimum trei arbori, 
la o distanță maximă de 100m de poziția arborelui tăiat; 

 Se interzice ocuparea spațiilor verzi existente cu locuri de parcare. În situațiile realizării 
parcajelor colective, suprafețele din jur vor fi amenajate ca spații verzi; 

 Se recomadă realizarea de studii de optimizare și eficientizare a sistenului de circulație și 
parcări la nivel de UTR și  cartier. Se recomandă realizarea de parcaje colective cu două niveluri, 
dintre care unul semiîngropat. 

 Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanță mai mică de 10 m. față de ferestrele 
locuințelor. 
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Imagine stânga: schema modificărilor propuse pentru Bdul Mihai Viteazu,  
realizată în concordanță cu documentațiile de urbanism și exemplele de bună practică internaționale 

Imagine drepta: cum ar putea arăta Bul. Mihai Viteazu 
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Atât proiectantul cât și noi, cu toții, trebuie să fim conștienți de valoarea Bdului. Mihai Viteazu și de 
faptul că vorbim, totuși, de schimbarea nu doar a unor benzi de circulație ci despre modificarea 
obiceiurile locuitorilor din zonă, schimbarea totală a modului de a circula, inclusiv modificarea 
circulației pietonale a 20.000-30.000 de oameni, atâția câți trăiesc și lucrază în zonă.  

Este un proiect unic în viețile noastre ce va modifica un întreg cartier (cel mai mare cartier al Sibiului) 
pentru totdeauna și de asta suntem obligați să implicăm toate cunoștințele specialiștilor pentru 
îmbunătățirea proiectului. Iar acest lucru trebuie făcut atent, cât mai bine, încă din primele faze ale 
proiectării, cu o abordare care să analizeze atât traficul auto și velo dar și traficul pietonal, modalitățile 
de relaxare ale zecilor de mii de locuitori din zonă, aspectul peisagistic și transformarea bulevardelor în 
bulevarde verzi, de promenadă.  

Proiectul actual nu doar că nu atinge aceste nevoi dar are lacune grave inclusiv pe partea de mobilitate.  

 

Susținem și încurajăm municipalitatea ca în deciziile privind investițiile publice majore din oraș să 
consulte, încă dinainte de a realiza caietul de sarcini în vederea contractării fazelor DALI, specialiști din 
diverse domenii conexe privind dezvoltarea urbană (amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, 
inginerie urbană și transporturi, inginerie de trafic, sociologie, peisagistică ș.a.) pentru a facilita 
procesul de implementare a proiectelor necesare pentru dezvoltarea armonioasă a Sibiului, în 
concordanță cu nevoile comunității sale. 

 

 

 

Acest document a fost realizat, în speranța unei mai bune analize și proiectări a coridorului de 
mobilitate Mihai Viteazu – Rahovei – N. Iorga – Calea Cisnădiei, de către următorii: 

Tudor Șt. Popa  – c.arhitect, președinte AIOS 
Alina Muresan Iuga – urbanist diplomat, specialist în  planificare urbană și management urban 
Alexandru Cibu-Deaconu – arhitect 
Lucian Micu – Asoc. Develop 
Lucia Sevestrean – Asoc. Develop 

 


