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Detalii pe www.aios.ro/ZileleVecinatatii 
sau la telefon 0745847828; 

0721316355

Vinde-ti lucrurile vechi 
din casa si fa schimb de jucarii. 

Vinde-ti lucrurile vechi 
din casa si fa schimb de jucarii. 

Venim la tine în cartier! Sâmbata si Duminica între 
orele 11:00-18:00

Detalii pe: www.aios.ro/ZileleVecinatatii

21-22
iunie

Actiune co�nantata de Consiliul Local Sibiu prin Primaria Municipiului Sibiu

Înscrie-te în concurs şi poţi câştiga materiale 

pentru reamenajarea scării de bloc. 

Locuieşti în cartierul Hipodrom? 

Târgul vecinătăţii şi schimb de jucării 

(înscrie-te pe www.aios.ro/ZileleVecinatatii)
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1879-1948

În anul 1879, mai mulţi oameni de afaceri si intelectuali ai 
Sibiului, cu toţii parte a elitei locale, în�inţează „Societatea 
pentru Înfrumuseţarea Oraşului”. Scopul acestei Societăţi era de 
a ajuta administraţia prin proiectele sale, prin lobby-ul său, prin 
�nanţele sale. Ea devine pentru câţiva ani un apanaj foarte 
important al administraţiei locale.
Astfel, în primul an, realizează proiectul amenjării viitorului parc 
ASTRA iar după un an Societatea pentru Înfrumuseţarea 
Oraşului Sibiu reuşeşte amenajarea unui părculeţ în faţa gării. 
Cel mai important proiect al acestei asociaţii a fost Parcul 
SubArini. Acesta a fost inaugurat în anul 1882, întreg proiectul şi 
întreaga amenajare �ind suportată de Societatea pentru 
Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu.

Contactaţi Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu pe 
site-ul www.aios.ro sau pe fagina www.Facebook.com/Asoc.AIOS

INTERVIU VIRGIL POPA - viceprimar al municipiului Sibiu

1. Care este strategia de viitor a Primăriei municipiului Sibiu pentru cartierul Hipodrom?

VP: Cartierul Hipodrom este un spaţiu foarte complex. Este cel mai mare cartier al Sibiului şi cel mai populat. Are zone 
generoase de case, are zone foarte mari de blocuri, blocuri construite după tipicuri diferite din perioade diferite. Începând cu 
anul trecut PMS a adoptat o strategie aparte de tratare a cartierelor sibiene. În locul asfaltărilor răzleţe de străzi am trecut la o 
altă strategie. Abordăm coerent un cartier întreg. Structuri de infrastructură, străzi asfaltate, locuri de joacă pentru copii, 
parcări, spaţii verzi. Anul trecut am început şi suntem pe punctul de a �naliza cartierul Vasile Aaron. Urmează Hipodromul. 

2. Va dura la fel, un an?

VP: Nu, după cum am spus, cartierul Hipodrom este mult mai mare decât Vasile Aaron, probabil că lucrările vor dura o 
perioadă mai lungă. Prin asta să nu se înţeleagă că întreg cartierul va � răscolit permanent. 

3. Care sunt priorităţile unei astfel de abordări?

VP: Ne interesează foarte mult ca circulaţia să �e coerentă să nu există blocaje în tra�c sau ambuteiaje. Ne interesează foarte 
mult ca lumea să îşi poată parca maşina fără a bloca drumul sau a intra pe spaţii verzi. Ne interesează ca deşeurile menajere 
să �e colectate într-un mod ecologic şi e�cient. Ne interesează să avem o calitate a aerului bună, cu multe spaţii verzi şi locuri 
de joacă pentru copii. 

4. Care este cea mai mare problemă a cartierului Hipodrom?

VP: Din nou, nu putem trata cartierul ca un întreg, cu aceleaşi probleme la acelaşi nivel de gravitate. Zona de blocuri are 
nevoie de spaţii verzi, de exemplu. Dacă totuşi trebuie să extrag o problemă aş aminti de situaţia blocurilor dintre aleea Fraţii 
Buzeşti şi strada Nicolae Iorga unde lipsa de parcări şi de spaţii verzi este acută şi vom trebui a interveni negreşit. 

5. Care este următorul pas?

VP: În data de 30 iunie, ora 12.00, la sediul PMS din Piaţa Mare va avea loc o întâlnire dedicată noului sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor menajare. De asemenea, se va prezenta noul sistem ce va � implementat în întreg Sibiul, evident că şi în 
cartierul Hipodrom prin care deşeurile trebuie colectate mult mai coerent şi mai e�cace de către administraţia locală, adică 
selectiv. Îi invit pe locuitorii din Hipodrom de a veni la această întâlnire şi de a pune toate întrebările legate de această 
problematică. 

6. O concluzie?

VP: Ne dorim ca în viitorul apropiat cartierul Hipodrom să devină un nucleu urban în adevăratul sens al cuvântului. Este ceea 
ce ne dorim în fapt pentru toate cartierele Sibiului. Ne dorim ca aceste cartiere să devină poli de viaţă urbană modernă. 
Hipodromul nu este doar o casă a sibienilor este un spaţiu public cu instituţii, universităţi, spaţii sportive. Este un spaţiu care 
trăieşte şi din acest motiv trebuie să îi oferim un mod coerent de viaţă. 

2010-Prezent

În 2010 s-a decis reîn�inţarea Asociaţiei pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu. 
Scopul reîn�inţării Asociaţiei a fost acela de a aduce în jurul ei elita tânără a 
Sibiului. Oameni de afaceri, cercetători, profesori, avocaţi, politicieni, jurnalişti 
ş.a. Toţi aceştia se pot aduna având un singur scop ce îl pot de�ni doar 
împreună: sprijinirea comunităţii locale şi oferirea ajutorului lor pentru 
dezvoltarea acestei comunităţi şi a proiectelor sale.
Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu doreşte să realizeze întâlnirea 
elementelor necesare evoluţiei şi dezvoltării oraşului nostru: crearea 
proiectului – �nanţarea – relaţionarea cu administraţia locală – implemetarea.

Viitor

Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu doreşte ajutarea tinerei 
generaţii să se exprime, creşterea viitoarelor generaţii ale Sibiului care vor 
construi oraşul, oferă idei de proiecte, know-how, �nanţare şi aduce o nouă 
perspectivă asupra dezvoltării oraşului Sibiu. Asociaţia pentru Înfrumuseţarea 
Oraşului Sibiu este asociaţia care doreşte să se implice în dezvoltarea oraşului 
şi a comunităţii sibiene.

Hipodromul dIN VIITOR



1599
Prima �lă de istorie a Hipodromului este legată de bătălia de la Şelimbăr din 1599 dintre 
voievodul valah Mihai al II-lea Viteazul şi principele Transilvaniei Andrei Bathory. Bătălia a 
avut loc în zona Văii Săpunului. Armata transilvăneană avea poziţiile aproximativ în zona 
intersectată de actualul Bulevard Vasile Milea, în zona Hipodrom I-II.

Drumurile care au de�nit viitoare con�guraţie a cartierului Hipodrom sunt:
• drumul ce ducea spre Cisnădie, drum important ce trecea munţii spre Țara Românească, 
�ind vechiul drum de legătură între Transilvania şi Ţara Românească – urma actuală a acelui 
drum este Calea Cisnădiei, cea mai veche stradă a cartierului. 
• drumul ce ducea la Răşinari şi mai apoi spre Păltiniş, actuala Cale a Dumbrăvii. De aceea pe 
acest drum apare primul han din Dumbrava, apoi în apropierea sa se dezvoltă toate 
evenimentele din pădurea Dumbrava (cum şi astăzi sunt Maialurile)
• drumul ce ducea spre Șelimbăr şi Turnu Roşu, fosta cale Turnu Roşu, actualmente, 
fragmente din acesta păstrându-se în bulevardul Vasile Milea.

Primele clădiri care se construiesc sunt câteva case ce ţin de Ţigănia Porţii Turnului, aproape 
toate demolate astăzi, dar mai sunt rămăşiţe pe Calea Dumbrăvii. 

Hipodromul de altădată Realizat de Dumitru CHISELIŢĂ, 
Răzvan C. POP şi Anca NIȚOI

În perioada medievală terenul era ocupat de pădurea Dumbrava care îşi făcea loc până în acestă zonă. 

Program ZILELE VECINĂTĂȚII

1870-1916
Momentul decisiv al trasării viitorului cartier este amplasarea în acest spaţiu a cazărmilor 
militare ce aparţineau armatei habsburgice cantonate la Sibiu. Această garnizoană a fost a 
doua ca mărime din Imperiu, după cea din Viena. Mai bine de un sfert din suprafaţa 
oraşului avea destinaţie militară.

Zona militară era cuprinsă între Jungerwald Strasse (Calea Dumbrăvii) şi Rotenturm 
Strasse (strada Turnului Roşu, actualul bulevard Vasile Milea.  Complexul era parte a 
terenurilor „K.u.K – Königlich und Kaiserlich – terenul Cezaro-Crăiesc. 

Aurel Vlaicu construieşte în 1911 al doilea avion al său, Vlaicu II. Cu acest avion zboară de 
la Sibiu spre Bucureşti. El decolează din zona străzilor Nicolae Iorga şi Oştirii de astăzi. 
Evenimentul este amintit de o troiţă a�ată acum undeva la capătul străzii Oştirii.

În septembrie 1916 în timpul bătăliei Sibiului dintre armatele române şi cele 
austro-ungare şi mai apoi germane, câteva batalioane române au ajuns până în zona 
Cireşica. Mai apoi corpul central militar va ajunge pe câmpul de instrucţie din zona 
bulevardului de astăzi Mihai Viteazul. 

Ziarul evenimentului pag.1 Ziarul evenimentului pag.2

1873-1876
Între 1873-1876, este construită prima cazarmă �ind vorba de cazarma artileriei, construită 
pe actuala Cale a Dumbrăvii. Astăzi în acele clădiri, pe langa un internat militar, este sediul 
Direcţiei de Finanţe, sediul Universității Alma Mater, a celei Româno – Germane şi 
Facultatea de Drept a ULBS. 

În această cladire îşi avea sediul, la început, şi şcoala de cadeţi. Aici mai erau construite 
şi magazii, ateliere, cămine şi alte anexe. Tot complexul a costat statul habsburgic
632.968 guldeni. 

Pe lângă aceste clădiri, mai exista şi un teren de o suprafaţă considerabilă. Pe acest teren în 
perioada comunistă s-a construit în mare parte cartierul Hipodrom, �e că vorbim de 
bulevardul Mihai Viteazul, sau de blocurile plomba de pe bulevardul V. Milea sau de blocurile 
de pe calea Dumbravii (inclusiv Blocul Turn de la intersectia cu V. Milea).

Pe acest teren în zona actualelor străzi Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Călugăreni, Hipodromului şi 
bulevardul Vasile Milea, armata habsburgică şi cea austro-ungară a amenajat un hipodrom 
pentru exerciţiile cavaleriei. De la acest hipodrom vine numele cartierului omonim. 

1926-1929
El a funcţionat până după cel de Al Doilea Război Mondial, aici venind regele Mihai I la 
nenumărate concursuri hipice precum cele din 1926 sau 1929. 

Pe Hipodromul sibian s-a antrenat echipa olimpică de echitaţie a României, cea care a 
adus prima medalie olimpică a României din istorie. 

După Marea Unire terenul devine „câmp de instrucţie”. În planul de sistematizare „şi de 
extensiune al Municipiului Sibiu”, realizat în 1928, ne se arată cum ar � fost un cartier 
Hipodrom interbelic: o Valea Săpunului plantată cu arbori, un „cartier de funcţionari”, 
lotizări de terenuri agricole, alei, o baie publică, un drum care merge, aproximativ, pe 
actuala stradă Rahova şi un aerodrom. Proiectul a rămas majoritar doar pe hârtie. 

În perioada interbelică sunt realizate o serie de lucrări şi apar nuclee ale viitorului cartier 
Hipodrom. Astfel apar primele lotizări în zona Căii Dumbrăvii, unde se nasc străzi precum 
Gheorghe Dima, Aron Pumnul sau Matei Milo, sunt construite blocurile pentru funcţionari 
de la intrarea în Calea Cisnădiei sau microinsulele urbane din capătul de astăzi al străzii 
Oştirii sau din zona străzii Plugarilor.

Poate cea mai importantă lucrare este trasarea unei centuri de ocolire a Sibiului în această 
zonă, şosea care deşi realizată în parte a dus la naşterea ulterioară a străzilor Argeşului, 
Gheorghe Dima şi mai ales Rahovei. 

Primele locuinţe propriu-zise ar � actualele „vile” (blocurile militare) din cărămidă, de pe str. 
Oituz şi Calea Cisnădiei, destinate, iniţial, cazării militarilor sovietici rămaşi, după al Doilea 
Război Mondial. În anii 50 mai existau magazii militare, grupuri sanitare ale Crucii Roşii.

1965-1967
în 1965 se deschide „şantierul Hipodrom”. Astfel începe aventura construirii celui care este cel 
mai mare cartier sibian. Hipodromul se dezvoltă, an după an, mai ales din cauza dorinţei 
autorităţilor locale comuniste de a raporta la centru îndepliniri şi depăşiri ale sarcinilor de 
plan în construcţia de locuinţe pentru oamenii muncii. 

La 6 iulie, acelaşi an, Sfatul Popular Orăşenesc „urmărea” lucrările de construcţie a „celor 8 
blocuri de locuinţe din Cartierul Hipodrom şi unul în Cartierul Gheorghe Gheorghiu Dej 
(bulevardul Vasile Milea) ce însumează 504 apartamente”. 

Doi ani mai târziu, pe 6 decembrie 1967, se dădeau în folosinţă alte 14 blocuri cu 887 de 
apartamente şi o şcoală cu 16 săli de clasă. Este vorba de Şcoala “Nicolae Iorga” sau nr. 6 de 
astăzi. 

Șantierul, deşi programat pentru doar şase luni continuă pentru mai bine de 20 de ani, 
ultimele blocuri construite �ind cele din zona aleilor Streiu-Şteaza-Seviş. Ultima lucrare 
consistentă urbanistică este amenajarea pieţii Aurel Vlaicu la capătul bulevardului Mihai 
Viteazul. 

1989-1990
După 1989 viaţa cartierului se modi�că aici mutându-se o serie de instituţii, universităţi şi 
alte entităţi publice. O serie de serivicii deconcentrate precum Agenţia de Mediu sau cea 
de Tineret şi Sport îşi au sediul în Hipodrom. Tot după 1989 se construiesc primele biserici 
din cartier, prima �ind cea din parcul Prahovei ctitorită în 1990. 

Universităţile Lucian Blaga, Româno-Germană şi mai târziu Alma Mater şi-au deschis sedii 
in Hipodrom. Armata şi-a redus prezenţa, astăzi din fostul vast teren mai existând un 
singur poligon pe strada Cisnădiei. 

CALEA DUMBRĂVII 

Înainte de Primul Război Mondial a purtat numele de Strada Pădurii Dumbrava. În 1917 
primeşte numele de Strada Corpului Alpin (corp militar cantonat în zonă). Între 1936 şi 
1947 a purtat numele de Octavian Goga (acesta era în viaţă la acel moment). Comuniştii 
i-au preschimbat numele în Mareşal B. I. Malinovski iar apoi din 1970 a revenit oarecum la 
numele original care îl poartă şi azi. 

CALEA CISNĂDIEI 

Până în 1918 a purtat numele de Calea Cisnădiei de Sus pentru a o diferenţia de actuala 
stradă Nicolae Bălcescu ce purta acelaşi nume. 
STRADA HIPODROMULUI – în 1874 purta numele de Strada Trăgătorilor datorită 
poligonului de trageri al Asociaţiei Cetăţeneşti a Trăgătorilor de Elită. Între 1934 şi 1947 
poartă numele de Strada Roşiorilor pentru ca în 47 să primească numele actual ce 
aminteşte de complexul hipic ce a existat în zonă. 

BULEVARDUL VASILE MILEA 

Numele original era Calea Turnu Roşu deoarece era drumul ce ducea spre pasul Turnu 
Roşu. În 1919 primeşte numele de Strada Mihai Viteazul pentru ca în 1947 să îi �e schimbat 
în Calea Armata Roşie. În 1970 primeşte numele de Bulevardul Gheorghe Gheorghiu Dej. 
Imediat după Revoluţie primeşte numele actual. 

Denumiri vechi ale străzilor

Sâmbătă şi duminică 11:00 – 18:00
Fă o poză cu telefonul mobil în spaţiile special amenajate sau fă-ţi un sel�e 
oriunde în festival apoi postează-l pe Facebook cu hashtag-ul #hipodrom. 
Arată prietenilor cum te distrezi!

Zona copii
English workshop (English for All)
Face painting
Ateliere de pictură pentru copii

Zona expo
Expoziţie “Reamenajarea scărilor de bloc”
Veri�că-ţi cunoştinţele despre cartierul Hipodrom – devino cetăţean de onoare al 
cartierului Hipodrom – cort AIOS
Expoziţie “Istoria cartierului Hipodrom”
Târg de produse tradiţionale (Complexul Naţional Muzeal ASTRA)

Ziua iei  (Complexul Naţional Muzeal ASTRA)
Donează pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu – prezentarea proiectelor Asociației 
pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu
Cărţi fără preţ – zona expo
Prezentare activitate Asociaţia React
Prezentare Bicicleta Zilnică
Salvaţi mocăniţa
Campanie de adopţii (Animal Life)

Zona sport
Challenge Day-ul cartierelor: înscrie-te în activităţile sportive şi întrece-te cu 
celelalte cartiere din Sibiu
Biciclete oferite gratuit de către I’velo pentru plimbări în cartier (Green Revolution)
Streetball (Asociaţia Al 6-lea jucător)
Mini-fotbal
Volei
Tenis cu piciorul

Sâmbătă 21 iunie

11:00-13:00 - Controlin - Măsurarea glicemiei (Asociaţia React) – zona expo

11:00-13:00 - Demonstraţii de karting cu RoadRunner Racing Team Sibiu, multipli 
campioni naţionali în Campionatul Naţional de Karting Dunlop – zona sport

11:00-20:00 – Concurs de desene pe asfalt - zona expo

12:00-17:00 – Expoziţie şi prezentarea noilor tendințe de dezvoltare a orașului (noul 
Ghid  de dezvoltare a Municipiului Sibiu), Fundatia Heritas

12:00 - Concurs „Cea mai unită familie” – echipe compuse dintr-un părinte şi un copil 
se întrec în cele mai hazlii probe – zona copii

14:00-20:00 - Ajută-ţi prietenul să evadeze, Escape Sibiu – zona terase

16:00 - Ora de poezie (invitaţi: Radu Vancu si Zona Nouă) – zona expo

17:00 – Turul istoric al cartierului Hipodrom, ghid istoricul Răzvan C. Pop 
(întâlnire în faţa scenei)

20:00 Concert Dorian Popa, membru Lala Band

21:00 Concert Ami

Sport, sâmbătă, 21 iunie (la scenă) 
A.C.S.A. Gym
11:00 – Mişcarea de dimineaţă pentru adulţi şi copii

11:30 - Jumps Kids (program pentru copii) 

12:15 - Fun Moves (program pentru copii)

17:00 - Cardio Mix

17:30 - Fit & Tone

18:00 – Zumba

Duminică, 22 iunie
11:00-18:00 Târgul Vecinătăţii – vinde-ţi lucrurile vechi din casă – te mai poţi înscrie pe 
www.aios.ro

11:00-13:00 - Controlin - Măsurarea glicemiei (Asociaţia React) – zona expo

11:00-19:00 – Concurs de desene pe asfalt - zona expo

12:00 - Concurs „Cea mai unită familie” – echipe compuse dintr-un părinte şi un copil se 
întrec în cele mai hazlii probe – zona copii

14:00-19:00 - Ajută-ţi prietenul să evadeze, Escape Sb – zona terase

16:00 – Extragere câştigători concurs “Reamenajarea scărilor de bloc” – în cadrul 
Festivalului Casei Tale de la Sala Transilvania

17:00 – Turul istoric al cartierului Hipodrom, ghid istoricul Răzvan C. Pop (întâlnire în 
faţa scenei)

17:00 – Demonstaţie Tango Argentinean (Asociaţia Tango Studio Sibiu)

17:30-18:45 - Atelier de Tango Argentinean (Asociaţia Tango Studio Sibiu)

19:00 - Concerte Junii sibiului, invitaţi: Viorica Telcean, Nelu 
Albu, Daniel Rosalim, Răzvan Năstasescu, Traian Stoiță și Camelia 
Cozma Stoiță.

Ce este festivalul Zilele Vecinătăţii?
Sibiul simte nevoia ca efervescența ultimilor ani culturali să se extindă şi spre zonele 
mai puțin centrale. Este nevoie ca evenimentele să se adreseze şi locuitorilor din 
cartierele Sibiului şi chiar să se desfăşoare aici, mutând atracţia oraşului din Pieţele 
Centrale spre o zonă unde nu au mai fost organizate evenimente de amploare.

Zilele Vecinătății îşi propune să reînvie tradiția vecinătăților sibiene și să transforme 
pentru câteva zile străzile cartierelor în spaţii de petrecere a timpului liber. Dorim să 
aduce în atenția locuitorilor mediul în care trăiesc şi unde învață. Mai mult, scopul 
nostru este acela de a sprijini locuitorii cartierelor în demersul înfrumuseţării oraşului. 
În strânsă legătură cu asociaţiile de proprietari, dorim implementarea unor proiecte ce 
cresc calitatea vieţii, printr-o comunicare atât cu instituţiile statului cât şi cu cetăţenii.
În 2015 se doreşte reorganiazarea festivalului Zilele Vecinătăţii, de data aceasta în 
cartierul Terezian. Astfel, festivalul va avea loc în �ecare an într-un cartier diferit, pentru 
ca toţi locuitorii Sibiului să bene�cieze de acest îndrăzneţ eveniment.

Festivalul Zilele Vecinătăţii este organizat de Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului 
Sibiu şi este co�nanţat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu.

Zilele acestea, în cartierul Hipodrom se organizează prima ediţie a festivalului Zilele 
Vecinătăţii. Pe parcursul săptămânii 16-20 iunie am avut mai multe întâlniri cu oameni 
importanţi din Hipodrom care ne-au povestit despre acest frumos cartier:

Luni, 16 iunie, ora 19:00, Ora de Poezie cu Radu Vancu, Maria Tomoiagă şi Zona Nouă

Miercuri, 18 iunie 2014, ora 19:00, Serile Sibiului, “Hipodromul înainte de Hipodrom”, 
invitat: Dumitru Chiselita, redactor Tribuna

Vineri, 20 iunie, ora 19:00, Sibiul de Altădată sau Hipodromul de Altădată, invitat: Lucia 
Vestemean

Marţi am fost la Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna şi am predat elevilor o 
lecţie a istoriei cartierului Hipodrom.

Tot în cadrul programului de săptămâna aceasta, am promovat baschetul la Liceul 
Teoretic Constantin Noica Sibiu şi în Şcoala Gimnazială nr. 21, cu ajutorul Asociaţiei Al 
6-lea jucător şi baschetbaliştilor Alex Kovas şi Bogdan Spânu.


