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Sibiu, 01.06.2022 
Către Primăria Municipiului Sibiu 
 
În atenția: Dnei Astrid Cora Fodor, primar al Municipiului Sibiu 
 
Spre știință: FIP Consulting SRL  
 
 
 
 

Punct de vedere cu privire la 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al mun. Sibiu 

 

 

Cu ocazia consultării populației în privința draft-ului Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a 
municipiului Sibiu, Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS) vrea, în primul rând, să își 
arate aprecierea cu privire la deschiderea cu care au fost primite cele două proiecte propuse, respectiv: 

• Promenadă pe Bdul. Victoriei inclusă în Proiectul D02 (pag. 392 în PMUD) - coridorul de 
mobilitate durabilă, promenada Victoriei: 
Pentru o conturare și mai clară a unui viitor proiect, AIOS a inițiat în acest an o Școală de Vară 
de arhitectură și urbanism care are ca temă tocmai remodelarea Bdului. Victoriei. Studenții 
invitați  să ofere soluții provin de la cele mai importante centre universitare din țară, înscrierile 
fiind deschise și pentru studenții străini, și vor fi coordonați de trei îndrumătoare, speciliste în 
regenerare urbană.  
Apreciem faptul că și Primăria Municipiului Sibiu a decis susținerea acestei Școli de Vară, prin 
Agenda Culturală, oferind o cofinanțare de aprox. 30% din necesarul financiar. Avem încredere 
că cele mai bune soluții pot veni prin dezbateri și consultări interdisciplinare, această Școală 
de Vară putând și pe viitor oferi soluții concrete de dezvoltare durabilă a municipiului Sibiu, 
prin realizarea de propuneri în domeniul arhitecturii și urbanismului. 
 

• Centura Velo în jurul Sibiului inclusă în Proiectul M14 (pag. 586 în PMUD): 
Așa cum această propunere este descrisă în PMUD, Centura Velo în jurul Sbiului poate fi un 
pas important pentru asigurarea conectivităţii şi creşterea accesibilităţii în zona metropolitană. 
Această centură ar trebui să lege între ele toate localităţile limitrofe municipiului Sibiu și să 
facă legătura directă cu zona industriala Vest (pentru utilitate zilnică) cât și cu zona de Est ce 
poate deveni o destinaţie atractivă, ţinând cont de numărul mare de sibieni și turiști ce pot 
ajunge aici pe bicicletă.  
Pentru o concretizare a acestui proiect în viitorul apropiat, ne arătăm susținerea și 
disponibilitatea de colaborare ori de câte ori considerați că putem fi de ajutor.  
 

Consultând și restul proiectelor incluse în PMUD, dorim să oferim câteva observații și recomandări: 
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• Conceptul Home-zone 

Am fost plăcut impresionați de includerea conceptului “home-zone” în Planul de Mobilitate al 
municipiului Sibiu, în special pentru că se propune amenajarea străzilor astfel încât să nu existe 
diferențe de nivel între spațiile destinate deplasărilor auto și a celor nemotorizate. Am vrea, însă, să se 
pună mai mult accent pe circulația pietonală, deplasarea per-pedes fiind cel puțin la fel de importantă 
ca cea cu mijloace de mobilitate nemotorizate, în special în zonele destinate locuirii. 

��� În acest sens, propunem cu tărie dezvoltarea conceptului “home-zone” în toate cartierele 
rezidențiale, pe străzile secundare dintre blocuri. Aceste spații trebuiesc cu prioritate folosite de către 
pietoni (care astfel vor fi încurajați să își petreacă mai mult timp în aer liber) și abia apoi pentru 
deplasări velo sau cu autoturismul. 

Prin realizarea de zone de tipul “home-zone” între blocuri și intrarea cu automobilul cu atenție în 
aceste sectoare cu limită maximă de deplasare de 30 km/h, se rezolvă o a doua problemă de mobilitate 
ce deja începe să se dezvolte în Sibiu: fracționarea pistelor de biciclete. Această problemă o putem 
vedea deja pe Calea Dumbrăvii (aflată în amenajare), pe Calea Cisnădiei (Cartierul Arhitecților) și chiar 
și pe str. Școala de Înot unde bicicliștii își pierd prioritatea la intersecția cu str. Rennes. Continuitatea 
pistelor de biciclete credem că ar trebui tratată cu o mai mare atenție în viitoarele amenajări. 

• Fracționarea pistelor de biciclete 

După cum vedem deja, Primăria Municipiului Sibiu are ca strategie amenajarea de piste de biciclete 
separate de traficul auto, de obicei în legătură cu trotuarele. Acest lucru, însă, aduce o mare problemă 
de mobilitate velo deoarece nu se asigură continuitatea pistelor de bicicleta în zona intersecțiilor cu 
străzile sau parcările care debușează în arterele principale pe care se propun pistele de biciclete 
amenajate separat față de traficul auto. La fiecare străpungere a trotuarului de un spațiu carosabil este 
necesară oprirea mersului pe bicicleta, respectiv traversarea conform codului rutier, pe lângă bicicletă. 

Luând ca exemplul str. Nicolae Iorga ce se află deja în proiectare, un biciclist trebuie să coboare de pe 
bicicletă la fiecare trecere de pietoni (indiferent că vorbim de străzi principale sau secundare).  

 

Extras din proiecul propus: intersecție str. N. Iorga – Calea Cisnădiei 
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Pe aceastră stradă, 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 parcări având o capacitate de 
doar 6 locuri pentru automobile.  

• Continuitea trotuarelor și a pistelor de biciclete 

��� 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.  

Mai mult, soluția propusă (ridicarea nivelului trecerilor de pietoni și a pistelor de biciclete) 
atenționează șoferii că intră într-o zonă rezidențială de tipul “home-zone” unde limita de viteză 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. 

 

 

 

Această soluție este recomandată și prin 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 (exemplu: Minor Street Crossings, pag. 28).  

Ghidul se poate găsi și online ��� http://www.aios.ro/nacto 

http://www.aios.ro/nacto
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• D03 Coridor mobilitate durabila - Traseu nemotorizat sigur între Parcul Sub Arini şi Piața 
Unirii. Amplasamentul proiectului: str Zaharia Boiu, str. Emil Cioran 

Observăm că soluția propusă mai sus este deja inclusă în mai multe proiecte din Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă, ea putând fi extinsă ca regulă generală în special în cartierele de blocuri unde este 
nevoie de siguranță pentru pietoni. 

Proiectul D03 Coridor mobilitate durabila - Traseu nemotorizat sigur între Parcul Sub Arini şi Piața Unirii 
propune, de exemplu, amenajarea intersecțiilor cu str. Rennes și str. Justiției prin ridicarea centrului 
intersecției la nivelul pietonalei Zaharia Boiu, acordând astfel prioritate pietonilor și biciclistilor de pe 
această stradă, calmare a traficului și creșterea siguranței în intersecţii (pag. 398 în PMUD). 

În completare la această propunere trebuie să spunem că este foarte importantă găsirea unei soluții 
corecte de acces direct și prietenos dinspre str. Zaharia Boiu (din dreptul vilei Breitenstein) spre Parcul 
Sub Arini, astfel încât traseul să fie funcțional. 

 

 

 

Cu considerație, 

 

Tudor Șt. Popa   
președinte AIOS 
 

 


