


În anul 1879, mai mulţi oameni de afaceri și intelectuali ai 
Sibiului, cu toţii parte a elitei locale, înfiinţează „Societatea 
pentru Înfrumuseţarea Oraşului”. Scopul acestei Societăţi era de 
a ajuta administraţia prin proiectele sale, prin lobby-ul său, prin 
finanţele 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 fiind suportate de Societatea pentru Înfrumuseţarea 
Oraşului Sibiu.



Asociația pentru Înfrumusețarea
Orașului Sibiu (AIOS)
În 2010 s-a decis reînfiinţarea Asociaţiei pentru Înfrumuseţarea 
Oraşului Sibiu. Scopul reînfiinţării Asociaţiei a fost acela de a 
aduce în jurul ei elita tânără a Sibiului. Oameni de afaceri, 
cercetători, profesori, avocaţi, politicieni, jurnalişti, arhitecți ş.a. 
Toţi aceştia s-au adunat având un singur scop ce îi definește: 
sprijinirea comunităţii locale şi oferirea ajutorului lor pentru 
dezvoltarea acestei comunităţi şi a proiectelor sale.

Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu doreşte ajutarea 
cetățenilor să se exprime și creşterea viitoarelor generaţii ale 
Sibiului care vor construi oraşul. Asociația oferă idei de proiecte, 
know-how, finanţare şi aduce o nouă perspectivă asupra 
dezvoltării oraşului Sibiu. AIOS doreşte să se implice în 
permanență în dezvoltarea oraşului şi a comunităţii sibiene.



Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu are cinci linii 
importante de activitate:
– cercetare – AIOS coordonează studii legate de Sibiu, obține 
finanțări pentru publicații de specialitate, facilitează organizarea 
de șantiere arheologice;
– educativă – AIOS dezvoltă programe educative atât pentru 
copii dar și pentru adulți și specialiști, obținând finanțări, 
organizând cursuri de specializare și oferind burse de studiu;
– protejarea patrimoniului și implicare urbană – AIOS 
implementează și oferă ajutor pentru realizarea proiectelor de 
informare, restaurare și protejare a patrimoniului precum și 
proiecte ce oferă soluţii urbane de dezvoltare;
-  promovare – AIOS derulează proiecte de promovare a Sibiului;
- dezvoltarea comunității - AIOS oferă soluții de dezvoltare a 
micro-comunităților, facilitând totodată dezvoltarea unei 
legături între comunitate şi autoritatea publică.



CERCETARE



SERILE SIBIULUI
Odată cu începerea organizării întâlnirilor “Serile Sibiului” (întâlniri dedicate 
istoricilor, organizate într-un spațiu informal), s-au pus bazele Asociației 
pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu. Astfel, în anul 2010 lua ființă AIOS.

2018
Octombrie - Atenţie, pericol de arheolog! – Dr. Csok Zsolt (Arheolog la Muzeul Național de Istorie 
a Transilvaniei din Cluj-Napoca)

2017
Noiembrie - Formă și semnificație: o analiză socială asupra unor tipuri de topoare de metal din 
epoca timpurie a bronzului – SC I dr. Radu Bajenaru (director adjunct al Institutului de Arheologie 
“Vasile Parvan”, București)
Mai - Monumente ale diversității etnice americane: University of Pittsburgh – dr. Lucia Curta 
(University of Florida, Gainsville, USA)
Mai - Sf. Sava din Serbia, o notă biografică, cu accente pe rolul său ca om al bisericii - dr. Florin 
Curta (University of Florida, Gainsville, USA)
Mai - Arheologia în contextul dezvoltării urbane – dr. Mircea Neagu (Univ. Spiru Haret, 
București)
Martie - Mircea Ivănescu. Poezia ca umanizare absolută – conf. dr. Radu Vancu (ULBS)
Februarie - Contribuţii la studierea elitelor și a centrelor de putere din Transilvania – CS II Dr. Dan 
Bacuet-Crișan (Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău)
Ianuarie - Istoria pierdută - Istoria regăsită. Cazul Hercules 201. Obiecte de Patrimoniu în 
tranzacții ilicite – Conf. Univ. Dr. Marius Ciuta (ofițer de patrimoniu la IPJ Alba Iulia și cadru 
didactic asociat la Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă din cadru ULBS)



2016
Decembrie - (re)Creştinarea Transilvaniei în secolele IX-XI – Prof.habil Ioan Marian Țiplic (șef al 
catedrei de Istorie Antică și Medievală din cadrul Facultății de Istorie și Patrimoniu “Nicolae 
Lupu” din cadru ULBS)
Mai - Serile Sibiului - Piața Huet și sibienii evului mediu – Dr. Daniela Marcu Istrate (Asociația 
Hieronymus)
Februarie - Satul de sub autostradă, prezentare de carte – Prof. univ. dr. Zeno Karl Pinter 
(președintele Comisiei Naționale de Arheologie), Dr. Claudia Urduzia (Muzeul Național 
Brukenthal)

2015
Decembrie – Cercul literar de la Sibiu – conf. univ. dr. Radu Vancu (Universitatea Lucian Blaga 
Sibiu), conf. univ. dr. Dragoș Varga (revista Transilvania) 
Noiembrie – Povești din Sibiu vs. Cluj – Anca Nitoi (Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului 
Sibiu), Sebastian Moga (Asociația Vechiul Cluj), Tudor Sălăgean (Muzeul Etnografic al 
Transilvanei), Silviu Bors (Biblioteca Județeană Astra). Cu sprijinul actorilor Rada Constantinov și 
Raj Udrea
Octombrie – Un prinț "trecut în uitare" la începuturile Țării Românești – Dr. Adrian Ioniță 
(Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române), Dr. Beatrice Kelemen (Univ. 
Babeș-Bolyai Institutul de Cercetare Experimentală Interdisciplinară), Dr. Alexandru Simon 
(Centru de Studii Transilvănene al Academiei Române)
Septembrie – Ioan Piuariu Molnar – dr. Alexiu Tatu (șef serviciu al Direcției Județene Sibiu a 
Arhivelor Naționale ale României)
Iunie - Povestea cartierului Vasile Aaron – ist. Răzvan C. Pop
Mai – Harteneck. Mit și adevăr – Bearice Ungar  (redactor șef al Hermannstadter Zeitung)
Mai – Imaginea Vlahilor la Cronicarii Cruciadei a IV-a – prof. univ. dr. Florin Curta (University of 
Florida, Gainsville, USA)
Februarie – Inamicul public no. 1: Gabriel Bathory – Dr. Liviu Cîmpeanu 

2014
Decembrie - Sibiul și Marea Unire – Prof. Univ. Dr Sorin Radu (Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Octombrie - Vrăjitoare, Decapitări, Pedepse în Sibiul medieval și baroc – Emanuel Tăvală 
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Octombrie - Vecinătățile Sibiului – Camelia Ștefan (muzeograf în cadrul Muzeului de Etnografie 
Săsească Emil Sigerius, CNM Astra)
Aprilie - Sibiul și electrificarea României – Marcel Stancu (Ing. în cadrul SC Electrica SA și autorul 
cărții omonime)
Martie - Citadela Sibiului – Răzvan C. Pop (director Executiv al Direcției Județene pentru Cultură 
Sibiu)
Februarie - 1692 Sibiu, Capitala Transilvaniei – lect. Univ. dr Radu Racovitan (Universitatea 
Lucian Blaga, Sibiu)
Ianuarie - Hipodromul înainte de Hipodrom – Dumitru Chiseliță (Tribuna)

2013
Decembrie - Otto Czekelius, centrul Sibiului fără blocuri – c.arh. Tudor Ștefan Popa
Noiembrie - Viața privată în Transilvania și în Sibiu – Dr Bogdan Andriescu (cercetător în cadrul 
Bibliotecii Astra)
Octombrie - Tipografii Sibiului – Liliana Popa (arhivist, Arhivele de Stat Sibiu)
Octombrie - 50 Ani de Muzeul ASTRA – Lucian Robu (Muzeograf în cadrul CNM Astra)
August - Sibiu Inedit, Fotografii rare ale Sibiului de altădată – Răzvan Pop (Director al Direcției 
Județene pentru Cultură, Sibiu)
Iulie - Călători sași pe alte continente – Dr. Maria Bozan (director al Muzeului de Etnografie 
Universală Franz Binder, Sibiu)
Iunie - Sibiul Medieval. O Concluzie – Dr. Anca Nitoi (Muzeograf al Muzeului Național Brukenthal)
Iunie - Blazoanele Sibiului, călatorie în Ferula din Piața Huet – Dr. Constantin Ittu (cercetător în 
cadrul Muzeului Național Brukenthal, Sibiu)



Iunie - Apa în Sibiul Medieval – Lect. Dr. Claudia Urduzia (muzeograf în cadrul Muzeului Național 
Brukenthal, Sibiu)
Martie - Arsenalul și camera de arme a Sibiului – Lect. Dr. Anca Nițoi (custode al colecției de 
arme și armuri a Muzeului național Brukenthal, Sibiu)
Februarie - Fortificațiile Sibiului – Lect. Conf. Univ. Dr. Marian Țiplic (Șef al Catedrei de Istorie 
Antică și Medievală, Facultatea de Istorie și Patrimoniu “Nicolae Lupu”, Sibiu)
Ianuarie - Elemente Renascentiste în arhitectura sibiană – Lect. Ovidiu Calboreanu (expert în 
Direcția Județeană de Cultură, Culte și Patrimoniu Național Sibiu)

2010
Decembrie - Revoluția Română la Sibiu – Nicolae Zbarcea, revoluționar
Noiembrie - Arhitectura Medievală a Sibiului – Dr. Arh. Hermann Fabini
Octombrie - Controverse privind colonizarea sașilor în Transilvania – Prof. Univ. Dr. Zeno Karl 
Pinter
Septembrie - Breslele meșteșugărești sibiene – Lect. Dr. Cosmin T. Roman
Mai - Arheologie urbană – Concept și exemplificări – lect. muzeograf Claudia Urduzia
Aprilie - Ordine monahale în Sibiul medieval –: Dr. Petre Munteanu Besliu (arheolog în cadrul 
Muzeului Național Brukenthal, Sibiu)
Martie - Zona Sibiului în epoca romană. Cedonia-Cibinium-Sibiu – Lect. Univ. Dr. Silviu Istrate 
Purece
Februarie - Francmasoneria în Transilvania, mit și realitate – Dr. Tudor Sălăgean (Muzeul 
Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca)
Ianuarie - Colonizarea sașilor în zona Sibiului – cs III, Dr. Maria Țipilic Crângaci

2009
Decembrie - Cum s-a născut orașul medieval Sibiu – Conf. Univ. Dr. Ioan Marian Țipilic
Noiembrie - Brățările dacice – mit și adevăr istoric

Mai - Konrad Haas – prof. univ. dr. Gheorghe Bichicean (rector al Univ. Ro-Ger, Sibiu)
Martie - Biserica de sub Biserică. Redescoperirea Bisericii Romanice din Piața Huet –  conf. univ. 
dr. Ioan Marian Țiplic, dr. Maria Crângaci Țiplic (cercetător în cadrul Institutului de Studii Socio-
Umane al Academiei Române) 
Februarie - Atitudinea transilvănenilor față de razboiul civil pentru coroana „Sfântului Ștefan” 
(1526-1541) – conf. univ. dr. Octavian Tătar (Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia)

2012
Sibiu, decembrie 1989 – dr. Mihaela Grancea (prof. în cadrul Universității Lucian Blaga, Sibiu)
Noiembrie - Catedrala nevăzută, Biserica Evanghelică din Sibiu – dr. Frank Thomas Ziegler 
(custode pentru colecțiile Brukenthal ale Parohiei Evanghelice CA)
Octombrie - Sibiul Baroc – Răzvan C. Pop (Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu)
Septembrie - Cum se făcea politică în Sibiul interbelic – prof. univ. dr. Sorin Radu (Universitatea 
Lucian Blaga Sibiu, Departamentul de Istorie și Teologie Protestantă)
Aprilie - Reforma și Sibiul secolului al XVI-lea – Lect. prof. dr. Hermann Pitters (Universitatea 
Lucian Blaga, Sibiu)
Martie - Arta și colecțiile în Sibiul secolelor XVII-XVIII – Alexandru Sonoc (Șeful Galeriilor de Artă 
din cadrul Muzeului Național Brukenthal, Sibiu)
Februarie - Din heraldica Sibiului... – dr. Constantin Ittu (cercetător în cadrul Muzeului Național 
Brukenthal, Sibiu)
Februarie - Elita germanilor din sudul Transilvaniei și reședintele lor – dr. Maria Crângaci Țiplic 
(Institutul de Studii Socio – Umane al Academiei Române) 

2011
Noiembrie - Andrei Șaguna, figura emblematică a Sibiului din secolul XIX – Dr. Emanuel Tăvală
Octombrie - Handball-ul românesc s-a născut la Sibiu – Prof. Nicolae Mateas
Septembrie - Bisericile fortificate săsești – Arh. Emil Crișan



Relații Interetnice în Transilvania. 
Militaria Mediaevalia în Europa 
centrală și de sud-est
Volumul vine ca o urmare firească a unei serii de conferințe 
începute în anul 2005 la Sibiu, al căror partener este AIOS, 
organizate sub titlul generic “Relaţii Interetnice în Transilvania”. 

Ele au adus la Sibiu specialişti din majoritatea centrelor cu 
tradiţie universitară şi muzeală din ţară şi din Ungaria, Bulgaria, 
Polonia, Ucraina, Austria, Germania, Franţa, Croaţia, Cehia, 
Slovacia, Marea Britanie. O parte dintre lucrările prezentate în 
ultimii ani au fost reunite în volumul “Relații Interetnice în 
Transilvania. Militaria Mediaevalia în Europa centrală și de sud-
est”, la care au contribuit autori din România, Bulgaria și Ucraina. 

Deși cu contribuție internațională (cu lucrări redactate fie în 
română, fie în engleză) volumul apărut în 2018, cu ajutorul unei 
finanțări obținute de către Asociația pentru Înfrumusețarea 
Orașului Sibiu, include și studii despre regiunea Sibiului și 
creează noi oportunități pentru cunoașterea zonei și a istoriei ei.



Credit foto: www.tribuna.ro

Începând cu anul 2014, Asociația pentru Înfrumusețarea 
Orașului Sibiu a obținut în concesiune de la Parohia Reformată 
Alba-Iulia, filiala Păuca, prin Protopopiatul Bisericii Reformate, 
Aiud, terenul aferent bisericii parohiale din Păuca, pe care se 
mai află vechea biserică, aflată în ruină.

Acest teren a devenit în ultimii ani un loc important pentru 
cercetările arheologice coordonate de prof.univ.dr.habil. Ioan 
Marian Țiplic. Acestea au fost posibile prin faptul că Păuca - 
Biserica Ungurească este un șantier școală al Departamentului 
de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă al ULBS, pe care 
desfășoară activități practice studenți, masteranzi și 
doctoranzi

Astfel, în urma cercetărilor arheologice din necropola de la 
Păuca, au fost descoperite până acum 74 de morminte de 
incinerație. Cercetările arheologice continuă și azi.

Necropola de incinerație de la Păuca 
(sec.7-9) - Cercetări arheologice



EDUCARE



SIBIU, ORAȘUL COPIILOR
Proiectul educaţional desfăşurat în cadrul Secţiei pentru Copii şi 
Tineret a Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu, a luat naştere în anul 
2011. De atunci au participat peste 1.000 de copii cu vârste 
cuprinse între  8 şi 14 ani, elevi ai școlilor sibiene. 

Proiectul îşi propune difuzarea într-o manieră aparte, eficace a 
unor date şi informaţii despre cele mai semnificative domenii şi 
perioade ale istoriei, civilizaţiei şi culturii oraşului Sibiu. 
Programul cuprinde cursuri de istoria Sibiului, tradiții, literatură 
și arte plastice, copiii întrecându-se într-un concurs, iar la 
finalul celor trei luni de proiect sunt desemnați câștigătorii.

“Atât de multe aş vrea să scriu
Despre oraşul vechi si nou numit Sibiu...

Are o istorie atât de mare
Încât o carte nu ar fi incăpătoare

Toată lumea, vreau să ştie,
Că Sibiul e-o mândrie.”

Popa Andreea Maria, C.N. “O. Goga” , Clasa a IV-a B



ATELIERUL TRADIȚIONAL DE 
PRELUCRARE A LEMNULUI
Douăzeci de localnici din Târnăvioara au participa în anul 2015 la 
ateliere intensive ce au cuprins tehnici de cioplire și dălțuire în 
lemn a unor obiecte cum ar fi: consolele ferestrelor, ramele 
ușilor și ferestrelor, porțile mari, intrările în grajduri, toate 
ornamentate cu motive realizate în relief.

Atelierele au fost pregătite împreună cu specialiștii din cadrul 
CNM Astra Sibiu și au urmărit formarea bărbaților din 
Târnăvioara în a-și repara singuri elementele de lemn 
tradiționale ale caselor ori, în vederea conservării lor.



ATELIERUL TRADIȚIONAL DE 
PRELUCRARE A METALELOR
Treizeci de localnici din Târnăvioara au participat, timp de o 
săptămână, la atelierul de prelucrare a metalelor, ocupație 
pentru care minoritatea rromă este recunoscută la nivel 
mondial. Lectorii acestui atelier au fost chiar meșteri rromi ce 
au pregătit locuitorii din Târnăvioara să stăpânească atât 
tehnica prelucrării metalelor la rece cât și a prelucrării la cald.

Cursurile au fost organizate în vederea reconversiei în muncă a 
locuitorilor, ținând cont că lipsa meșterilor este o problemă tot 
mai mare în zonă.



ATELIERUL TRADIȚIONAL DE 
TENCUIELI ȘI FINISAJE
Luna iunie 2015 a reprezentat pentru Târnăvioara schimbarea 
la față a satului. Restauratorul Ștefan Vaida a reușit să ofere 
bărbaților interesați rețeta unei bune reabilitări a fațadelor 
clădirilor, prezentând detaliile acestui vechi meșteșug.

Prin acest atelier, fațadele a cinci case din Târnăvioare au fost 
reabilitate complet, reprezentând punctul de început al unui 
proiect amplu de restaurare a clădirilor ce sunt în proprietatea 
Primăriei Copșa Mică.

Exemplul dat prin proiectul nostru, corelat cu ghidul de 
reabilitare realizat cu ocazia Școlii de Vară de arhitectură și 
restaurare organizate de către AIOS, au stat la baza 
următoarelor restaurări realizate atât din bani publici cât și de 
către locuitori.



ȘCOALA DE VARĂ DE ARTE PLASTICE

Școala de Vară de Arte Plastice a avut o primă ediție în anul 
2014, fiind o tabără de creație ce se organizează anual pentru a 
reînvia latura cultural-artistică a comunelor din județul Sibiu.

La Școala de Vară de Arte Plastice sunt invitați artişti 
profesioniști și debutanţi ce îşi exersează abilităţile pe uliţele 
comunei, surprinzând partea tradiţional-rurală şi, bineînţeles, 
frumuseţile naturii, sub îndrumarea unor profesori specializați. 

Până acum, Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu a 
oferit peste 20 de burse de specializare unor artiști debutanți 
din toată țara, majoritatea fiind elevi ai Liceului de Artă de la 
Sibiu ori ai Școlii Populare de Arte “Ilie Micu”. 

2018 - Rășinari
2017 - Rășinari
2015 - Târnăvioara, Copșa Mică
Profesori: Ilie Mitrea, Florin Viorel, Alin Trif



ȘCOALA DE VARĂ DE FOTOGRAFIE

Școala de Vară de Fotografie este o tabără destintă fotografilor 
profesioniști care doresc să își îmbunătățească tehnica de 
fotografiere a obiectelor de patrimoniu mobil, imobil și natural, 
alături de un profesor specializat. 
 
Taberele de fotografie sunt de obicei organizate în zone rurale, 
astfel încât, în urma cursului intensiv de fotografie, să rezulte 
imagini ce pot fi folosite în promovarea zonei. 

Până acum, Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu a 
oferit două burse de studii unor pasionați de fotografie ce au 
devenit, în urma cursurilor, fotografi profesioniști.

2018 - Rășinari
2017 - Rășinari
2015 - Târnăvioara, Copșa Mică
Profesor: Daniel Bălțat





Februarie – Caragiale și d`ale poeziei. Invitați: Maria Tomoioagă, Alexandru 
Malaicu, Călin Mihai Roajdă, Paul Bondane, Angela Lisa, Ana Apetrei.Cu 
participarea Maria Daniela Neamțu, Crina Grib
Ianuarie – Ion Minulescu... ritmul primelor senzații. Invitați: Maria Tomoioagă, 
Ioan Alexandru Savu, Călin Mihail Roajdă, Paul Bondane.

2014
Decembrie – Anton Pann… Năravu' versului. Invitați: Maria Tomoiagă, Rada 
Constantinov,Călin Mihail Roajdă,Ștefan Tunsoiu, Iulia Szabo.
Septembrie – George Coșbuc – Fire de…Coșbuc. Invitați: Maria Tomoioagă, 
Rada Constantinov, Andra Chelcea și Cristina Gogârlă
Iunie – Radu Vancu. Invitați: Radu Vancu, Maria Tomoioagă și Zona Nouă
Mai – Lucian Blaga… Prin lumea povestilor - zumzetul vestilor. Invitați: Maria 
Tomoioagă, Paul Bondane, Rada Constantinov, Andra Chelcea, Cristina 
Gogârlă, Angela Lisa, Oana Marin, Ioan Savu, Raj Alexandru.
Aprilie – Ștefan Augustin Doinas… Câteva intamplari absurde. Invitați:Maria 
Tomoioagă, Ioan Savu, Angela Lisa
Martie – Sibiu al vremii care trece. Poezii cu și despre Sibiu. Invitați: Maria 
Tomoioagă, Ioan Savu, Angela Lisa, Rada Constantinov, Alexandra Șerban.

2013
Febriarie – Alfabetul e plin de… Marin Sorescu. Invitat special: Cătălin Neghină
Ianuarie – pe cifre şi pe stele. Invitaţi Maria Tomoioagă şi Rada Constantinov

2016
Mai – Ion Mureșan, care nu poate fi înțeles
Aprilie – Tristan Tzara… Care-avea dada de dor. Invitați: Maria Tomoioagă, 
Alexandru Malaicu, Paul Bondane, Ioan Savu.
Februarie – Geo Bogza… nu credeam să-nvăț a mă naște vreodată. Invitați: 
Maria Tomoioagă, Călin Mihai Roajdă, Rada Constantinov, Paul Bondane.

2015
Decembrie – Toma Caragiu… ondulând jocul luminii. Invitați: Maria 
Tomoioagă, Cendana Trifan, Alexandru Malaicu, Rada Constantinov, Raj 
Udrea.
Octombrie – Călin Samarghitan... timpul trădează asincron. Invitați: Maria 
Tomoioagă, Călin Mihai Roajdă, Ștefan Tunsoiu, Andra Chelcea, Angela Lisa, 
Maria Daniela Neamțu. 
Septembrie – Virgil Mazilescu...”va fi liniște, va fi seară”. Invitați: Maria 
Tomoioagă, Călin Mihai Roajdă, Alexandrau Malaicu, Angela Lisa, Maria 
Daniela Neamțu, Raj Udrea, Ana Apetrei.
Iunie – Mircea Ivanescu.
Aprilie – William Shakespeare... toţi oamenii sunt actori. Invitați: Maria 
Tomoioagă, Alexandru Malaicu, Călin Mihai Roajdă, Cendana Trifan, Lisa 
Angela, Ștefan Tunsoiu, Iustinian Turcu, Maria Daniela Neamțu, Ana Apetrei.
Martie – Nichita Stănescu, suntem ceea ce iubim. Invitați: Maria Tomoioagă, 
Alexandru Malaicu, Călin Mihai Roajdă, Angela Lisa, Maria Daniela Neamțu, 
Crina Grib, Rada Constantinov.

ORA DE POEZIE



PATRIMONIU



OUR HERITAGE

Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu a monitorizat, 
în anul 2013, cele mai importante monumente istorice din 
județele Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, 
Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj și Sibiu. 

2423 de monumente istorice au fost monitorizate, fotografiate 
și cercetate istoric pentru o mai bună cunoaștere a stării de fapt 
a acestora. Scopul a fost acela de a aduce în actualitate 
adevărata stare a celor mai importante monumente din 
Transilvania, din județul Sibiu fiind documentate și fotografiate 
absolut toate monumentele istorice incluse oficial în LMI. Toate 
informațiile culese au fost făcute publice, online.

Arhiva fotografică realizată în anul 2013 este păstrată pentru a 
avea un termen de comparație atunci când va fi reluată 
monitorizarea monumentelor istorice.



Școala de Vară de arhitectură, 
urbanism, peisagistică și restaurare 
de la Târnăvioara

Școala de Vară de arhitectură și reabilitare a găzduit 20 de tineri 
studenți la arhitectură, urbanism, peisagistică și restaurare, ai 
universităților de specialitate din România. 

În cadrul Școlii de Vară, au fost inventariate și evaluate 
imobilele cu valoare istorică din Târnăvioara, pentru a putea fi 
depuse dosare de încadrare în Lista Monumentelor Istorice din 
România, pentru a fi reabilitate și prezervate în viitor. De 
asemenea, au fost realizate propuneri de amenajări 
peisagistice și de integrare în mediul construit a intervențiilor 
parazitare realizate de investitori privați. 



Păstrarea autenticității satului Rășinari
Ghid de bune practici
Ghidul de bune practici în arhitectură, realizat de Asociația 
Monumentum, este structurat în mai multe capitole, pentru a 
acoperi toate temele importante de restaurare și reconversie 
funcțională: volumetria clădirilor, paramentul, învelitoarea, 
casa tradițională, elemente decorative, ornament traforat 
fronton (vila), poarta, spațiul public, pavaje, tâmplăria și 
golurile, îmbunătățirea confortului termic, încălzirea prin 
pereți, iluminatul, baia, dormitorul, bucătăria și locul de luat 
masa, restaurarea și amenajarea șurilor și șoproanelor. 

Ghidul a fost realizat pentru o informare mai bună a 
rășinărenilor cu privire la elementele arhitecturale importante 
ce trebuiesc păstrate și restaurate și este distribuit în cutiile 
poștale din localitate, el putând fi găsit și la Primăria Rășinari, 
fiind oferit gratuit localnicilor. 

Ghidul de bune practici în arhitectură a fost prima oară 
prezentat tuturor consilierilor locali din Primăria Rășinari.



TransylvaNet

TransylvaNet – Federaţia pentru Patrimoniul Transilvănean 
este rezultatul cooperării societății civile în domeniul 
patrimoniului, în zona de sud a Transilvaniei. 

În dezbaterile purtate în cadrul a diverse evenimente comune, 
de către reprezentanții societății civile, a rezultat nevoia de 
constituire a unei rețele care să reprezinte vocea comună a 
societății civile și care să se implice activ și consistent în 
monitorizarea stării patrimoniului și a acțiunilor autorităților, în 
formularea de politici publice și advocacy pe lângă factorii de 
decizie de la nivel național, respectiv în informarea și 
conștientizarea comunităților locale și a publicului larg cu 
privire la protejarea și valorificarea patrimoniului și la 
susținerea unei dezvoltări durabile în Transilvania. 

Federația TransylvaNet a fost înființată, cu statut de 
personalitate juridică, în Iulie 2015, având 20 de membri. 
Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu a fost aleasă 
pentru a face parte din Consiliul de Conducere al Federației.



PROMOVARE



MARI SIBIENI

Campania “Mari Sibieni” a început în anul 2010, odată cu 
prezentarea biografiilor a peste 200 de personalităţi ale istoriei 
şi culturii sibiene, care prin activitatea lor și prin moştenirea ce 
au lăsat-o şi-au legat numele într-un mod esenţial de oraşul 
nostru. Scopul campaniei a fost acela de a-i face cât mai 
cunoscuți pe oamenii importanți în dezvoltarea orașului, spre o 
mai bună înţelegerea a istoriei Sibiului şi a valorilor lui.

După mai multe luni de campanie în presă, în mediul online și în 
școli, peste 17.000 de sibieni și-au votat preferații, Emil Cioran 
fiind desemnat cel mai mare sibian din toate timpurile.

În anul 2013, artistul sibian Albert Sofian a realizat portretele 
unora dintre cei mai importanți sibieni, Asociația pentru 
Înfrumusețarea Orașului Sibiu realizând cu această ocazie un 
catalog tipărit dedicat proiectului, pentru o promovare mai 
bună a valorilor sibiene.



#mySibiu

#mySibiu este un proiect destinat bloggerilor, vloggerilor și 
jurnaliștilor online, români și străini, ce doresc să viziteze orașul 
Sibiu. Odată înscriși în program, invitații primesc toate 
condițiile necesare pentru a-și petrece la Sibiu concediul în 
condiții excelente.

Între 2011-2015, AIOS a adus la Sibiu peste 100 de jurnaliști 
online, ce au scris peste 500 de articole având mai mult de 
2.500.000 de cititori iar clipurile realizate de aceștia au depășit 
320.000 de vizualizări pe Youtube. S-au realizat la Sibiu peste 
6.000 de fotografii ce au fost publicate online. 

În anul 2015, Autoritatea Națională pentru Turism a oferit 
Asociației pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS) dreptul 
de a utiliza marca combinată “Romania explore the Carpathian 
Garden” și “România explorați Grădina Carpaților” pentru 
promovarea proiectului #mySibiu.



Promovarea patrimoniului cultural 
prin QR cod

Proiectul “Promovarea patrimoniului cultural prin QR cod“, 
dezvoltat la inițiativa partenerilor Neoma Solutions, are ca scop 
promovarea patrimoniului cultural sibian printr-un mod 
modern şi accesibil oricui. Scopul proiectului este acela de a 
transmite publicului (turiştilor în special) informaţii despre 
monumentele istorice din oraşul pe care îl vizitează şi oferirea 
posibilităţii ca aceştia să promoveze la rândul lor respectivele 
monumente prin distribuirea acestor informaţii pe internet şi 
reţelele sociale precum Facebook.

Peste 70 de monumente istorice din Sibiu oferă acum 
posibilitatea turiștilor să scaneze QR code-ul amplasat pe 
fațada clădirilor.

Credit foto: www.sibiu100.ro



COMUNITATE



ORAȘUL ARTIȘTILOR

Oraşul Artiştilor este un proiect implementat de Asociația 
pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu și cofinanțat de Primăria 
Municipiului Sibiu, început din anul 2017. 

Orașul Artiștilor are loc în fiecare an, în Piața Mică din Sibiu, în 
zona Turnul Sfatului. Proiectul este dedicat artiștilor sibieni, 
fiind amenajată aici o galerie de artă adusă în stradă, un spațiu 
expozițional deschis tuturor iubitorilor de artă plastică. 

Curioșii sunt întâmpinați cu ateliere de pictură amenajate chiar 
aici, în spaţiul public, cu workshopuri pentru copii şi adulţi, cu 
ateliere cu părinţii şi chiar şi cu o bibliotecă din care se pot răsfoi 
cărţi despre artă. 

Zilnic, timp de patru luni, în perioada iunie-septembrie, 
căsuţele în miniatură vă aşteaptă să le treceţi pragul pentru a 
vă cumpăra o amintire, susţinând astfel un artist. 



ZILELE VECINĂTĂȚII

Timp de câteva zile, cartierele au fost centrul evenimentelor 
culturale sibiene. Bulevardele au fost închise circulaţiei auto, 
locuitorii putând să-şi petreacă timpul împreună într-un mod 
inedit, participând la activitățile desfășurate aici, în mijlocul 
șoselei. Spre seară, atât tinerii cât și cei mai învârstă au fost 
invitați să petreacă la concertele special organizate pentru ei. 

Din dorința de a înfrumuseța cartierele sibiene, AIOS a oferit 
materiale de construcții în valoare de peste 10.000 lei, cu care 
vecinii și-au reamenajat șapte scări de bloc din cartierele 
Hipodrom și Vasile Aaron.

2017 –
2016 –
2015 –
2014 –
2014 –

cartier Dioda, str. Hipodromului
cartier Valea Aurie, str. Ludoș
cartier Vasile Aaron, str. Semaforului
cartier Terezian, str. Gladiolelor
cartier Hipodrom, Bdul. Mihai Viteazu



ATELIERUL TRADIȚIONAL DE
BUCĂTĂRIE ROMÂNEASCĂ

Treizeci de femei din Târnăvioara au reușit constituirea unei 
comunități, legate fiind de gastronomia locală. Ne-am propus 
organizarea unui atelier gastronomic în urma căruia doamnele 
și domnișoarele să redescopere rețetele tradiționale specifice 
zonei pe care să le recreeze în scopul comercializării lor în 
cadrul unor brunch-uri deschise publicului. 

Rețetele au avut foarte mare succes astfel încât reprezentante 
ale comunității din Târnăvioara au fost invitate de CNM Astra să 
organizeze două târguri de gastronomie locală în cadrul cărora 
să își prezinte produsele.

Banii obținuți din vânzarea borcanelor cu murături, zacuscă și 
gem au fost folosiți pentru mărirea fondului Vecinătății din 
Târnăvioara. Stimularea mediului economic și de afaceri a 
condus la îmbunătățirea nivelului de trai al întregii comunități.



O COMUNITATE PENTRU ORAȘUL DE JOS
Proiectul, inițiat de Fundația Heritas și TransylvaNet, reprezintă 
dorința de a educa şi consolida o comunitate într-una dintre cele 
mai dificile zone din Sibiu - Piața Aurarilor. În prim-planul 
proiectului stau atât mobilizarea comunității, cât și dezvoltarea 
inițiativei civice bazată pe dialog şi cooperare în cadrul unei 
societăți civile multiculturale. 

Activitățile proiectului presupun analiza situației socio-economice 
a locuitorilor din Piața Aurarilor, întâlnirea directă cu aceștia pentru 
inventarierea problemelor cu care se confruntă şi prezentarea 
acestor probleme reprezentanților Primăriei Municipiului Sibiu. 
Ziarului Comunității din Piața Aurarilor, realizat și distribuit în 
cutiile poștale, a avut și rolul de a strânge voluntari în vederea 
constituirii unui grup comunitar informal care să reprezinte o 
punte de legătură între comunitate şi autoritatea publică. 

În acest proiect, Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu a 
avut rolul de expert în relația cu comunitatea.





2014
Decembrie - Cambodgia. De vorbă cu Roxana Săvescu
Mai - Mongolia. De vorbă cu Paul Farrugia şi Karen Sargent
Martie - Irak. De vorbă cu Buturin Ion
Februarie - Namibia. De vorbă cu Holger Lux.
Ianuarie - Andaluzia pe bicicletă. De vorbă cu Costea Daniel

2013
Decembrie - Siberia. De vorbă cu Georgiana Frunză
Octombrie - Coreea de Sud. De vorbă cu Mira Cosmin
August - Mâncarea în lume. De vorbă cu Ana-Maria Caia şi Florin Arjocu
August - Dubai. De vorbă cu Ovidiu Dugulan
Iulie - Amazonia. De vorbă cu Ovidiu Dărămuş.
Iunie - Nordkapp – locul unde soarele vara nu apune. De vorbă cu Liliana şi 
Andrei Oprişan
Iunie - Cu autostopul spre Aurora Boreală. De vorbă cu Bogdan Dăscălescu

2012
Decembrie - România. De vorbă cu Valin Rău
Noiembrie - Turcia. De vorbă cu Răzvan Pop
Octombrie - Hawaii/Alaska. De vorbă cu Fekete Arpad
August - Axa răului: Siria, Iran, Coreea de Nord. De vorbă cu Cezar Dumitru
Iulie - Burundi. De vorbă cu Ovidiu Dărămuş.
Iunie - Islanda, cireaşa de pe tortul Europei. De vorbă cu Liliana Oprişan
Mai - Maroc. De vorbă cu geograful Costea Daniel
Aprilie - Din Bangladesh în India. De vorbă cu Ioan Bebeşelea
Martie – Himalaya. De vorbă cu Teodor  Tulpan, primul român pe Everest

2018
Noiembrie - Malaezia. De vorbă cu Sergiu Chirău
Mai - China. De vorbă cu Ovidiu Olteanu
Aprilie - Thailanda. De vorbă cu Anamaria Georgescu
Martie - Drumul Mătăsii (Mongolia, China, Siberia). De vorbă cu Uwe Seidner
Martie - Drumul Mătăsii (Tadjikistan, Kirgistan si Kazahstan). De vorbă cu 
Uwe Seidner
Februarie - Drumul Mătăsii (Iran, Turkmenistan, Uzbekistan). De vorbă cu 
Uwe Seidner

2017
Noiembrie - Zanzibar. De vorbă cu Diana-Ribana
Aprilie - cu autostopul prin Mongolia & Kazahstan. De vorbă cu Timotei Rad
Martie - Delta Dunării. De vorbă cu Ionuţ Călin

2016
Noiembrie - expediţie în Siberia. De vorbă cu Mihai Ţucă
Mai - Thailanda. De vorbă cu Erick Prince
Aprilie - 715 zile în Indonezia. De vorbă cu Adrian Crapciu.
Martie - Jurnalişti în Afganistan. De vorbă cu Alin Bratu şi Răzvan Marcu

2015
Mai - Nepal. De vorba cu Jenna Davis
Aprilie - Mexic. De vorbă cu Raphael Alexander Zoren
Februarie - Cuba. De vorbă cu Gerald Schüßl

CĂLĂTOR ÎN LUME



BICICLETA ZILNICĂ

Printr-un program destinat comunităţii sibiene, Școala 
Gimnazială nr. 18 din cartierul Terezian, Școala „Regina Maria” 
și Colegiul Naţional „Octavian Goga” sunt beneficiarele unor 
parcări de biciclete acoperite ce dispun de câte 10 locuri fiecare. 
În acest fel, elevii au spaţii special amenajate în care își pot lăse 
bicicletele pe parcursul programului şcolar, fără a-şi face griji în 
legătură cu siguranţa acestora. 

Acțiunea este rezultatul unei cooperări între Asociaţia pentru 
Înfrumusețarea Oraşului Sibiu și retailerul de bricolaj Hornbach, 
prin care se dorește promovarea unui mod de viață sănătos 
încă de la vârste mici. 

Astfel, proiectul se adresează în principal unei categorii de 
vârste care încă poate fi foarte uşor modelată spre adoptarea 
unui stil de viaţă benefic, în care mişcarea joacă un rol esenţial.



ÎNTÂLNIRE CU PRESA

Evenimentul „Întâlnire cu presa” a reușit să aducă, pentru mai 
mulți ani la rând, întreaga presă sibiană la aceeași masă de 
discuții. Dialogul și parteneriatele pot face o presă locală mai 
puternică, așa cum s-a dovedit în urma evenimentului. 

Cetăţenii oraşului Sibiu au avut posibilitatea de a cunoaşte 
oamenii din spatele cuvintelor şi ale camerelor de filmat și, 
astfel, au putut descoperi faptul că munca jurnaliştilor este în 
folosul cetăţenilor și nu este deloc ușoară.

Pe de altă parte, instituţiile de presă din Sibiu şi proiectele 
independente de presă au avut posibilitatea, în cadrul Târgului 
de Presă organizat în incinta Primăriei Municipiului Sibiu, să-şi 
prezinte proiectele atât cetăţenilor interesaţi, studenţilor la 
Facultatea de Jurnalistică cât şi oamenilor de afaceri şi 
politicienilor.



SIBIUL DE ALTĂDATĂ
Seniori ai orașului nostru au fost invitați să-și povestească tinerețea 
petrecută pe străzile Sibiului. Invitații ne oferă astfel posibilitatea de a 
călători în Sibiul de altădată, povestind cum era orașul nostru în urmă cu 50, 
60 sau chiar 70 de ani, cum se distrau în trecut sibienii sau unde învățau, 
unde făceau sport și care erau personalitățile orașului din acea vreme.

2016
Noiembrie – Florin Grigoraș
Martie – Werner Muller
Ianuarie – Silviu Guga 

2015
Iunie – arh. Viorel Rusu
Mai – Adina Vlaic
Martie – Fred Nuss
Februarie – Doina Jalea

2014
Decembrie – Hans Klein
Iunie – Lucia Veștemean
Mai – Olimpia Tudoran Ciungan
Aprilie – Beatrice Ungar
Martie – Cu Ion Onuc Nemeș
Februarie – Fred Nuss

2013
Decembrie – Horst Klusch
Noiembrie – Renate Muller Nica
Ocombrie – Ioan Mitericiu
Iulie – Mircea Tomuș
Iunie – Paul și Ilse Philippi
Aprilie – Gerhardt Konnert
Martie – Alexiu Tatu
Februarie – Ion Maris
Ianuarie – Heinz Galter

2012
Noiembrie – Marga Grau
Mai – Manfred Wittstock
Aprilie – Kurt Klemens



GALA AIOS

2018 –
2016 –
2015 –
2014 –
2013 –

Ortrun Rhein, directoare cămin "Dr. Carl Wolff"
Mircea Bulboacă, om de afaceri
Lia şi Dan Perjovschi, artiști
Emil Hurezeanu, jurnalist
Thomas Gerlach, consul al Germaniei în Sibiu

Începând cu anul 2013, Asociația pentru Înfrumusețarea 
Orașului Sibiu, împreună cu primarul Municipiului Sibiu, oferă 
distincția de Ambasador al Sibiului unei personalități marcante 
pe plan local, național sau internațional.

“Ambasador al Sibiului” este un titlu onorific, acordat pentru 
implicarea în comunitatea locală. El este înmânat în cadrul unei 
Gale organizate în incinta Primăriei Municipiului Sibiu.



Membri AIOS:
Tudor Șt. Popa – președinte
Emanuel Tăvală – vicepreședinte 
Anca Niţoi – secretar asociație
Alexandru Zavatin
Alin Bratu
Claudia Urduzia
Gyongye Takacs
Maria Ţiplic
Marian Ţiplic
Nicolae Ştefănuţă
Radu Coică
Raimar Wagner
Răzvan Marcu
Membri fondatori retrași la cerere:
Mircea Pop
Raluca Lazăr
Răzvan C. Pop
Claudiu Spânu (1975-2012)



Credit foto: 
Ana-Maria Nichițelea, Silvana Armat, Gabriela Cuzepan, 

Paul Albu, Dragoș Asaftei, Alexandra Marcu



Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu
www.aios.ro - www.facebook.com/asoc.aios - sibiu@aios.ro 
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