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1 CONSIDERAłII GENERALE PRIVIND CONTEXTUL EVOLU łIEI ISTORICE A SIBIULUI  

 
1.1 Preambul. EvoluŃie istorică – privire generală 

Înaintarea maghiarilor în spaŃiul intracarpatic a urmat mai multe etape cuprinse în 
intervalul dintre secolele al X-lea si al XII-lea, fiind condiŃionată în mare măsură de situaŃia 
politică internă a Ungariei, de rezistenŃa formaŃiunilor prestatale existente aici, de relaŃiile 
acestora cu Imperiul Bizantin şi cu primul Ńarat româno-bulgar. În condiŃiile expansiunii 
maghiare în spaŃiul transilvănean s-a dovedit necesară colonizarea planificată a zonelor de 
graniŃă cu scopul clar al protejării acesteia. Colonizarea nu putea fi însă realizată decât prin 
atragerea acelor hospites (oaspeŃi sau colonişti) cu promisiuni (privilegii) tentante. O primă etapă 
a ocupării cu hospites  a unor Ńinuturi din Ardeal a fost încheiată în timpul regelui maghiar Géza 
al II-lea (1141-1162). Pentru aceşti primi colonişti sosiŃi într-o primă fază din zona Flandrei şi 
mai târziu din spaŃiul german, s-a împământenit numele de saxones (saşi), nume care nu a 
reprezentat neapărat un indiciu pentru spaŃiul geografic din care aceştia provin (respectiv 
Saxonia), ci mai degrabă o trimitere la un anume statut social1. Colonizarea va continua şi după 
finalizarea cuceririi maghiare care se încheiase cu chemarea regelui ungar Andrei II, în 1211, în 
łara Bârsei (zona Braşovului) a Ordinului Cavalerilor Teutoni.2  

Revenind la subiectul prezentului studiu, în această etapă timpurie a aşezării saşilor în 
sudul Transilvaniei, prima menŃiune documentară a Sibiului datează de la sfârşitul secolului al 
XII-lea (1191), când papa Celestin al III-lea confirma existenŃa prepoziturii libere a germanilor 
din Transilvania cu sediul în oraş.3 Abia în deceniul al treilea al secolului următor (1224) 
Sibiului i-a fost acordat de către regalitatea maghiară dreptul de autoadministrare – drept care 
echivala cu calitatea de oraş în sens juridic. La începutul secolului al XIV-lea aşezarea primea şi 
dreptul de a organiza şi găzdui târg (atestat documentar în 1328), acest privilegiu corespunzând 
statutului de oraş, în sens economic.4 Primele forme de organizare ale populaŃiei săseşti din sudul 
Transilvaniei vor fi puternic afectate în timpul invaziei tătare din 1241, în timpul căreia Sibiul a 
fost aproape în întregime distrus, dintre locuitorii aşezării doar în jur de 100 reuşind să se 
salveze5.  

La începutul secolului al XIV-lea, în 1302, a fost consemnat începutul organizării săseşti în 
scaune (sedii ale puterii juridice săseşti) – primul scaun menŃionat fiind Sibiul. Statutul de 
capitală a scaunului omonim a fost păstrat de Sibiu până la reîmpărŃirea administrativă a 

                                                 
1 Konrad Gündisch, Autonomie de stări şi regionalitate în Ardealul medieval, în Transilvania şi saşii ardeleni în 
istoriografie. Din publicaŃiile AsociaŃiei de studii transilvane Heidelberg, pag. 43. Sub acest nume apar consemnaŃi 
în Ungaria medievală deŃinătorii unor privilegii de care se bucuraseră iniŃial minerii din Saxonia şi care le obŃinuseră 
dat fiind faptul că aceştia erau specialişti rari şi necesari pentru exploatarea zăcămintelor, atât în Ardeal, cât şi în 
Bosnia sau Serbia. Numele de “saxon” a fost aşadar sinonimul unui statut juridic şi nu un nume care să facă 
trimitere la locul de provenienŃă. 
2 “Ordin al cavalerilor cruciaŃi de la Spitalul Sf. Maria”, care a fost nevoit să renunŃe la activitatea sa în łara Sfântă, 
se afla în perioada începutului secolului al XIII-lea în căutarea unor noi sarcini misionare. În Transilvania, acestora 
le-a fost încredinŃată creştinarea cumanilor, pe lângă rolul militar de protejare a unei zone de graniŃă a regatului. 
ReşedinŃa transilvăneană de bază a acestora a fost stabilită la Marienburg / Feldioara (actualmente în jud. Braşov). 
3 Alexandru Avram, Sibiu. Istorie succintă, în Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Sibiu, p. 15. 
4 Hanna Derer, Sibiu: Arhitectura în epoca barocă, pag. 47. 
5 Emil Sigerus, Cronica oraşului Sibiu 1100-1929, pag. 9. 
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Transilvaniei în anul 1784.6 Trei decenii mai târziu, în 1335, apărea în documente menŃionată 
provincia Sibiului cu cele şapte scaune. Până după jumătatea secolului al XIV-lea Sibiu a fost 
consemnat sub denumirea de Hermannsdorf7 (sau Cybinium), ulterior aşezarea obŃinând statutul 
de civitas şi schimbându-şi denumirea în Hermannstadt (în 1366 a fost consemnată prima 
menŃiune documentară sub această titulatură8).  

Pericolul otoman s-a făcut simŃit la Sibiu încă din prima jumătate a secolului al XV-lea (în 
1432 oraşul a fost pentru prima dată atacat), campaniile turceşti ajungând să reprezinte o 
ameninŃare periodică pe parcursul veacurilor care au urmat. Cu toate acestea oraşul, a cărui 
fortificare fusese începută în secolul al XIV-lea, a făcut faŃă cu succes numeroaselor atacuri 
(1432, 1437, 1438, 1442 etc.).  

La sfârşitul secolului al XV-lea era înfiinŃată Universitatea săsească (Universitas Saxonum 
– confirmată de regele Matei Corvin în 1486, cel care va acorda Sibiului dreptul de a bate 
monedă), vârf al ierarhiei administrative a saşilor aflaŃi pe un teritoriu autonom din punct de 
vedere politic, condus de un comite (Sachsencomens) şi un jude regal (Königsrichter), ambii 
avându-şi reşedinŃa la Sibiu. 

La începutul secolului al XVI-lea, regatul maghiar condus de Ludovic al II-lea era înfrânt 
de armatele otomane ale lui Suleiman al II-lea în lupta de la Mohács în anul 1526. Eşecul 
maghiar va duce la o creştere a independenŃei Transilvaniei faŃă de coroana maghiară, procesul 
culminând cu declararea acesteia principat autonom sub suzeranitate otomană (1541-1688). 
Desprinderea Transilvaniei de Regatul Maghiar a fost în mare măsură opera călugărului 
Martinuzzi, cel care ajunsese cancelar al Isabelei, văduva voievodului transilvănean Ioan 
Zápolya. În noul context politic, Transilvania a fost nevoită să practice în cele mai multe situaŃii 
o politică duplicitară, împărŃită între habsburgi9 şi otomani, situaŃie care a atras după sine 
presiuni şi atacuri din ambele partea ambelor puteri. Pe fondul politico-militar frământat, în 
aceeaşi perioadă, pătrundeau în Transilvania primele idei religioase reformiste, atrăgând 
concomitent şi influenŃele umanismului occidental, care vor găsi aici un teren fertil.10 

La începutul secolului al XVII-lea, după asasinarea voievodului valah Mihai Viteazul, 
armatele imperiale conduse de generalul Basta şi aliaŃii lor secui, au asediat oraşele 
transilvănene, devastând o bună parte dintre acestea. Sibiul însă a reuşit să reziste unui asediu 
care a durat 10 luni. Frământările nu sau oprit aici, acestea continuând din plin în timpul domniei 
lui Gabriel Báthory (1608-13), cel care cerea Dietei să proclame Sibiul (ocupat de el în 1610 cu 
o armată de cca. 20.000 de soldaŃi), oraş reşedinŃă al urmaşilor lui la tronul principatului. 
Báthory, la început filo-harbsburgic, a devenit principe al Transilvaniei cu sprijinul otomanilor, o 

                                                 
6 Franz Zimmermann citat de Hanna Derer, op. cit., pag. 48. 
7 Emil Sigerus, op. cit., pag. 9. Denumirea de Hermannsdorf  a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 
1223. 
8 Alexandru Avram, op. cit., pag. 16 şi Emil Sigerus, op. cit., pag. 10. Denumirea este consemnată într-un document 
din Slimnic. 
9 Principatul autonom al Transilvaniei a dus o politică în esenŃă antihabsburgică, atitudine care, cu puŃine excepŃii, s-
a prelungit până târziu în secolul al XVIII-lea (luptele pentru consolidarea principatului dintre 1527-1575, 
participările lui Gabriel Bethlen şi Gheorghe Rákóczi I la războiul de treizeci de ani (1618-48), sau răscoala anti-
habsburgică condusă de Francisc Rácóczi II (1703 - 1711), la care s-au aliat şi căpeteniile române din Transilvania. 
10 Hermann Fabini, Universul cetăŃilor bisericeşti din Transilvania, pag. 23. În sprijinul acestei idei autorul citează 
scrierile italianului Michele Brutus din anul 1557, privind saşii transilvăneni la care el întâlnise „o extraordinară 
practică a ştiinŃei, a artelor liberale, controlul strict al moravurilor, preŃuirea hărniciei şi repudierea lenei”. 
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armată a acestora intrând în Transilvania în anul 1613, cu puŃin timp înainte de alegerea de către 
Dieta de la Alba Iulia a principelui Gabriel Bethlen, cel care în primii ani de domnie redădea 
Sibiul (în care mai rămăseseră doar 53 de proprietari11) locuitorilor lui, după retragerea ocupaŃiei 
armatelor lui Báthory. Domnia liniştită a lui Bethlen va fi urmată de dominaŃia politică a 
membrilor familiei Rákoczy. Principele Georg Rákoczy al II-lea, după încercarea sa de cucerire 
a coroanei polone, va atrage intervenŃia otomană în Transilvania, intervenŃie desfăşurată în vara 
anului 1658. Pentru a cruŃa pierderi însemnate, comunitatea sibiană şi-a cumpărat libertatea 
plătind un tribut de 25.000 de taleri.  

Decăderea principatului transilvănean şi-a continuat cursul în timpul domniei lui Mihai 
Apafi, conducător manipulat cu uşurinŃă de turci, a cărui domnie s-a prelungit până în anul 1690. 
Victoria armatelor coaliŃiei austro-polone asupra otomanilor în 1683, a deschis Austriei calea 
cuceririlor.     Evitându-se ocuparea Transilvaniei pe cale militară, într-o primă fază s-a încercat 
anexarea acesteia prin mijloace diplomatice. Negocierile au fost însă sortite eşecului, în 1686, 
sub pretextul apărării principatului împotriva incursiunilor turceşti şi tătărăşti, armatele austriece 
conduse de generalul Scherffenberg, punând stăpânire pe Cluj şi Dej. În urma acestor 
evenimente şi în schimbul unor condiŃii impuse, reprezentanŃii principatului vor fi siliŃi să 
semneze o înŃelegere prin care se convenea ca Transilvania să treacă sub protecŃia împăratului 
austriac. În 1688 generalul Caraffa reuşea să-i determine pe reprezentanŃii stărilor din 
Transilvania să renunŃe la suzeranitatea turcească în schimbul „protecŃiei împăratului”. În luna 
decembrie a anului 1691, Leopold I, rege al Ungariei, al Boemiei şi împărat al Imperiului 
Habsburgic, emitea „Diploma Leopoldină”, prin care se instaura dominaŃia habsburgică în 
Transilvania. În acelaşi an locuitorii Sibiului jurau loialitate suveranului. Un an mai târziu, în 
1692, Sibiul devenea capitală a provinciei, sediu al generalului comandant şi al guberniului 
(1703-1717 şi 1732-1790). „Diploma Leopoldină” – constituŃie a Transilvaniei ca parte a 
imperiului – reconfirma protecŃia naŃiunilor privilegiate, menŃinând prin aceasta autonomia 
NaŃiunii Săseşti. Încă de la începutul dominaŃiei habsburgice s-a înfiinŃat la Viena, Cancelaria 
aulică a Transilvaniei, care avea rolul de a asigura comunicarea oficială între monarh şi 
autorităŃile din principat (din 1693 începuse să funcŃioneze un guvern12 cu rol de for central al 
principatului). Cancelaria s-a transformat treptat într-un responsabil atent al aplicării şi 
implementării, fără drept de apel, al politicilor şi intereselor imperiale.  

La sfârşitul anului 1769 Sibiul găzduia festivităŃile dedicate învestirii baronului Samuel 
von Brukenthal în funcŃia de comisar imperial.13 În lungul şir al conducătorilor numiŃi de Curtea 
imperială de la Viena, în deceniul următor, în 1777 baronul von Brukenhal devenea guvernator 
al Transilvaniei, una dintre condiŃiile care îi fuseseră impuse de puterea centrală fiind aceea de a 
nu fi potrivnic răspândirii catolicismului în provincie. Implicarea lui Brukenthal în viaŃa politică 
a Transilvaniei şi a Sibiului a avut repercusiuni importante vieŃii sociale, culturale şi economice a 

                                                 
11 Hermann Fabini, op. cit., pag. 27. 
12 Sediul guvernului a fost într-o primă etapă în “capitala” principatului – Alba Iulia – urmând ca după răscoala 
condusă de Rákoczy, din motive de securitate, sediul acestuia să fie mutat la Sibiu, loc în care se afla sediul 
Comandamentului General al Transilvaniei. 
13 Emil Sigerus, op. cit., pag. 39. 
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saşilor14. Baronul a murit în anul 1803, trupul său fiind înhumat în mod excepŃional15 în 
interiorul bisericii parohiale evanghelice. 

Primele semne ale absolutismului luminat îşi făceau simŃită prezenŃa în Transilvania în a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în timp ce reformismul imperial se repercutase asupra 
vieŃii cotidiene din principat încă din timpul Mariei Tereza (1765 – 1790), cea care iniŃiase o 
serie de reforme ce reprezentau un pas înainte în contextul unui regim absolutist16. Însă 
absolutismul luminat în forma sa coagulată, a fost ilustrat de epoca lui Joseph al II-lea (1780 – 
1790), ale cărui reforme nu au fost neapărat un ecou al ideilor iluministe franceze, ci mai 
degrabă al celor din spaŃiul cultural de limbă germană, mai conservatoare, adaptate stadiului de 
dezvoltare al imperiului Habsburgic. Reformismul acestuia a avut repercusiuni asupra tuturor 
domeniilor vieŃii sociale, politice şi culturale. Acesta a fost perceput diferit în cadrul 
istoriografiei Ńărilor care făceau parte din Imperiul Habsburgic, de la dezacord şi până la 
aprobare totală. Cele mai importante măsuri întreprinse prin reformele iozefine au fost revocate 
în 1790, pe de o parte sub presiunea marii aristocraŃii, pe de altă parte în urma declanşării crizei 
sociale din imperiu. Cu toate acestea sunt menŃinute edictul de toleranŃă şi cel prin care era 
desfiinŃată iobăgia. Dacă sub conducerea lui Leopold al II-lea s-a mai vorbit despre iluminism şi 
de reforme, sub urmaşul acestuia Francisc I (1792-1835), a fost risipit tot ceea ce reuşise să fie 
realizat de reformismul absolutismului luminat anterior. În 1848 Ardealul era anexat Ungariei în 
timp ce la Sibiu adunarea cetăŃenilor se opuneau vehement acestei uniuni.  

Un element istoric important în evoluŃia complexă a Transilvaniei a fost reprezentat de 
hotărârea Dietei reunite la Sibiu în anul 1863, prin care românilor li se acordau drepturi egale cu 
cele ale celorlalte etnii. Cu toate acestea, hotărârile Dietei au fost dizolvate prin decret imperial, 
locul acesteia fiind preluat de parlamentul de la Pesta. „Legea naŃionalităŃilor” din 1868 specifica 
în mod categoric existenŃa unei singure „naŃiuni maghiare, unitară şi indivizibil ă”17, idee respinsă 
răspicat reprezentanŃii naŃionalităŃilor şi în consecinŃă, aplicată cu inconsecvenŃe. Reformele 
administrative austro-ungare finalizate în 1876 au culminat cu desfiinŃarea definitivă a 
Pământului Crăiesc al saşilor şi o nouă împărŃire a comitatelor. 

Pe parcursul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea Sibiul devine unul dintre 
cele mai active centre ale românilor transilvăneni. În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea 
Sibiul găzduia sediul central al Partidului NaŃional Român din Transilvania, tot aici fiind redactat 
Memorandumul (1892) trimis de către reprezentanŃii românilor împăratului Franz Josef. 
NemulŃumirile acestora nu au primit însă răspuns, memorandiştii fiind judecaŃi şi condamnaŃi la 
închisoare. 

După încheierea primului război mondial, la începutul anului 1919, după ce Transilvania 
devine parte a României Mari, Sibiul primea titulatura de municipiu, din partea guvernul 
provizoriu al Transilvaniei, ales la Alba Iulia la 1 decembrie 1918. În perioada interbelică oraşul 
va deveni principalul centru urban al zonei atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de 
vedere social şi cultural. Ascensiunea Sibiului va fi însă întreruptă de izbucnirea celei de a doua 

                                                 
14 Temele sunt tratate pe larg în lucrarea Lisei Fischer, Edenul de dincolo de codrii. Samuel von Brukenthal: 
Politician, colecŃionar, francmason la Sibiu / Hermannstadt, Sibiu, ed. Schiller, 2007. 
15 În anul 1796 a fost interzisă înhumarea în interiorul bisericii parohiale evanghelice. 
16 Nicolae Sabău, Metamorfoze ale barocului transilvan, Vol. I., Sculptura, pag. 11. 
17 Harald Roth, Mică istorie a Transilvaniei, pag. 107. 
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conflagraŃii mondiale. La sfârşitul acesteia, ocupaŃia sovietică a acuzat de complicitate cu 
inamicul populaŃia germană, deportând o mare parte a acesteia. Instalarea regimului comunist a 
condus – similar cu restul Ńării – la naŃionalizări masive ale proprietăŃii private (începând cu 
1948).  

ReîmpărŃirea administrativă a Ńării în raioane va face ca Sibiul să revină la titulatura de 
capitală de judeŃ abia în anul 1968. În toată această perioadă dezvoltarea industrială, susŃinută 
fără temei, a condus la schimbări demografice majore, la reformularea structurii sociale şi 
ocupaŃionale. Creşterea masivă şi bruscă a numărului de locuitori a accentuat şi în Sibiu, ca şi în 
alte centre urbane, criza locuinŃelor, declanşând şantierele de construire ale cartierelor din zonele 
mărginaşe. Cursul evoluŃiei oraşului post 1989 s-a schimbat, semnificaŃiile istorice şi culturale 
ale oraşului, acumulate pe parcursul celor opt secole de existenŃă, contribuind la transformarea 
oraşului într-unul dintre cele mai importante centre turistice şi culturale ale tării. 

 

1.2 Locuitorii ora şului 
 
1.2.1 EvoluŃia demografică şi structura etnică a populaŃiei 
 

Datele statistice privind evoluŃia demografică în primele secole de existenŃă ale Sibiului 
sunt rare, la fel ca şi cele legate de ponderea şi repartizarea în teritoriu (intra şi extra muros) a 
etniilor. Una dintre cele mai vechi statistici privind impozitele atesta la jumătatea secolului al 
XV-lea (în 1458) un număr de 896 de gospodari în Sibiu18 (neincluzând în acest număr şi 
membrii familiilor acestora). Jumătate de veac mai târziu, în 1510, numărul locuitorilor cel mai 
probabil nu crescuse semnificativ, în oraş fiind consemnate 1311 case de locuit. Cu toate acestea 
populaŃia pare să fi fost destul de numeroasă, dat fiind faptul că în timpul epidemiei de ciumă19 
din 1554 şi-au pierdut viaŃa cca. 3200 de cetăŃeni.  

Cucerirea habsburgică a marcat şi începutul diluării exclusivismului săsesc din Sibiu. 
Fenomenul se va desfăşura pe multiple paliere având implicaŃii profunde în evoluŃia complexă a 
oraşului în următoarele trei veacuri. În anul 1781 dieta dădea citire „Rescriptul asupra 
concivilităŃii”, ocazie cu care primii etnici străini primeau dreptul de cetăŃenie în oraş. Momentul 
are o însemnătate aparte, dat fiind faptul că din anul 1541 (în urma adoptării unei hotărâri a 
comunităŃii locale)20 şi până atunci, singurii care avuseseră calitatea de cetăŃeni şi în acelaşi timp 
deŃineau dreptul de proprietate pentru imobilele situate intra muros, fuseseră doar membrii 
comunităŃii săseşti. Cu toate acestea, zidul de apărare şi-a păstrat caracterul de limită juridică şi 
în acelaşi timp de separaŃie etnică, românii şi Ńiganii continuând să trăiască exclusiv în suburbiile 
oraşului (chiar şi după 1781). Primii români care au devenit cetăŃeni ai Sibiului (cu toate că nu s-
au identificat niciodată cu populaŃia românească din suburbii) au fost membrii Companiei 
comerciale, respectiv negustorii greci proveniŃi din spaŃiul extra-carpatic. Românii au rămas în 
afara fortificaŃiilor, lucrând pentru cetăŃenii saşi ca măiereni (fermieri), căruŃaşi, zilieri, grădinari 

                                                 
18 Emil Sigerus, op. cit., pag. 13. 
19 Epidemiile de ciumă au fost numeroase (1531, 1554, 1622, 1661, 1706, 1710-1711, 1717-1719, 1737-1739,1755, 
1763, 1770, 1795, 1813, 1828), pierderile de vieŃi omeneşti fiind însemnate. 
20 Alexandru Avram, op. cit., pag. 19. Prin această hotărâre doar saşii deŃineau dreptul de a achiziŃiona o proprietate 
în interiorul oraşului fortificat. 
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sau ciobani, în timp ce Ńiganii îşi câştigau existenŃa ca hingheri, căldărari etc. Aceştia din urmă, 
cunoscuŃi şi sub denumirea de „faraoni” trăiau în gospodării mici, separate de restul populaŃiei.21 

Date mai precise privind populaŃia cetăŃii se păstrează de la începutul secolului al XVIII-
lea, când oraşul număra 9984 de civili (1710)22. La sfârşitul aceluiaşi secol (1785), un 
recensământ mult mai detaliat consemna un număr de 10.818 locuitori în oraş şi 3.452 de 
locuitori în suburbiile acestuia.23 EvoluŃia demografică din perioada următoare a fost rapidă. 
Astfel, în 1790 în Sibiu erau deja 15.000 de locuitori incluzându-i pe militari, în timp ce la 1818 
populaŃia civilă ajunsese la 12.396.24 În 1829 numărul total al locuitorilor oraşului Sibiu şi al 
suburbiilor acestuia se ridica la 18.337. Dintr-o statistică de la jumătatea secolului al XIX-lea 
reiese faptul că în nucleul istoric al Sibiului – zona intra muros – populaŃia săsească era 
majoritară. Din totalul de 13.872, 10.801 erau de etnie germană.25 Spre sfârşitul secolului al 
XIX-lea, în anul 1880, statisticile înregistrau un număr de 18.684 de locuitori civili în Sibiu,26 în 
timp ce un deceniu mai târziu numărul acestora ajunsese la 21.434. 

La începutul secolului al XX-lea (1901) populaŃia oraşului număra 26.643 civili din care 
15.553 aparŃineau comunităŃii germane.27 PopulaŃia va creşte rapid, ajungând în 1911 să 
depăşească 30.000 de civili. Această curbă ascendentă se va întrerupe brusc şi violent în timpul 
primului război mondial când, în 1916 în oraş mai rămăseseră cca. 9.000 de civili. Această 
situaŃie va avea însă doar un caracter temporar, creşterea populaŃiei revenind la normal după 
finalizarea conflictelor. Astfel în urma recensământului din anul 1920, populaŃia oraşului număra 
32.738 de locuitori, din care 18.218 de etnie germană, 8.553 de etnie română, 4.291 de etnie 
maghiară, 1.310 evrei şi încă 376 de locuitori aparŃinând altor etnii.28 În anul 1930 populaŃia 
Sibiului ajunsese deja la cca. 48.013 de locuitori în cele 11.228 de gospodării 29, în studiul pentru 
Planul de sistematizare şi extindere a municipiului Sibiu din 1928, estimându-se o creştere 
viitoare de până la 100.000 de locuitori.30 

EvoluŃia postbelică a populaŃiei sibiene a fost foarte rapidă: în 1948 oraşul avea 67.543 de 
locuitori, după 1965, aceştia ajungând să depăşească 100.000. În 1980 cifra ajunsese la 161.434 
de locuitori, în urma recensământului din 1992, Sibiul având o populaŃie de 169.656 de locuitori. 
În baza unei statistici din anul 2002, populaŃia Sibiului s-a stabilizat în jurul cifrei de cca. 
170.000 locuitori.31  

Un fenomen demografic de maximă importanŃă a fost scăderea masivă a populaŃiei de etnie 
germană pe parcursul secolului al XX-lea, mai ales după 1989. Dacă la începutul secolului 
populaŃia germană din Sibiu se ridica la un procent de cca. 58,38 %, în timp ce cea românească 

                                                 
21 Angelika Schaser, Reformele iosefine în Transilvania si urmările lor în viaŃa socială, pag. 121. 
22 Emil Sigerus, op. cit., pag. 30. 
23 Idem, pag. 41. 
24 Idem, pag. 45. 
25 Idem, pag. 49. 
26 Idem, pag. 58. 
27 Idem, pag. 64. 
28 I Emil Sigerus, op. cit., pag. 73-74. 
29 Al. Dima, Sibiu, pag. 126. Autorul citează datele recensământului publicat în luna decembrie a anului 1930. 
30 Planul de Sistematizare şi de Extensiune al Municipiului Sibiu. Studiu introductiv pentru proiectul serviciului 
tehnic al municipiului, pag. 5. 
31 Alexandru Avram, Vasile Crişan, Sibiu. Ghid cultural-turistic, pag. 52. 
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era de 22,36%32, la sfârşitul secolului cifrele sunt complet diferite (o populaŃie de cca. 1.800 de 
saşi în 1998). Astfel, în prezent, din punct de vedere etnic 95 % din locuitori sunt români, 2 % 
sunt maghiari, 1,6 % germani, iar restul de 1,4 % aparŃin altor naŃionalităŃi. 

 

1.2.2 Organizarea politico-administrativă şi socială în perspectivă istorică 
 

Primele date istorice care privesc structurile organizatorice politico-administrative laice 
sunt cuprinse în diploma emisă de regele maghiar Andrei al II-lea (1224). Prin acest document 
teritoriul cuprins între Orăştie şi Drăuşeni era subordonat comitatului de Sibiu, saşii care formau 
o unitate politică distinctă (unus sit populus) fiind conduşi de un comite (sau jude) care, până în 
secolul al XV-lea era ales de către regele Ungariei şi ulterior (cu unele excepŃii 33) doar confirmat 
de acesta34. Cu toate acestea, la sfârşitul secolului al XVII-lea, în 1699, după ce Transilvania a 
intrat în imperiul Habsburgic, Sibiul devenind sediu al guvernatorului, locuitorii oraşului au fost 
obligaŃi să accepte numirea judelui regal de către Guberniu.35 La sfârşitul secolului al XVIII-lea, 
în 1796, Curtea imperială de la Viena, care era reprezentată în Transilvania de un guvernator 
care îşi avea sediul la Sibiu, va lua hotărârea ca funcŃia de jude regal să fie separată de cea de 
comite. 

Comitatele existente în zona Sibiului înainte de 1224, au stat la baza formării „Scaunelor” 
(este vorba de scaune de judecată) de mai târziu36. În fruntea fiecărui scaun, se afla un jude regal 
(judex regius) numit de rege din rândul greavilor (care au ocupat poziŃii conducătoare în cadrul 
ierarhiei sociale a coloniştilor saşi atât în zona rurală cât şi în cea urbană)37. Pe lângă acesta 
exista şi un jude scăunal (care făcea parte de asemenea din rândul greavilor), ales de către 
membrii comunităŃii şi controlat de aceştia.  

Treptat, până în secolul al XIV-lea, în cadrul structurii sociale a Sibiului începe să se 
delimiteze din ce în ce mai clar o pătură formată din negustori şi întreprinzători lipsiŃi de titluri 
nobiliare (patriciatul), care vor ocupa frecvent funcŃii de conducere, ocupându-se de problemele 
cele mai importante ale oraşului sau provinciei. Cu toate acestea funcŃiile de maximă importanŃă 
– respectiv cea de jude regal sau cea de jude scăunal – a continuat să fie ocupată de greavi, până 
târziu în secolul al XV-lea, când patriciatul sibian începe să capete din ce în ce mai multă 
influenŃă, menŃinându-şi poziŃia până târziu în secolul al XIX-lea. Din  rândurile membrilor 
patriciatului erau aleşi cei care urmau să reprezinte comunitatea săsească, alături de nobilimea 
secuiască şi cea maghiară (respectiv cele trei naŃiuni privilegiate), în cadrul Dietei – organism 

                                                 
32 Ibidem. 
33 Spre exemplu Georg Hecht este numit jude de către regale Ioan Zápolya în 1533. 
34 Emil Sigerus, op. cit., pag. 13. Saşii sibieni vor câştiga dreptul să-şi aleagă singuri judele în anul 1464, acest drept 
fiind conferit de către Matei Corvin. 
35 Harald. Roth, op. cit., pag. 83. Guberniul reprezenta instanŃa administrativă supremă din Transilvania, fiind 
subordonat direct CurŃii de la Viena. 
36 Thomas Nägler, Aşezarea saşilor în Transilvania, pag. 224. 
37 Gustav Gündisch, Patriciatul din Sibiu în evul mediu în Transilvania şi saşii ardeleni în istoriografie. Din 
publicaŃiile AsociaŃiei de studii transilvane Heidelberg, pag. 129-130. Conducătorii comunităŃii de colonişti saşi 
purtau denumirea latină de comes (comite), tradusă în săseşte prin Gräf (greav). Autorul avansează şi ipoteze privind 
statutul economic al greavilor – puŃin cunoscut din documente – precum şi rolul pe care aceştia l-au jucat în 
câştigarea şi menŃinerea privilegiilor comunitare. 
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politic şi constituŃional al principatului transilvănean constituit în secolul al XVI-lea şi dizolvat 
de către guvernul maghiar în prima parte a celei de a doua jumătăŃi a secolului al XIX-lea. 

Hotărârile care priveau controlarea organismelor administrative restrânse, a avuŃiei oraşului 
şi rezolvarea plângerilor revenea adunării centumvirilor – instituŃie care a echivalat cu consiliul 
orăşenesc contemporan – formată dintr-o sută de membri (până în 1718 când magistratul nu mai 
impune această cifră). Această instituŃie administrativă orăşenească a fost atestată la Sibiu la 
fârşitul secolului al XV-lea (1495), adunarea fiind formată din cetăŃeni care deŃineau proprietăŃi 
în interiorul oraşului, erau căsătoriŃi şi se bucurau de o reputaŃie ireproşabilă. Dintre membri 
acesteia erau aleşi cei 12 senatori care formau magistratul oraşului.38 

Colaborând direct cu magistratul, vilicul39 era unul dintre cei patru funcŃionari aleşi, având 
ca atribuŃii directe supravegherea construcŃiilor particulare, măsurile privind evitarea incendiilor 
şi administrarea construcŃiilor aflate în proprietatea comună a comunităŃii urbane. Cel de-al 
doilea funcŃionar ales, pe lângă vilic, era primarul (funcŃie atestată documentar încă din anul 
136640). 

PopulaŃia Sibiului era formată din cetăŃeni liberi, accesul la acest statut pentru cei din afara 
comunităŃii urbane fiind posibil prin achitarea unei taxe sau, în cazul meşteşugarilor, 
obligativitatea apartenenŃei la breasla de profil din oraş41. CetăŃenii la rândul lor, se diferenŃiau 
din punctul de vedere al statutului economic – respectiv deŃinerea sau nu a unui imobil în 
interiorul oraşului (delimitat de centurile fortificate) sau în afara lui, în suburbii. 

 
*** 

 
Nucleele constitutive ale aşezărilor săseşti au fost vecinătăŃile (Nachbarschaft)42 care 

cuprindeau locuitorii proprietari şi chiriaşii acestora, organizaŃi pe străzi şi conduşi de doi vilici. 
Originile acestor forme de organizare socială – cu roluri multiple în domeniul religios, economic, 
administrativ, public şi defensiv – coboară în perioada medievală timpurie, modelul fiind 
probabil importat de colonişti din zonele de provenienŃă.43 Astfel, localităŃile săseşti, dar nu 
numai acestea (exemple de preluare al modelului săsesc de către comunităŃile româneşti au fost 
suburbiile braşovene Blumăna şi Şchei) erau organizate pe vecinătăŃi  – respectiv subzone în care 
locuiau cca. 40-50 de familii. Membrii vecinătăŃilor aveau o serie de îndatoriri (consemnate de 
statute) de pe urma cărora decurgeau beneficii comune: „respectarea ordinii pe străzi şi de fiecare 
cetăŃean în propria-i viaŃă”, acordarea de „ajutor reciproc în situaŃiile dificile”, precum şi 

                                                 
38 Hanna Derer, op. cit., pag. 53. 
39 Emil Sigerus, op. cit., pag. 10. Primul administrator economic sibian cu titlul de “Vilikus” este atestat documentar 
în anul 1346. 
40 Vezi lista primarilor în Emil Sigerus, op. cit., pag. 100-103. 
41 Hanna Derer, op. cit., pag. 49. 
42 Anca Derer, Arhitectura barocă în Transilvania – Studiu de caz: Oraşul şi Zona Sibiu, pag. 38. “Vecinătatea este 
unitatea civilă minimă de organizare existentă în aşezările săseşti. Condusă şi administrată de doi vilici ai 
vecinătăŃii, cel vârstnic şi cel tânăr, consiliaŃi de sfatul bătrânilor, vecinătatea funcŃionează pe baza unor 
reglementări proprii, verificate şi editate de către magistrat şi formează legătura dintre acesta şi cetăŃeni. Investirea 
ca vilic şi alegerea ca membru al sfatului erau drepturi rezervate exclusiv posesorilor de clădiri.” 
43 Hermann Fabini, op. cit., pag. 33. 
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„supravegherea petrecerilor autorizate”44. Aşadar vecinătăŃile, ca formă de organizare socială, 
reprezentau „instanŃe de control social care rânduiau viaŃa fiecărui membru”45.  

ExistenŃa vecinătăŃilor a jucat un rol important şi în domeniile edilitar şi cel al 
construcŃiilor46. În ceea ce priveşte fondul construit, una dintre obligaŃiile membrilor unei 
vecinătăŃi era aceea a „întrajutorării în construirea caselor”. Aşa se explică de ce, în unele cazuri 
(situaŃia nu se poate generaliza), construirea unei case în imediata vecinătate a uneia existente, 
prima se folosea de zidul lateral existent, apărând astfel case cu zid comun. Spre exemplu în Cluj 
unităŃi de genul vecinătăŃilor nu au existat, motiv pentru care nici nu apar exemple de clădiri cu 
zid comun. Se pare că întoarcerea coamei acoperişului, iniŃial perpendiculară pe pinion 
(respectiv perpendiculară pe direcŃia axului străzii) a fost o consecinŃă a acestui mod de a 
construi, precum şi a infiltraŃiilor provocate de apele care se scurgeau în dolia dintre cele două 
edificii. La Cluj, neexistând zid comun, problema caselor cu pinion era rezolvată de spaŃiul liber 
dintre acestea, lucru care a condus la păstrarea poziŃiei coamei (perpendiculară pe axul străzii / 
sau pe pinion)47. O a doua ipoteză care vizează plasarea coamelor construcŃiilor paralel cu axul 
străzii (începând din secolul al XIV-lea) se bazează pe forma şi dimensiunile generoase ale 
parcelelor.48 

Atestarea documentară a vecinătăŃilor din Sibiu datează din anul 156349, eforturile de 
coagulare a membrilor comunităŃii urbane în jurul idealurilor de „ordine şi disciplină”, fiind 
cuprinse, într-o formulă coerentă în statutul oraşului din 158950. În secolul al XVIII-lea în Sibiu 
existau 31 de vecinătăŃi. În virtutea influenŃei puternice pe care austriecii au exercitat-o prin 
implicarea directă în viaŃa socială sibiană, vecinătăŃile – iniŃial nuclee de organizare exclusiv 
săsească, aşadar prezente doar în interiorul cetăŃii –     s-au extins şi în zona extra muros – spre 
exemplu vecinătatea locuitorilor germani din Cartierul Iozefin recunoscută în 1780.51 Asimilarea 
modelului de organizare socială în afara cetăŃii Sibiului, a exercitat, fără îndoială, o influenŃă 
puternică asupra locuitorilor de etnie română din suburbii. În ciuda acestui fapt, caracteristicile şi 
rolul acestor nuclee organizatorice încep să piardă din importanŃa lor anterioară, motivaŃia 
regăsindu-se în accentuarea diferenŃierii între păturile sociale şi în individualizarea din ce în ce 
mai accentuată a societăŃii în general. Prin măsurile care au urmat „Rescriptul (edictului) asupra 
concivilităŃii” (1781), populaŃia săsească din oraş se va amesteca cu membri ale altor etnii, 
situaŃia care va conduce inevitabil la alterarea caracterului pur german al vecinătăŃilor şi implicit 

                                                 
44 Angelika Schaser, op. cit., pag. 180. 
45 Ibidem. 
46 Hanna Derer, op. cit., pag. 51. În lucrare sunt prezentate o serie de situaŃii care exemplifică suportul financiar pe 
care vecinătăŃile îl acordaseră magistratului sibian pentru edificarea unor construcŃii de interes public. 
47 Presupunerile legate de maniera de construire a caselor cu pinion – după tradiŃia gotică, sau cu coama paralelă cu 
axul străzii, în perioada renascentistă este dezbătută de Gheorghe Sebestyén, O pagină din istoria arhitecturii 
României. Renaşterea, pag. 21-22. 
48 Paul Niedermaier citat de Hanna Derer, op. cit., pag. 60. 
49 Angelika Schaser, op. cit., pag. 181 
50 Mária Pakucs Willcocks, Sărbătoare în oraş: festivaluri şi ceremonialuri publice în Sibiul veacului al XVI-lea, în 
Spectacolul Public între tradiŃie şi modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje şi suplicii, pag. 15. Articolul 
exemplifică pe larg şi regulile pe care vecinătăŃile trebuiau să le respecte în diferitele ocazii de petrecere şi 
convivialitate, reguli introduse de Sfatul oraşului în anul 1565. 
51 Angelika Schaser, op. cit., pag. 181. Vezi şi Hanna Derer, op. cit., pag. 50-51. Pentru ca locuitorilor din Josefstadt 
să li se acorde drepturi depline, similare cu cele ale rezidenŃilor din oraşul propriu-zis, delimitat de zidurile de 
apărare, fusese nevoie de intervenŃia împăratului. 
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la diminuarea considerabilă (la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea) 
a autorităŃii acestora. La această decădere va contribui şi retragerea unor drepturi financiare 
(respectiv colectarea de taxe şi amenzi) pe care vecinătăŃile le deŃinuseră de-a lungul istoriei.  

Decăderea statutului pe care acest tip de organizare îl jucase de-a lungul istoriei în viaŃa 
socială a comunităŃii germane din Sibiu, dar, fără îndoială şi în cadrul evoluŃiei cadrului construit 
al oraşului, va continua să se accentueze până în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea când, în 
anul 1891, printr-un ordin ministerial maghiar, acestea erau definitiv desfiinŃate.52 

 
*** 

Un rol de primă importanŃă în evoluŃia economiei sibiene a fost jucat de existenŃa breslelor 
– corporaŃii de meşteşugari, conduşi de un staroste, secondat de un sfat. Organizarea celor care 
practicau aceeaşi meserie, în bresle este atestată în zona ocupată de saşi încă din secolul al XIV-
lea.53 În a doua jumătate a secolului (137654) în Sibiu funcŃionau 19 bresle cu 25 de meserii55, 
modul acestora de organizare devenind model pentru celelalte aşezări săseşti. De altfel, tot la 
Sibiu se va concentra conducerea acestor bresle, la sfârşitul secolului al XVI-lea (după 1582). 
După o perioadă de creştere în secolul al XIV-lea, veacul următor va aduce o descreştere 
semnificativă în activitatea breslelor, determinată pe de o parte de pericolul otoman, din ce în ce 
mai presant şi, pe de altă parte, de mutarea drumurilor comerciale pe mare.56 Cu toate acestea 
numărul acestor organizaŃii profesionale va continua să crească lent, la începutul secolului al 
XVIII-lea, în Sibiu numărul breslelor ajungând la 26 (1719). Dacă în 1748 acestea ajunseseră să 
fie 31, în 1788 oraşul avea atestate un număr de 38 de bresle.57 Cei care lucrau în afara breslei îşi 
desfăşurau activitatea fără statut, motiv pentru care Cancelaria aulică transilvană a dispus în 
1774 obligativitatea apartenenŃei la breaslă ca o condiŃie obligatorie a posibilităŃii practicării 
meseriei. În ciuda acestor măsuri breslele sibiene vor fi desfiinŃate în 1875 în urma unui ordin 
ministerial.58 

 
1.2.3 EvoluŃia şi organizarea vieŃii religioase 
 

Primele comunităŃi catolice de colonişti saşi din zona Sibiului aveau dreptul de a-şi alege 
singure preoŃii, care însă erau subordonaŃi direct episcopatului de Alba Iulia. După cum 
aminteam anterior, în timpul lui Béla al III-lea a fost instituită la Sibiu prepozitura liberă 
regească a Sfântului Ladislau (desfiinŃată tot de regalitatea maghiară în 142459) – organizaŃie 

                                                 
52 Emil Sigerus, op. cit.,  pag. 61. 
53 Thomas Nägler, op. cit., pag. 210. 
54 Idem, pag. 211. Din acest an datează statutul breslelor din Sibiu, Sighişoara, Sebeş şi Orăştie, acesta fiind un 
document cu rol de cadru general. Din analiza datelor istorice expuse, autorul trage concluzia ca în oraşele 
Sighişoara, Sebeş şi Orăştie este puŃin probabil să fi existat 19 meşteşuguri organizate în acea perioadă în bresle. 
55 Emil Sigerus, op. cit., pag. 10. 
56 Angelika Schaser, op. cit., pag. 153. 
57 Numărul de bresle din Sibiu la sfârşitul secolului al XVIII-lea este prezentat diferit de diverşii istorici. Astfel 
Alexandru Avram (op. cit., pag. 16) dă un număr de 40 de bresle atestate în 1780 în timp ce Angelika Schaser, (op. 
cit., pag. 153) vorbeşte despre existenŃa a 38 de bresle în 1788. Dată fiind maniera de argumentare a afirmaŃiilor 
istorice, am optat pentru inventarul prezentat de ultima dintre lucrările consultate. 
58 Emil Sigerus, op. cit., pag. 55. 
59 Angelika Schaser, op. cit., pag. 12. DesfiinŃarea prepoziturii a fost făcută în timpul regelui Sigismund, acesta 
donând proprietăŃile sale oraşului. 
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bisericească care îi elibera pe saşi de sub jurisdicŃia episcopului de Alba Iulia, aceasta fiind 
condusă de un prepozit, învestit de rege şi confirmat de papă60. Forma de organizare a fost însă 
pusă în aplicare parŃial de comunităŃile săseşti, acestea optând pentru „capitlul (sau decanatul) 
rural”61, condus de un decan ales periodic de către preoŃii membrii. Această manieră de 
organizare a clerului a fost ulterior recunoscută de arhiepiscopatul de Strigoniu (Esztergom), 
obŃinând de la papalitate drepturi similare cu cele ale unei episcopii. Cu toate acestea 
cristalizarea acestor structuri într-o formă de episcopat independent nu s-a produs decât după 
adoptarea Reformei Luterane în secolul al XVI-lea. Pe lângă clerul catolic şi organizaŃiile laice 
cu funcŃie religioasă (frăŃii sau organizaŃii de breaslă), Sibiul a găzduit încă din secolul al XIII-
lea activitatea ordinelor monastice dominican şi franciscan, ambele ridicând ansambluri în 
perimetrul centrului istoric.  

[1] Biserica romano-catolică începută în 172662 şi finalizată în 1733 (restaurată ulterior în anul 1904) şi [2] 
biserica parohială greco-catolică „Sf. Petru şi Pavel”(cunoscută şi sub numele de „Biserica Dintre Brazi”, str. 
ReconstrucŃiei, 17, amplasată extra-muros), construită în 1783.  
 

Legăturile pe care laicii sibieni (negustori şi studenŃi) le-au avut cu spaŃiul cultural de limbă 
germană, au contribuit la rapida răspândire în oraş a ideilor reformatoare ale lui Martin Luther. 
Primele scrieri religioase luterane încep să circule la Sibiu în 1519, treptat, până în 1543, 
întreaga populaŃie, clerul, precum şi autorităŃile aderând la Reformă. După aproape un deceniu şi 
jumătate, în 1557, era formată Biserica Evanghelică Săsească (Eclesia Dei nationis Saxonicae) 
confirmată oficial de principele Ştefan Báthory în data de 3 mai 1572.63 Perioada a coincis 
secularizarea bunurilor mănăstireşti şi desfiinŃarea organizaŃiilor religioase catolice. Noul statul 
asumat de biserică va avea repercusiuni puternice asupra vieŃii sociale şi, nu în ultimul rând, 

                                                 
60 Thomas Nägler, op. cit., pag. 228. 
61 Marc Van Wijnkoop Lüthi, Paul Brusanowski (editori), Creştinismul în Sibiu. Ghid al confesiunilor şi al 
lăcaşurilor de cult, pag. 22. Problema este prezentată nuanŃat de Thomas Nägler, op. cit., pag. 229. 
62 Emil Sigerus, op. cit., pag. 33. În 1726 are loc ceremonia de inaugurare a pietrei de temelie a bisericii. 
63 Hermann Fabini, op. cit., pag. 37. 
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asupra manifestărilor culturale. Singura confesiune recunoscută oficial în Sibiu a fost cea 
evanghelică-luterană, saşii fiind singurii care au avut drept de proprietate în interiorul cetăŃii şi 
implicit singurii care au ridicat clădirii religioase în acest perimetru. Singura excepŃie a fost 
acordată de autorităŃi negustorilor balcanici care înfiinŃaseră prima companie comercială din 
Sibiu şi care au obŃinut în 1699 dreptul de a-şi amenaja un spaŃiu destinat desfăşurării cultului 
ortodox într-o casă de pe actuala stradă Tribunei.64 

 
[3] Biserica Parohială evanghelică (stânga). Actuala biserică a fost ridicată pe locul unei bazilici din secolul al 
XII-lea, identificată pe baza săpăturilor arheologice. Hramul Sf. Maria se datorează perioadei anterioare Reformei 
din secolul al XVI-lea. Biserica sibiană este primul exemplu transilvănean de bazilică urbană începută integral în stil 
gotic înainte de 1350. Construirea edificiului va trece printr-o serie de faze, încheierea sa având loc spre 1520, când 
clădirea ajunsese la forma păstrată până în prezent. Biserica începuse să funcŃioneze din 1431 cu toate că zona care 
este construită la vest de turn datează dintr-o perioadă ulterioară. Deşi biserica avea la bază tipul spaŃial bazilical 
trinavat, înălŃarea traveelor de pe latura de sud (prin realizarea tribunei) se datorează pătrunderii din spaŃiul cultural 
de limbă germană a tipului Hallenkirche, un prim exemplu fiind cel al corului catedralei de la Sebeş, urmat de cel de 
la Braşov. 
[4] Catedrala ortodoxă „Sfânta Treime”  (dreapta) a fost ridicată în intervalul dintre 1902-1906, în timpul 
mitropolitului Ioan MeŃianu, înlocuind o modestă biserică aflată în interiorul insulei delimitată de actualele străzi 
Mitropoliei şi A.D. Xenopol. Deşi din punct de vedere spaŃial construcŃia reia formula bazilicii cu cupole, inaugurată 
în secolul al VI-lea de Sf. Sofia din Constantinopol, biserica se încadrează în interpretările arhitecturale ale tradiŃiei 
post-bizantine târzii. 
 

Cu toate acestea, populaŃia românească ortodoxă, care nu avea drept de cetăŃenie în Sibiu 
ocupând periferia oraşului, şi-a construit, într-o locaŃie care nu ne este cunoscută în prezent, 
prima biserică în jurul anului 1631. După 1700 biserica ortodoxă va fi transformată în biserică 
unită, recunoaşterea oficială a acesteia fiind făcută abia foarte târziu, în 1761. În acelaşi an va fi 
numit şi primul episcop ortodox din Ardeal, care şi-a stabilit reşedinŃa la Răşinari. Greco-
catolicii sibieni primeau dreptul de a-şi construi biserică în anul 1778, în vecinătatea Cibinului – 
Biserica „dintre brazi” [2]. 

                                                 
64 Marc Van Wijnkoop Lüthi, Paul Brusanowski (ed.), Creştinismul în Sibiu. Ghid al confesiunilor şi al lăcaşurilor 
de cult, pag. 26. 
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În acelaşi secol al XVIII-lea, după cucerirea habsburgică, Transilvania va fi supusă 
presiunilor contra-reformiste ale austriecilor romano-catolici care, prin diverse mijloace, au 
încercat să recâştige comunităŃile săseşti care aderaseră la reforma luterană. PrezenŃa catolică în 
Sibiu s-a făcut puternic simŃită, atât la nivelul implicării în politică, administraŃie65, în viaŃa 
socială şi culturală, cât şi în manifestările arhitecturale – în 1726 Magistratul orăşenesc a cedat 
latura nord-vestică a PieŃei Mari pentru construirea bisericii romano-catolice şi a seminarului 
iezuit66. [1] 

 
*** 

 
După cum aminteam anterior, în 1781, împăratul Josef al II-lea abroga prin „Rescriptul 

asupra concivilităŃii” dreptul de proprietate exclusiv al saşilor pe Pământul Crăiesc67. Această 
măsura a permis pătrunderea proprietarilor maghiari în Sibiu şi totodată deschiderea posibilităŃii 
acestora de a-şi construi propria biserică (aflată în prezent pe strada Mitropoliei). În ciuda 
măsurilor legislative imperiale, românii care puteau achiziŃiona proprietăŃi intra muros, nu au 
avut dreptul de a-şi construi locaş de cult. Eforturile repetate ale episcopilor ortodocşi şi mai apoi 
a mitropoliŃilor (primul dintre aceştia a fost Andrei Şaguna, recunoscut oficial în 1864) au 
culminat la începutul secolului al XX-lea, în 1906, cu inaugurarea bisericii mitropoliei 
(Catedrala ortodoxă) [4], Sibiul devenind astfel centrul de greutate al ortodoxiei transilvănene. 

EvoluŃia peisajului religios al Sibiului secolului al XX-lea oglindeşte caracteristicile 
moderne ale vieŃii în oraş. La începutul acestui veac, dată fiind posibilitatea tuturor de a se 
bucura de libertăŃile cetăŃeneşti, a fost posibilă organizarea primelor comunităŃi religioase 
neoprotestante. Prima de acest fel, înfiinŃată de saşi, a fost cea baptistă, care în 1936 va fi urmată 
de o comunitate românească. În al doilea deceniu al secolului al XX-lea va lua naştere o 
comunitate a Creştinilor după Evanghelie, urmată la scurt timp de una a Adventiştilor de Ziua a 
VII-a (după 1913). Toate acestea şi-au avut originile în schimburile dintre saşii şi românii sibieni 
cu spaŃiul cultural german. În paralel, în timpul celui de-al doilea război mondial în Sibiu vor fi 
puse bazele cultului Penticostal, din care făceau parte în special români. 

În prezent Sibiul este un oraş cu o populaŃie majoritar ortodoxă. În baza datelor furnizate de 
recensământul din anul 199268, din punct de vedere confesional populaŃia oraşului este alcătuită 
din  ortodocşi (91,0%), romano-catolici (2%), luterani (1%), reformaŃi (1%), mozaici (0,1%), 
greco-catolici (1,5%), unitarieni (0,5%) etc. 

                                                 
65 Emil Sigerus, op. cit.,  pag. 38. Spre exemplu în 1764 printr-un ordin imperial se impunea ca jumătate dintre 
membrii magistratului trebuiau să aparŃină comunităŃii religioase romano-catolice. În acelaşi an, evanghelicii din 
oraş care refuzaseră să sărbătorească sărbătoarea catolică a tuturor sufletelor şi a tuturor sfinŃilor sunt arestaŃi de 
către patrulele militare.  
66 Marc Van Wijnkoop Lüthi, Paul Brusanowski (ed.), op. cit., pag. 27. 
67 Konrad Gündisch, op. cit., pag. 34-35. UnităŃile administrative care s-au format între secolele al XI-lea şi al XIV-
lea s-au păstrat stabile până în secolul al XIX-lea: „łara Ungurilor”, aşa-numitul Pământul Nobiliar format din opt 
comitate, „łara Saşilor”, sau Pământul Crăiesc format din opt scaune şi „łara Secuilor”, formată din şapte scaune. 
Prin aceste trei denumiri distincte este sugerată structurarea etnică a Ardealului în trei regiuni distincte. Cu toate 
acestea există totuşi o eroare dat fiind faptul că în nici una dintre acestea nu este amintit numele etniei majoritare, 
respective cea a românilor. ExplicaŃia acestei erori se găseşte în evoluŃia istorică a acestei regiuni în perioada  
secolelor sus menŃionate. 
68 Cf. Varga E. Árpád, Statistici etnice şi confesionale pentru Transilvania. 
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2 EVOLUłIA ARHITECTURAL -URBANISTIC Ă A SIBIULUI  

 
2.1 EvoluŃia limitelor ora şului 
 

Nucleul aşezării medievale timpurii de la sfârşitul secolului al XII-lea era constituit din 
biserica parohială (plasată pe locul actualei biserici parohiale evanghelice din PiaŃa Huet) şi 
fortificaŃiile rudimentare (probabil realizate din pământ şi lemn) care o înconjurau. Forma acestei 
fortificaŃii urmărea, cel mai probabil, forma pentagonală neregulată pe care, mai târziu, o vor 
conserva construcŃiile care delimitează perimetrul pieŃei [5]. Astfel, într-o primă etapă, aşezarea 
săsească era formată dintr-o zonă apărată comună, plasată la imita viitorului Oraş de Sus, 
separată de Ńesutul urban care începuse să se contureze în valea Cibinului.  

 
[5, 6] Reprezentări schematice ale planului oraşului Sibiu (la momentul respectiv Hermannsdorf) în jurul anilor 
1220 (stânga) şi 1240 (dreapta) – (după Hermann Fabini) 
 

În prima parte a secolului al XIII-lea, după emiterea „bulei andreene” prin care se acordau 
privilegii coloniştilor saşi, incinta defensivă se va extinde înspre est, incluzând şi perimetrul 
actual al PieŃei Mici. FortificaŃia, având un contur neregulat era prevăzută cu turnuri – poziŃia 
acestora păstrându-se ulterior: respectiv cea a Turnului Scării Aurarilor şi cea a Turnului 
Sfatului. Efectele invaziei tătare din 1241-42, dau seama despre stadiul incipient în care se găsea 
arhitectura de apărare din Transilvania. Abia după domnia ultimului rege arpadian (Andrei al III-
lea), în timpul dinastiei angevine şi mai ales în timpul lui Ludovic cel Mare de Anjou (1342-
1382) aşezările importante din Transilvania primesc dreptul de a se apăra cu ziduri realizate din 
materiale durabile. Acesta a fost intervalul în care zona protejată de fortificaŃii a Sibiului se va 
extinde, înglobând Oraşul de Sus (1357-1366)69. Concomitent au fost începute şi lucrările de 
realizare a centurii care urma să protejeze Oraşul de Jos, aceste construcŃii fiind ulterior supuse 
intervenŃiilor de modernizare. Rolul pe care fortificaŃiile le-au jucat în istoria medievală a 

                                                 
69 Alexandru Avram, op. cit., pag. 30. 
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oraşului a fost demonstrat de numeroasele momente de criză când oraşul atacat a rezistat, nefiind 
ocupat. 

În 1457 a fost finalizată centura de fortificaŃii care apăra Oraşul de Jos, fiecare dintre 
porŃile de acces în cetate fiind repartizată unei bresle pentru întreŃinere şi apărare (Poarta 
Cisnădiei a fost preluată de breasla măcelarilor, Poarta Turnului intra în responsabilitatea breslei 
croitorilor, Poarta Ocnei revenea breslei cizmarilor, în timp ce de Poarta Elisabeta urma să se 
ocupe breasla cojocarilor70). 

 

 
[7, 8]Reprezentări schematice ale planului oraşului Sibiu în jurul anilor 1300 (stânga) şi 1380 (dreapta) – (după 
Hermann Fabini). Începerea fortificaŃiilor care urmau să delimiteze Oraşul de Jos s-a făcut abia după secarea 
heleşteului Kempel care se întindea în zona de vest a oraşului. 
 

 
[9, 10] Reprezentări schematice ale planului oraşului Sibiu în jurul anilor 1480 (stânga) şi 1630 (dreapta) – (după H. 
Fabini) 
 

                                                 
70 Emil Sigerus, op. cit., pag. 13. 
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Dată fiind evoluŃia tehnicii de luptă şi a armamentului, fortificaŃiile au făcut obiectul a 
numeroase intervenŃii de modernizare şi adaptare la noile cerinŃe. Din prima jumătate a secolului 
al XVI-lea zidurile de apărare ale oraşului au primit elemente noi adaptate artileriei: patru 
bastioane, cinci rondele şi curtinele care dublau zidurile existente [10]. În 1551 a fost construit 
bastionul Haller (după proiectul italianului Alessandro Clippa)71, iar bastioanele PorŃii Cisnădiei 
(reconstruit în 1702) şi cel al PorŃii Ocnei au fost începute în anul 1552.72 Bastionul din faŃa 
PorŃii Turnului va fi finalizat însă abia în 1570, în timp ce bastionul PorŃii Ocnei a fost finalizat 
la începutul secolului al XVII-lea în 160473. Bastionul Soldisch (sau Bastionul Mercenarilor) a 
fost adăugat fortificaŃiei din partea vestică a oraşului în 1622-2774. Latura de vest, la fel ca cea 
sudică, a beneficiat de o centură dublă de apărare, centură finalizată de asemenea în a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea. 

Aşadar, până la începutul secolului al XVII-lea conturul nucleului istoric al aşezării 
fusese în întregime configurat, în secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, eforturile 
administraŃiei concentrându-se în principal asupra întreŃinerii fondului construit existent din 
interiorul fortificaŃiei. Singura prelungire a Ńesutului urban planificat în exteriorul zidurilor a fost 
cartierul Iozefin, după cum remarca Hanna Derer, „s-a datorat unei intervenŃii dirijate dar strict 
utilitare şi deci lipsită de intenŃii legate de compoziŃia urbană”.75 

 
[11, 12] Planul Sibiului la începutul secolului al XVIII-lea (cca. 1700) cu proiectul de extindere spre sud-est cu 
citadela (desen executat de Giovanni Morando Visconti) şi hartă militar ă a Sibiului (cca. 1749) cu figurarea zonei 
în care începuse construirea citadelei de tip „Vauban”. 
 

Finalizarea fortificaŃiilor oraşului în 1627 cu construirea bastionului Soldish a marcat 
finalizarea delimitării defensive a Sibiului. La începutul secolului al XVIII-lea, în 1702, după 
înglobarea Transilvaniei de către Imperiul Habsburgic, vor fi demarcate lucrările care vizau 
extinderea cetăŃii spre sud-vest (în spaŃiul actualei pieŃe a Unirii, înspre parcul “Sub Arini”) prin 
construirea unei citadele după sistemul perfecŃionat de inginerul militar Vauban. Proiectul extensiei 
fortificaŃiilor Sibiului fusese făcut inginerul italian Giovanni Morando Visconti, însă şantierul s-a 
oprit după săparea şanŃurilor de apărare, pe de o parte din lipsă de fonduri, pe de altă parte din 

                                                 
71 Alexandru Avram, op. cit., pag. 32. 
72 Emil Sigerus, op. cit., pag. 17. 
73 Idem, pag. 20. 
74 Alexandru Avram consemnează anul 1627 pentru finalizarea lucrărilor la Bastionul Soldisch în timp ce Emil 
Sigerus avansează anul 1622. 
75 Hanna Derer, op. cit., pag. 59. 
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cauza tulburărilor provocate de răscoala curuŃilor [11, 12]. În spaŃiul destinat realizării citadelei din 
faŃa PorŃii Cisnădiei, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea va fi realizată parcelarea 
cartierului Josefin (Josephstadt). IntenŃiile extinderii centurii de fortificaŃie a oraşului vor fi 
abandonate în mod oficial abia în anul 1782, când prin decret imperial erau stabilite cele două 
oraşe fortificate transilvănene: Alba Iulia şi Deva.76 

În ceea ce priveşte zona extra muros, preocupările administrative au vizat în primul rând 
funcŃia defensivă pe care acest perimetru o îndeplinea şi în al doilea rând posibilităŃile de extindere 
a suburbiilor. 

 
[13, 14] Vedere a străzii G-ral Magheru (fostă Sporer) cu biserica mănăstirii călugăriŃelor Ursuline înainte de 
demolarea Turnului Sării şi după desfiinŃarea acestuia (1890). La începutul secolului al XX-lea, în 1905, pe strada 
G-ral Magheru începea să circule tramvaiul electric care făcea legătura între gară şi parcul „Sub Arini” (prelungită 
în 1910 până la începutul pădurii Dumbrava şi în 1915 până la hanul Dumbrava). 
 

În secolul al XIX-lea vechea cetate a Sibiului se va deschide treptat spre zonele din 
împrejurime.77 Acest proces va fi susŃinut de numeroasele demolări ale construcŃiilor cu caracter 
defensiv [13, 14]: în 1852 a fost desfiinŃat bastionul din faŃa PorŃii Turnului, Poarta Ocnei a fost 
demolată în anul 1857. La începutul celei de a doua jumătăŃi a secolului, în 1865, a urmat 
demolarea PorŃii Elisabeta şi a bastionului din faŃa PorŃii Ocnei. Urmând aceeaşi tendinŃă a 
creşterii interesului pentru zona extra muros, în anul următor magistratul aproba începerea 
lucrărilor pentru amenajarea râului Cibin. 

InfluenŃa externă se face simŃită din ce în ce mai puternic. Unde dintre deciziile care lezau 
imaginea vechiului oraş şi împotriva căreia s-au ridicat numeroase voci a fost dispoziŃia puterii 
centrale maghiare de demolare a zidului şi turnurilor cetăŃii de pe latura de sud-est a oraşului, 
respectiv segmentul cuprins între teatrul lui Hochmeister (realizat în Turnul Gros şi inaugurat în 
1787) şi Cazarma construită în faŃa PorŃii Cisnădiei [15]. La sfârşitul secolului al XIX-lea, în 
1891, comunitatea oraşului ceda parcul teatrului „AsociaŃiei de ŞtiinŃe Naturale” pentru 
construirea unui muzeu.  

În 1871, a fost luată decizia demolării porŃiunii de zid dintre Elisabethgasse (actuala stradă 
9 Mai) şi strada Pielarilor, în anul următor fiind demolate restul de ziduri care delimitau Oraşul 

                                                 
76 Alexandru Avram, op. cit., pag. 34. 
77 O dovadă evidentă în sprijinul extinderii limitelor administrative ale oraşului a fost constituită de acŃiunea 
municipalităŃii de denumire a străzilor din suburbiile Sibiului. 
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de Jos.78 Cu toate acestea comunitatea orăşenească va decide la începutul deceniului al şaptelea 
al secolului al XIX-lea conservarea acelor turnuri care se conservaseră. În 1895 comunitatea 
urbană hotăra demolarea vechiului zid al CetăŃii (Harteneck). 

 
[15] Cazarma construită în faŃa PorŃii Cisnădiei. Vedere din timpul lucrărilor de demolare din 1987 (stânga) şi 
perspectivă a curŃii interioare (dreapta) 

 
[16, 17] Planurile oraşului Sibiu de la 1829 (zona nucleului fortificat, în stânga) şi cel de la 1845 (elaborat de 
Leopold Bayer, consemnând atât nucleul istoric cât şi suburbiile înconjurătoare, în dreapta) 
 

*** 
 

În anul 1885 municipalitatea încheia măsurarea limitelor oraşului. Hotarul al Sibiului 
ajungea la o întindere de 7 mile care închideau o suprafaŃă de 7.825 jugăre din care doar 978 
aparŃineau oraşului (cca. 562 ha).79 În prima jumătate a secolului al XX-lea, după alipirea 
Transilvaniei la România Mare, în urma adoptării Reformei Agrare pentru Transilvania în luna 
decembrie a anului 1921, limitele administrative ale municipiului Sibiu se extindeau în zona 
perimetrală cu 250 ha. Sistematizarea acestei suprafeŃe care era de două ori şi jumătate mai 
întinsă decât cea a nucleului istoric (100 ha) va fi planificată în cadrul anteproiectului urbanistic 
finalizat şi făcut public în anul 1928. 

                                                 
78 Emil Sigerus, op. cit., pag. 54. 
79 În Transilvania erau utilizate ca unităŃi de măsură stânjenul pătrat vienez, jugărul mic (ungar) şi jugărul cadastral 
(lanŃul). Astfel un stânjen pătrat vienez echivala cu 3,59565095 m2 , un jugăr mic (ungar) = 4316 m2, iar un jugăr 
cadastral (lanŃ) = 5754,6415 m2 
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 În prima jumătate a secolului al XX-lea s-au succedat o serie de studii menite să 
stabilească strategia de dezvoltare a oraşului. Încă din deceniul al şaptelea al secolului al XIX-lea 
în reprezentările cartografice apărea consemnată situaŃia urbanistică din afara incintei de 
fortificaŃii [16, 17], la momentul respectiv deja parŃial demolată. Primul plan al oraşului realizat 
pe baza principiilor topometrice moderne a fost cel elaborat de Johann Böbel în anul 1875. 
Planul consemnează cu precizie toate cele trei componente ale Ńesutului urban – trama, parcelarul 
şi fondul construit – atât din perimetrul intra muros cât şi din cel plasat extra muros. De 
asemenea informaŃiile grafice sunt însoŃite de explicaŃii scrise. Chiar dacă autorul nu trasează o 
limită fermă a aşezării – limită care să reflecte cu exactitate perimetrul administrativ al oraşului – 
este posibilă totuşi o analiză a întinderii şi caracteristicilor acestuia. Nucleul istoric central era 
mărginit înspre sud-est de cartierul Iozefin şi cartierul românesc plasat în faŃa porŃii Cisnădiei, 
ambele fiind ocupate de un parcelar şi fond construit dense raportat la celelalte suburbii. Înspre 
sud-vest cetatea era mărginită de ample spaŃii plantate care se înşirau între traseul fortificaŃiei şi 
zona aproximativă a traseului actualei străzi C. Noica. Înspre nord-est este reprezentat cartierul 
Elisabeta, ocupat de asemenea de parcele ample ocupate de grădini, prezentând un grad scăzut de 
ocupare a ternului din punctul de vedere al fondului construit. Spre nord-vest, aşezarea depăşise 
cursul Cibinului, aici fiind plasate mai vechile suburbii dezvoltate în faŃa PorŃii Ocnei şi a porŃii 
Turnului. Toate aceste extensii din afara zidurilor cetăŃii păstrează un pronunŃat caracter rural, 
rezultat al unei evoluŃii spontane, fiind evidentă lipsa unor reglementări cu caracter urbanistic.  

Într-o manieră similară, însă înglobând schimbările urbanistice intervenite pe parcurs, sunt 
reprezentate şi situaŃiile urbanistice din anii 1911 şi 1926. În cazul planului din anul 1926 [18] 
limitele oraşului se extinseseră considerabil în raport cu situaŃia din secolul al XIX-lea. 
Înglobarea unor arii extinse din imediata vecinătate a oraşului s-a datorat în primul rând 
redistribuirii terenurilor cu caracter agricol în urma Reformei Agrare din 1921. De altfel acesta 
este şi unul dintre principalele motive pentru necesitatea declanşării unui studiu privind 
posibilităŃile de sistematizare şi extindere ale Ńesutului urban, studiu finalizat şi prezentat public 
în anul 1928.  

În deceniul următor, planul de sistematizare şi zonificare funcŃională a Sibiului însoŃite de 
Regulament de construcŃiuni şi alinieri pentru Municipiul Sibiu, au fost finalizate şi aprobate în 
anul 1936 [19]. Reprezentare grafică a noului plan urbanistic al oraşului este prima care 
furnizează o limită precisă a intravilanului, limită care se suprapune peste zonele prezentate în 
planul anterior din 1926. 

În intervalul de timp cuprins între 1936 şi sfârşitul celui de-al doilea război mondial, oraşul 
s-a extins puŃin, incluzând în intravilan zone adiacente cartierelor de locuit (în special în partea 
de sud-vest, înspre pădurea Dumbrava). În perioada de după 1948 şi până în 1989, Sibiul şi-a 
extins limita administrativă considerabil, incluzând fostele sate Turnişor (spre vest) şi GuşteriŃa 
(spre nord-est), precum şi însemnate arii plasate înspre est spre Şelimbăr şi sud-vest spre cabana 
Valea Aurie. Aceste zone incluse în oraş au fost ocupate de ansambluri de locuinŃe colective, 
scutind în cea mai mare parte demolarea construcŃiilor rezidenŃiale din perimetrul sistematizat în 
perioada interbelică. O ultimă etapă de extindere a limitelor oraşului este cea postrevoluŃionară, 
când suprafaŃa urbanizată va înregistra un salt rapid – de la cca. 2.300 de ha în 1989, la cca. 
3.800 ha în prezent.  
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[18, 19] Planul Sibiului din 1926 (stânga) şi Planul de sistematizare completat de Regulament de construcŃiuni 
şi alinieri pentru Municipiul Sibiu, din 1936 (dreapta) 

 

2.2 Trama stradală şi parcelarul 
Trama stradală a Sibiului medieval a evoluat spontan în jurul nucleului central marcat 

iniŃial de biserică, cimitirul comunităŃii şi fortificaŃiile acestora. Într-o primă etapă, zona ocupată 
de construcŃii s-a întins pe cornişa văii Cibinului, coborând înspre Oraşul de Jos, ulterior, de-a 
lungul traseelor de circulaŃie care legau Sibiul de aşezările vecine, constituindu-se şi trama 
Oraşului de Sus. Tiparul medieval al compoziŃiei organice, liber organizate, a tramei stradale din 
oraşul fortificat s-a păstrat cu puŃine modificări până în prezent. EvoluŃia tramei a fost 
condiŃionată pe de o parte de traseele preexistente care se intersectau aici şi pe de altă parte de 
relieful denivelat, mărginit de spre vest de un teren mlăştinos, asanat şi inclus progresiv în 
interiorul zidurilor de apărare [7, 8]. Centrul de greutate al oraşului format din sistemul celor trei 
pieŃe (PiaŃa Mare, PiaŃa Huet şi PiaŃa Mică) va prelua rolul ordonator al tramei stradale din oraşul 
de sus, generând şi ierarhia în cadrul fondului construit din zona istorică. Dacă arhitectura 
oraşului reprezintă ecouri periferice ale etapelor majore de evoluŃie a stilurilor din Europa 
Occidentală, trama stradală şi condiŃionările pe care aceasta le-a exercitat asupra parcelarului şi a 
fondului construit, păstrează în mare măsură spontaneitatea unei dezvoltări neplanificate. 

După cum aminteam în capitolul anterior, în secolul al XVIII-lea au fost întreprinse 
primele operaŃiuni de urbanizare controlată a unor zone din perimetrul extra muros. Începuturile 
cartierului Iozefin sunt plasate în anul 1773 când în faŃa PorŃii Cisnădiei sunt vândute primele 33 
de parcele, dintre care unele vor intra în posesia austriecilor, cei care vor da denumirea acestei 
zone de Josefstadt.80 Această operaŃiune urbană coincide cu perioada în care împăratul Josef al 
II-lea îşi desfăşura una dintre vizitele de câteva zile în oraş. 

                                                 
80 Emil Sigerus, op. cit., pag. 40. 
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Din reprezentările cartografice din prima jumătate a secolului al XIX-lea, nucleul istoric – 
zona intra muros – păstrează (cu intervenŃii minimale) trama stradală reprezentată în planul 
oraşului de la sfârşitul secolului al XVII-lea. Planurile din prima jumătate a secolului 
consemnează schimbările care apar în zonele suburbiilor aflate în afara zidurilor de apărare. 
Dacă planul oraşului din 1829 se rezuma la reprezentarea zonei cetăŃii cu menŃionarea numelor 
cartierelor exterioare, planul din 1845 ilustrează inelul perimetral pe care cartierele exterioare îl 
creaseră în jurul fortificaŃiilor. Astfel spre sud-vest, unde fusese planificată realizarea citadelei de 
tip „Vauban”, se construise o cazarmă militară în imediata vecinătate a zonei rezidenŃiale a 
cartierului Iozefin. În zonele de nord-vest şi nord ale oraşului, în dreptul porŃilor de acces în 
cetate, planurile consemnează dezvoltarea cartierelor PorŃii Turnului (Sagthvorstadt), cel plasat 
între Poarta Elisabeta şi bastionul Haller (Elisabethvorstadt), precum şi numeroasele grădini. În 
documentele cartografice de la jumătatea secolului al XIX-lea apar consemnate pe lângă 
cartierele amintite deja, cartierul PorŃii Cisnăriei (plasat la sud-est faŃă de cartierul Iozefin), 
precum şi cartierele din dreptul porŃii Ocnei şi cartierul Terezian. În aceeaşi perioadă, la 
începutul anului 1859, trama circulaŃiei majore este extinsă, fiind inaugurată prelungirea 
traseului care făcea legătura între oraş, Dumbrava Sibiului şi mai departe cu Răşinariul. 

 
*** 

 
Amenajarea parcului „Sub Arini”. IniŃiativele legate de amenajarea parcului „Sub Arini” 

(cu denumirea germană iniŃială Erlen Park) au început să prindă contur la jumătatea secolului al 
XIX-lea, aprobarea pentru începerea lucrărilor după proiectul inginerului Seyfried, fiind dată în 
data de 3 noiembrie 185681. O primă etapă, constând în trasarea şi executarea primelor două alei 
plasate înspre nord-estul parcului (este vorba despre aleea care începe în capătul actualei străzi 
Şcoala de Înot şi cea care începe în vecinătatea actualului bulevard al Victoriei – fost 
Schewisgasse) a fost încheiată în 1858. Un an mai târziu, în 1859 erau deja realizate cele două 
diguri care făceau legătura peste vale (inclusiv aleea şi podul Pinilor) între cele două alei. 
Digurile reprezentau o caracteristică mai veche a văii care ulterior a fost amenajată ca parc. 
Aceste diguri au fost în numeroase situaŃii utilizate pentru crearea de lacuri pentru alimentarea 
oraşului. Ultima dată când sibienii s-au folosit de acestea a fost anul 1848, în timpul revoluŃiei. 
Amenajarea peisajeră a continuat şi în anii următori. În 1860, lucrările ajunseseră până spre 
pădurea Dumbrava. Parcul devenise deja un loc important de loisir pentru locuitorii oraşului. În 
acelaşi an 1860, administraŃia aprobase inundarea unei zone din parc pentru amenajarea pe timp 
de iarnă a unui patinoar.82 Trei ani mai târziu, în 1863 „Societatea piscicolă” amenaja în parc 
lacuri artificiale (abandonate însă în 1872) pentru creşterea peştilor.83 

Ulterior, în deceniul al optulea al secolului al XIX-lea (1882), întreŃinerea şi plantarea de 
arbori va deveni responsabilitatea nou-înfiinŃatei „SocietăŃi pentru înfrumuseŃarea oraşului” 
(înfiinŃată în 1879), care va construi fântâna arteziană de lângă pavilionul de muzică (1894). La 
începutul secolului al XX-lea va fi introdusă electricitatea în parc, amenajările fiind continuate 

                                                 
81 V. Voicu-Vedea, N. Deneş, M. Oprişiu, Sibiu. Ghid Turistic, pag. 120. 
82 Emil Sigerus, op. cit., pag. 50. 
83 Idem, pag. 51. 
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inclusiv pe zona de legătură cu pădurea Dumbrava (asupra căreia se intervenise încă din secolul 
al XVIII-lea)84. La începutul secolului al XX-lea, în 1905 parcul beneficia deja de iluminat 
electric. 

IniŃiativa amenajării parcului „Sub Arini” nu a fost una singulară, în 1870 comunitatea 
săsească luând decizia amenajării unei grădini în perimetrul cetăŃii. Astfel va fi ales terenul 
Soldisch unde a fost demarată amenajarea parcului care în prezent poartă denumirea „Astra”. 
Lucrările la noul parc al oraşului au fost finalizate în 1879.85 Concomitent „SocietăŃi pentru 
înfrumuseŃarea oraşului” s-a ocupat de amenajarea unui parc în piaŃa gării. 

*** 
Studiul caracteristicilor esenŃiale ale intervenŃiilor asupra Ńesutului urban existent sau de 

reorganizare şi extindere ale acestuia realizate în Sibiu pe parcursul secolului al XX-lea, este 
mult uşurat de păstrarea consemnărilor reglementărilor care au vizat sistematizarea şi dezvoltarea 
urbanistică. Pentru prima jumătate a secolului în cauză relevante sunt pe de o parte 
reglementările locale, destinate dezvoltării punctuale a unor cartiere (lotizări) rezidenŃiale şi pe 
de altă parte, reglementările cu caracter general, gândite la scara oraşului (Planul de 

Sistematizare şi de Extensiune al Municipiului Sibiu. Studiu introductiv pentru proiectul 

serviciului tehnic al municipiului, din 1928 şi Regulament de construcŃiuni şi alinieri pentru 

Municipiul Sibiu din 1936). 

 
[18, 19] Planul general al parcelării Fonn din 1903 (stânga) şi planul parcelării terenului Roserfeld finalizată 
în 1913 (dreapta)  
 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea vor fi realizate primele 
parcelări ale unor ample proprietăŃi. Primul proiect de acest gen datează din anul 1891, când se 
va întreprinde parcelarea terenului Haller (167 de parcele a căror vânzare este începută în anul 
189386), urmat în anul următor de parcelarea de către municipalitate a terenului Konrad (actuala 
PiaŃa Cluj, finalizată în anul 1898 când străzile primesc denumiri) şi în anul 1898 de parcelarea 
terenului Binder (situat în vecinătatea depozitului de praf de puşcă) finalizată în 1899 când se 
începe deja construirea de locuinŃe. Parcelările Hallerwiese (Zimmermann), Fonn [18] şi Binder 

                                                 
84 Al. Dima, Sibiu, pag. 89. 
85 Emil Sigerus, op. cit., pag. 56. 
86 Emil Sigerus, op. cit., pag. 62. 
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vor primi nume pentru străzi abia în primul deceniu al secolului al XX-lea (1908). Primul plan de 
parcelare al secolului al XX-lea datează din anul 1900 – respectiv „Pământul Olarilor” 
(Töpfererde), urmată 3 ani mai târziu de aprobarea municipalităŃii pentru parcelarea terenului 
Fonn. Parcelarea Rosenfeld [19] era inaugurată în anul 1913 când s-a început construirea 
primelor case. 

Prin legislaŃia administrativ-urbanistică adoptată în anul 1925 administraŃiile comunale 
erau obligate ca în termen de 4 ani să realizeze planuri generale de sistematizare prin care să 
satisfacă necesităŃile legate de extinderea oraşelor, locuinŃe ieftine, dotări edilitare şi funcŃionale 
ale zonelor existente şi a celor propuse etc. În baza acestor reglementări generale Sibiul va 
beneficia de un „Studiu introductiv pentru proiectul serviciului tehnic al municipiului privind 
Planul de sistematizare şi de extensiune” abia în anul 1928, după ce studiile care i-au stat la bază 
fuseseră declanşate în 1926.87 În introducerea materialului scris, unde este expusă argumentaŃia 
soluŃiilor adoptate, era prezentat faptul că principiile generale pe care s-a fundamentat concepŃia 
strategiei de dezvoltare a oraşului au fost cele legate de circulaŃie, igienă, economie şi frumuseŃe 
(principii care fuseseră atent teoretizate cu câŃiva ani înainte de Cincinat SfinŃescu). De 
asemenea, elemente importante în conturarea demersului urbanistic fuseseră datele obiective ale 
contextelor geografic, economic şi demografic ale oraşului care, la momentul respectiv avea o 
populaŃie de cca. 45.000 de locuitori şi o creştere viitoare estimată la 100.000 de locuitori. În 
zonificarea funcŃională generală a oraşului se prevedea menŃinerea centrului istoric ca nucleu 
comercial şi reprezentativ (aici fiind plasate principalele instituŃii laice şi religioase) al oraşului, 
în timp ce pentru industrie era prevăzută dezvoltarea în zona de nord-est, după calea ferată, 
zonele de după Cibin şi cea din est pentru locuinŃe mici „cu curte şi grajd”. Extinderea oraşului 
înspre sud-vest, spre pădurea Dumbrava a fost rezervată funcŃiunii rezidenŃiale privilegiate, aici 
urmând să fie construite vile, case pentru funcŃionari, ofiŃeri etc. Proiectul acorda o atenŃie 
specială spaŃiilor plantate – parcuri şi grădini – în aceste spaŃii urmând să fie plasate dotările 
comune ale cartierelor cu caracter rezidenŃial. În aceeaşi secŃiune era inclusă şi plantarea 
malurilor Cibinului. În zona ocupată în prezent de cartierul Hipodrom IV (mărginit înspre vest de 
calea Cisnădiei), proiectul prevedea dezvoltarea unui aerodrom care urma să includă Sibiul în 
circuitul aeronautic al României Mari.  

În urma Reformei Agrare (1921) limitele administrative ale oraşului se extinseseră astfel 
încât să cuprindă o suprafaŃă de 250 ha, distribuită de jur împrejurul nucleului istoric. Această 
zonă era compusă din 2011 loturi destinate construirii de locuinŃe (194 ha fuseseră repartizate 
pentru construcŃii şi grădinile aferente, 46 ha pentru străzi şi pieŃe, în timp ce 8 ha fuseseră 
rezervate pentru spaŃiile plantate). Cu toate acestea, în condiŃiile crizei economice mondiale, 
posibilităŃile împroprietăriŃilor de a realiza construcŃii erau limitate.88 

 

                                                 
87 Planul de Sistematizare şi de Extensiune al Municipiului Sibiu. Studiu introductiv pentru proiectul serviciului 
tehnic al municipiului, Sibiu, editura Municipiului Sibiu, 1928 
88 În Studiu introductiv pentru proiectul serviciului tehnic al municipiului Sibiu pentru Planul de Sistematizare şi de 
Extensiune al Municipiului, statistica indica faptul că până în anul 1927 fuseseră ocupate cu construcŃii doar 229 de 
loturi. Dintre acestea doar 44 erau vile durabile în timp ce 112 erau locuinŃe modeste, „de tip Ńărănesc”, 27 erau case 
cu o singură cameră şi 46 erau construcŃii provizorii din lemn sau alte materiale perisabile.  
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Planul de sistematizare din 1928 [20] propunea reorganizarea parcelărilor deja întreprinse, 
parcelări a căror planificare Ńinuse prea puŃin cont de economisirea spaŃiului, sau de problemele 
şi resursele financiare ridicate de dotarea edilitară. Astfel, în 1931 s-au desfăşurat lucrările de 
planificare şi reorganizare a circulaŃiilor unor zone rezidenŃiale ample situate de o parte şi de 
cealaltă a parcului „Sub Arini”, de-a lungul axului de traversare al acestuia constituit de străzile 
Avrig şi Argeşului. Planurile semnate de arhitectul urbanist Dedeus vizau şi rezolvarea legăturii 
spre sud-vest cu actuala strada Gheorghe Dima, printr-o amplă intersecŃie cu un spaŃiu plantat 
central de formă eliptică. Între anii 1932-1933 municipalitatea aproba planurile de parcelare ale 
cartierului rezidenŃial Calea Poplăcii, până în zona actualei străzi Timotei Cipariu. Cu toate 
acestea fondul construit din zonă se va constitui treptat până în a doua jumătate a secolului al 
XX-lea. Concomitent, în acelaşi an au fost reparcelate zone din vecinătatea Căii Dumbrăvii 
(respectiv perimetrul delimitat de actualele străzi Bahluiului şi Privighetorii, cuprinzând şi zona 
planificată pentru PiaŃa Crişan), înspre sud-vestul oraşului, spre cimitirul municipal (dat în 
folosinŃă în anul 1907). Toate acestea operaŃii urbanistice, care, pe lângă parcelările pe care le 
propuneau, interveneau în primul rând în configurarea sau reconfigurarea tramei stradale denotă 
o preocupare atentă asupra aspectelor care vizau compoziŃia urbană, compoziŃia care fără 
îndoială urma să aibă repercusiuni importante asupra calităŃii utiliz ării ulterioare. IntervenŃiile 
urbanistice cu caracter punctual vor fi incluse în planul urbanistic din anul 1936 care, prin 
zonificarea funcŃională generală şi prin „Regulament de construcŃiuni şi alinieri” crea un cadru 
coerent de reglementări pentru evoluŃia viitoare a oraşului. 

Începând din anii `60 ai secolului al XX-lea, zonele nou incluse în oraş au fost, în marea lor 
majoritate destinate construirii de locuinŃe colective (carierele Hipodrom, Vasile Aron, Mihai 
Viteazul, Ştrand, Terezian, Valea Aurie etc.). Plasarea acestor ansambluri în zonele mărginaşe a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[20]Anteproiect pentru planul de 
sistematizare al Sibiului din 
1927.  
Cu linie continuă sunt reprezentate 
circulaŃiile proiectate, iar cu linie 
punctată sunt indicate circulaŃiile 
existente. Zonele haşurate punctat 
reprezintă spaŃiile plantate, în timp 
ce cele haşurate cu carouri fac 
referire la terenurile parcelate în 
urma prevederilor Reformei Agrare 
din 1921. 



DR. ARH. HORIA RADU MOLDOVAN - STUDIUL GENERAL PRIVIND EVOLU łIA ISTORIC Ă A łESUTULUI URBAN AL ORA ŞULUI SIBIU  
 

    
25/37 

ocolit, după cum afirmam anterior, o bună parte din fondul construit valoros din zona centrală 
dezvoltată puternic începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea şi pe parcursul secolului al XIX-
lea, precum şi cea sistematizată în perioada interbelică. Acest fapt s-a datorat în bună măsură 
interesului crescând pe care zonele istorice ale oraşelor l-au atras începând cu anii `60. 

 

2.3 EvoluŃia fondului construit 
 

Arhitectura din interiorul sistemului defensiv a Sibiului – respectiv a nucleului centrului 
istoric s-a bucurat de o atenŃie deosebită în studiile de specialitate89. Dată fiind bibliografia 
bogată, în cadrul studiului de faŃă am optat pentru o trecere în revistă succintă a acestui subiect. 
Fondul construit care evoluase până în secolul al XVI-lea acoperea în mare parte necesităŃile 
funcŃionale ale oraşului. FuncŃia defensivă îndeplinită se sistemul complex discutat anterior, 
funcŃia religioasă adăpostită atât de biserica parohială [3], dar şi de bisericile de mănăstire 
plasate intra muros, clădirile breslelor, şcolile, turnul sfatului, toate acestea fiind grupate în 
centru de greutate al aşezării marcat de sistemul de pieŃe. Acest nucleu central era înconjurat de 
Ńesutul urban a cărui componentă construită beneficia de un număr însemnat de edificii ridicate 
din zidărie începând din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Cu toate acestea un număr mare 
de imobile era în continuare realizat din lemn, situaŃie care a favorizat fără îndoială numeroasele 
incendii care au afectat oraşul90. 

Odată cu ridicarea treptată a noii pături sociale a patricienilor (compusă în genere din 
cetăŃeni cu o stare materială foarte bună însă lipsiŃi de titluri nobiliare), începând cu secolul al 

                                                 
89 Vezi Gheorghe Curinschi-Vorona, Istoria arhitecturii în România, Bucureşti, 1981, Vasile DrăguŃ , Arta gotică în 
România, Bucureşti, 1981, Teodor Octavian Gheorghiu, CetăŃile oraşelor. Apărarea urbană în centrul şi estul 
Europei în Evul Mediu, Bucureşti, 2000, Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii pe teritoriul României de-a lungul 
veacurilor, Bucureşti, 1982, Nicolae Sabău, Metamorfoze ale barocului transilvan. Sculptura, Vol. I., Cluj-Napoca, 
2002, Gheorghe Sebestyén, O pagină din istoria arhitecturii României – Renaşterea, Bucureşti, 1986, Gerhard M. 
Bonfert, La „Împăratul Romanilor. Din istoria celui mai vechi han al Sibiului. Imagini din capitala Transilvaniei de 
altădată, Sibiu, 2007, Hanna Derer, Sibiu: Arhitectura în epoca barocă, Bucureşti, 2003, Al. Dima, Sibiu, Bucureşti, 
1940, Hermann Fabini, Sibiul gotic, Bucureşti, 1982, Hermann Fabini, Universul cetăŃilor bisericeşti din 
Transilvania, Sibiu, 2009, Lisa Fischer, Edenul de dincolo de codrii. Samuel von Brukenthal: Politician, 
colecŃionar, francmason la Sibiu / Hermannstadt, Sibiu, 2007, Martin Hochmeister, Sibiu – 1790. Primul ghid 
turistic din România, Cluj-Napoca, 2006, Nicolae Lupu, Cetatea Sibiului, Bucureşti, 1966, Daniela Marcu Istrate 
(coord.), Sacru si profan într-un oraş european 1150-2007. PiaŃa Huet o punte peste timp, Braşov, 2007, Petre 
Munteanu Beşliu, Spitalul medieval din Sibiu, Sibiu, 2008, Petre Munteanu Beşliu, Primăria Veche din Sibiu. Casa, 
oamenii, muzeul,  2006,  Gh.Sebestyén şi  V. Sebestyén, Arhitectura Renaşterii în Transilvania, Bucureşti, 1963, 
Emil Sigerus, Cronica oraşului Sibiu 1100-1929, Sibiu, 2006, Marc Van Wijnkoop Lüthi, Paul Brusanowski, 
(editori), Creştinismul în Sibiu. Ghid al confesiunilor şi al lăcaşurilor de cult, Sibiu, 2002, *** 800 de ani Biserica 
a Germanilor din Transilvania, Wort und Welt, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 2002, Christoph Machat (ed.), 
Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Sibiu, Köln, 1999, Fabini, Hermann şi Alida, Hermannstadt, 
Porträt einer Stadt in Siebenbürgen, 2000, Paul Niedermaier, , Siebenbürgische Städte. Forschungen zur 
städtebaulichen und architektonischen Entwicklung von Handwerksorten zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert, 
1998, Paul Niedermaier, Der mittelalterliche Städtebau in Siebenbürgen, im Banat und im Kreischgebiet. Teil I. Die 
Entwicklung vom Anbeginn bis 1241, 1996, Paul Niedermaier, Städtebau im Mittelalter - Siebenbürgen, Banat und 
Kreischgebiet (1242-1347), 2002, Paul Niedermaier, Städtebau im Spätmittelalter - Siebenbürgen, Banat und 
Kreischgebiet (1348-1541), 2004, Paul Niedermaier, Städte, Dörfer, Baudenkmäler – Studien zur Siedlungs- und 
Baugeschichte Siebenbürgens,  2008, Nicoale I. Nistor şi Mircea N. Marinescu-Frasinei, Sibiul si Ńinutul in lumina 
istoriei, vol. II, 1990. 
90 Incendii consemnate în cronica oraşului de Emil Sigerus: 1556 (556 clădiri distruse), 1570 (1303 case distruse), 
1633 – incendiu in str. Cisnădiei (N. Bălcescu), 1678 – explozia depozitului de pulbere pe str. Cisnădiei (N. 
Bălcescu), 1689 – moara de pulbere de pe Soldisch sare in aer, 1710 – turnul Curelarilor explodează din cauza unui 
trăsnet care detonează pulberea depozitată acolo, distruge o parte din zid, 140 de case distruse de incendiu. 
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XVI-lea cadrul construit va suferi modificări (în special cel destinat locuinŃei). Chiar dacă 
patriciatul urban transilvănean va prelua conducerea oraşelor încă din secolul al XV-lea, acesta 
nu deŃinea resursele materiale pentru susŃinerea unui program rezidenŃial similar cu cel care 
începuse să se dezvolte în spaŃiul central-european sau în Italia renascentistă. Aceasta fie derivă 
din tipuri de construcŃii existente anterior prin modificări şi extinderi, fie este construită integral 
în această perioadă, condiŃionată fiind de Ńesutul urban medieval. Caracteristicile care au 
influenŃat conturarea unui anumit tip de construcŃie rezidenŃială urbană au fost loturile dezvoltate 
în adâncime şi front îngust spre stradă, precum şi suprafaŃa limitată a parcelelor cauzată de 
sistemul defensiv perimetral al oraşului. Lipsa de spaŃiu intra muros va conduce în numeroase 
cazuri la divizarea loturilor existente.  

Cercetările de specialitate, precum şi dovezile păstrate in situ atestă în genere 
preponderenŃa locuinŃelor cu parter şi un etaj. SituaŃiile în care casele depăşesc acest regim de 
înălŃime sunt izolate91. Casele sunt construite pe două sau trei travee (foarte rar mai multe). Una 
dintre aceste travee, acolo unde lotul o permite, este ocupată în zona parterului de un acces 
carosabil. În cazul loturilor adânci, unele locuinŃe se prelungesc în adâncime cu camere înşirate 
în simplu tract, este generată o organizare generală în plan în formă de „L”. LocuinŃele secolului 
al XVI-lea au fost în marea lor majoritate adaptări ale unor construcŃii anterioare, rezultatul final 
reprezentând o sinteză de trăsături gotice şi renascentiste. 

Din punct de vedere funcŃional zona parterului dinspre stradă este ocupată de spaŃii cu 
funcŃie comercială. În această categorie întră atât spaŃiile de închiriat, precum şi cele în care îşi 
desfăşurau activitatea de producŃie şi cea de comercializare meşteşugarii (spre exemplu aurarii, 
care din punct de vedere social aparŃineau clasei patriciatului, îşi aveau atelierul la parterul 
propriilor locuinŃe). Tot la parter pe latura dinspre stradă se găsea şi accesul carosabil, care era 
utilizat uneori pentru activităŃi comerciale – respectiv adăpostirea de negustori în timpul 
perioadelor de târg. Atunci când acest spaŃiu nu există rolul său este preluat de porticele care 
apar în registrul de parter al locuinŃelor, deasupra acestora extinzându-se zona de locuit. Spre 
exemplu, în 1589, la Sibiu era interzisă închiderea porticelor deoarece această zonă aparŃinuse 
din vechime spaŃiului public.92 În spatele spaŃiului comercial plasat la parter apare (dar nu în 
toate cazurile) scara care lega parterul de etaj, urmată de camerele servitorilor şi de dependinŃe. 
Zona etajului este ocupată de locuinŃa proprietarului cu salonul (saal) poziŃionat pe latura către 
stradă. În cazurile în care bucătăria nu era la parter, aceasta este plasată la etaj în spatele 
salonului. În aceste cazuri bucătăria era locul în care ajungea scara, căpătând astfel rolul de tindă. 
Latura dinspre curte era ocupată de încăperi înşiruite accesul în acestea făcându-se prin 
intermediul unei cursive sprijinite pe stâlpi. În unele cazuri în locul stâlpilor apar arcadele pe 
două niveluri, sprijinite pe coloane. În capătul acestui culoar era plasată de regulă latrina. ona 
subsolului era ocupat de spaŃii destinate depozitării. Accesul se făcea fie direct din stradă, fie din 
curte. 

                                                 
91 Gheorghe Sebestyén vorbeşte despre cazul aparte al locuinŃelor orăşeneşti din BistriŃa, care, dat fiind adâncimea 
mică la care se găseşte pânza freatică, în locul subsolului ocupat de pivniŃe au demisol. 
92 Gheorghe Sebestyén, op. cit., pag. 19. 
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[21] Casa „Haller” din Pia Ńa Mare. Datată între secolele al XV-lea si al XVI-lea, clădirea este organizată în plan în 
formă de „L“, reunind mai multe faze de evoluŃie care datează cel mai devreme din perioada gotică (este vorba despre 
turnul locuinŃă, aflat în curtea interioară). Corpurile de clădire care compun ansamblu nu sunt omogene nici din punctul 
de vedere al tratării arhitecturale, nici din punctul de vedere al valorii culturale. Vechea locuinŃă gotică poate fi 
recunoscută doar în puŃinele detalii păstrate din această perioadă. În ceea ce priveşte locuinŃa turn, aceasta se a fost 
ridicată spre sfârşitul secolului al XV-lea, reprezentând unul dintre cele trei exemple identificate în oraş (un alt exemplu 
păstrat şi reconstituit este locuinŃa turn din cadrul reşedinŃei Altemberger / Primăria Veche, în prezent Muzeul de Istorie 
al oraşului). Acest gen de construcŃie era independent de construcŃiile de apărare – respectiv centura de ziduri 
perimetrală a oraşului. Din punct de vedere funcŃional, acest gen de construcŃie, lipsită de subsol, era organizată pe trei 
sau patru niveluri supraterane, fiecare adăpostind câte o singură încăpere. Primele două niveluri boltite, adăposteau 
zona de zi – parterul era ocupat de funcŃiuni gospodăreşti în timp ce etajul de o sală cu caracter reprezentativ 
(corespondent al palas-ului din donjoanele nobiliare) – în timp ce nivelurile superioare adăposteau în genere zona de 
noapte compusă din dormitorul posesorilor clădirii si cel al oaspeŃilor.93 În anul 1527, imobilul trecea din proprietatea 
lui Michael Altemberger în cea a lui Petrus Haller, cel care o va si transforma conform cu noile direcŃii ale renaşterii 
transilvănene. Caracteristicile stilistice renascentiste se concentrează în principal la nivelul faŃadei principale: simetria 
de ansamblu, maniera de tratare a ancadramentelor golurilor, portalul de acces în clădire. De asemenea partiul interior 
dezvoltă caracteristicile tipice perioadei, suprapunându-le unei concepŃii condiŃionate de trăsăturile parcelei si a 
dispunerii construcŃiilor anterior existente pe sit. 

 
În jurul anului 1600, jumătate din edificiile intra muros erau noi, iar cca. 45 % din fondul 

construit al oraşului era realizat din zidărie94. În acestea condiŃii activitatea de edificare din 
secolul care a urmat a scăzut considerabil, intervenŃiile rezumându-se în marea lor majoritate la 
întreŃinerea, repararea sau modernizarea clădirilor existente.95 Este însă posibil ca reconstruirea 
din zidărie a edificiilor realizate din materiale perisabile să fi continuat pe parcursul secolului al 
XVII-lea, continuând şi în veacul următor. 

*** 
Date fiind funcŃiile politice temporare sau permanente pe care le-a îndeplinit Sibiul după 

instaurarea puterii habsburgice la începutul secolului al XVIII-lea, în oraş au apărut o serie de 
construcŃii menite să adăpostească sediile politico-adminsitrative şi personalul acestora, precum şi 
un număr însemnat de militari. Cu toate acestea lipsa unor regulamente de construire, precum şi 
cea a unui sistem omogen instituit de autorizare a construcŃiilor, dublate de lipsa unor reprezentări 
cartografice detaliate îngreunează analiza în profunzime a fondului construit sibian din acest veac.  

                                                 
93 Hemann Fabini, Sibiul gotic, pag. 57-58. 
94 Paul Niedermaier citat de Hanna Derer, op. cit., pag. 73. 
95 Hanna Derer, op. cit., pag. 73. 
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Există totuşi o serie de date care informează asupra regulilor de construcŃie impuse de 
administraŃie, precum şi statistici care prezintă în cifre modul de evoluŃie (sau înlocuire a clădirilor 
din lemn cu clădiri din zidărie) al fondului construit. Spre exemplu, în 1751 din cele 461 de edificii 
din Oraşul de Sus 61 (respectiv cca. 13%) erau din lemn. În 1768 în Sibiu era interzisă construirea 
caselor de lemn, a învelitorilor de şindrilă şi se luau măsuri regulamentare stricte pentru 
schimbarea cu regularitate a coşurilor de fum realizate din scânduri. Toate acestea fuseseră 
determinate de numeroasele incendii care duseseră la pierderi mari de-a lungul timpului. De 
asemenea s-au păstrat o serie de statistici care prezintă un inventar numeric al edificiilor din 
interiorul şi din afara cetăŃii: în 1785 existau 1.145 de locuinŃe intra muros şi 492 extra muros, în 
timp ce în 1787 numărul edificiilor va creşte la 1.161, respectiv 624. Aceste cifre arată faptul că 
ritmul de dezvoltare este mult mai rapid în suburbii decât în zona istorică. Cu toate acestea, 
realizările din suburbii au fost modeste, singurele despre care se poate afirma că s-au conservat 
integral fiind construcŃiile – puŃine la număr – cu caracter reprezentativ (biserici sau reşedinŃele 
nobiliare extraurbane ale baronului Brukenthal) sau programele ample de arhitectură (ansamblul 
Terezian de pe strada Gladiolelor). 

 
[22] Biserica Sf. Elisabeta (1767-71) şi ansamblul Terezian construit în 1754  

 
[23] Palatul Samuel von Brukenthal din Sibiu. Construit după planurile arh. Anton Eckhardt Martinelli între 
1778-1788, construcŃia este organizată în jurul a două curŃi interioare de formă dreptunghiulară – o primă incintă 
delimitează curtea de onoare accesibilă prin Durchgang în timp ce o a doua incintă, care grupează funcŃiunile anexe 
înconjoară curtea de serviciu, plasată la rândul ei în axul longitudinal de compoziŃie. În acest caz, palatul care este 
prins în fondul construit existent are o singură faŃadă liberă – faŃada dinspre PiaŃa Mare, tratată simetric atât la 
interior cât si în cazul dispunerii spaŃiului interior. Dată fiind conformarea parcelei, simetria nu este la fel de 
riguroasă în ceea ce priveşte aripile laterale ale cădirii. În ciuda acestui fapt elevaŃiile exterioare, dinspre curtea de 
onoare, respectă o ordine clar stabilită. O caracteristică interesantă a ansamblului construit este tratarea specială de 
fiecare dată a faŃadelor paralele si îndreptate spre spaŃiul public. Astfel, în curtea interioară faŃada vizibilă dinspre 
stradă se bucură de o atenŃie deosebită prin comparaŃie cu intradosul corpului dispus spre piaŃă. Această porŃiune de 
elevaŃie preia aceeaşi variantă a ordinelor colosale prezentă înspre spaŃiul public. Acest fapt se explică prin impactul 
pe care îl acrea această zonă a clădirii asupra privitorului pătruns în incintă. 
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Unul dintre programele de arhitectură importante, abordat în secolul al XVIII-lea, mai ales 
în a doua jumătate a acestuia, a fost cel al reşedinŃei nobiliare. Promovarea sa s-a datorat pe de o 
parte aristocraŃiei tradiŃionale, pe de altă parte noilor familii de patricieni, investite cu titluri de 
către împăratul austriac. Sunt mai rare cazurile în care acest tip de program este adoptat şi de 
membri ai comunităŃii urbane libere96.  Principala funcŃie a acestui program de arhitectură, evident 
pe lângă cea rezidenŃială, era cea de reprezentare. FuncŃia de reprezentare încetează să mai fie 
rezumată doar la faŃada principală (respectiv cea dinspre stradă), ajungând să fie rezultatul unui 
aparat complex compus din: Durchgang, curtea interioară şi scara principală care făcea legătura cu 
etajul I – piano nobile. Astfel curtea interioară nu mai deŃine un rol secundar ci este transformată în 
curte de onoare, beneficiind de un tratament arhitectural adecvat. În aceste condiŃii faŃada 
principală îşi diminuează caracterul de barieră între spaŃiul public şi cel privat. Sunt adoptate astfel 
în zona accesului principal o serie de soluŃii care să sugereze adâncimea spaŃiului (soluŃiile 
adoptate în Sibiu optează preponderent pentru utilizarea balconului şi a elementelor portante 
punctuale97). FaŃada principală (cea orientată spre spaŃiul public) şi faŃadele secundare (cele 
orientate spre curŃile interioare) sunt diferenŃiate. Astfel faŃada principală este tratată mult mai 
bogat, atât la nivel compoziŃional cât şi la nivel lexical. 

Spre deosebire de reşedinŃele nobiliare pentru care funcŃia rezidenŃială era dublată de 
reprezentativitate, locuinŃele comune s-au concentrat pe prima dintre acestea. Instrumentele 
utilizate pentru punerea în valoare a funcŃiei de reprezentare, mult atenuate faŃă de cazurile 
reşedinŃelor reprezentative ale urbei, au fost: organizarea în plan a construcŃiei – acolo unde 
parcela o permitea – în jurul unei curŃi interioare de formă regulată, sugerarea unui aparat de 
acces prin marcarea golului spre circulaŃia verticală şi ordonarea compoziŃiei faŃadei spre spaŃiul 
public. Unul dintre elementele care diferenŃiază acest tip de locuinŃă de cea nobiliară este lipsa 
simetriei în organizarea spaŃiilor interioare. 

*** 

 
[24, 25] Biserica „Buna Vestire” cunoscută sub denumirea de „Biserica din groapă” (1789-1802) din cartierul 
românesc plasat la sud-vest de cartierul Iozefin (stânga) şi vedere de la începutul secolului al XX-lea a 
bulevardului Victoriei  (Schewisgasse), parte a parcelării cartierului Iozefin (Josefstadt). 
 

În ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea una dintre zonele exterioare ale cetăŃii care se 
va bucura de o atenŃie deosebită a fost cartierul Iozefin. În anul 1780 când este recunoscută 
                                                 
96 Hanna Derer, op. cit., pag. 35. 
97 Idem, pag.138. 
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oficial vecinătate constituită de locuitorii acestei zone, pe străzile Andrei Şaguna (Mühlgasse), 
Dealului (Berggasse), Victoriei (Schewisgasse) [25] şi George Coşbuc (Schulgasse), erau 
ridicate deja 78 de construcŃii, numărul acestora depăşind 100 după un secol de la înfiinŃare.98 
Extinderea fondului construit în zonă s-a datorat şi renunŃării la construirea citadelei şi scoaterea 
la licitaŃie a ternului. 

În anul 1833 în Sibiu sunt instalate primele tăbliŃe cu numele străzilor, acestea fiind 
iluminate începând cu anul 1835 cu lămpi cu ulei. Obligativitatea iluminatului nocturn va fi 
preluat doi ani mai târziu de la vecinătăŃi de către administraŃia centrală. Iluminarea stradală pe 
timp de noapte în permanenŃă (chiar şi în nopŃile cu lună), va fi impusă magistratului de către 
guvernator în anul 1851. La jumătatea secolului al XIX-lea oraşul număra 1.976 de case de 
locuit, dintre care 450 se găseau în Oraşul de Sus, 667 în Oraşul de Jos, 666 în suburbii (extra 

muros) şi 193 în Ńigănie.99 
*** 

 
[26] Vedere a Sibiului dinspre nord-vest. Pictură în ulei realizată de Franz Neuhauser (1808) 
 

Schimbările survenite în ceea ce priveşte fondul construit din cetate şi din afara acesteia 
în secolul al XIX-lea (respectiv în intervalul dintre 1830-1883), sunt consemnate de Johann 
Böbel. Acesta, prin intermediul planului şi a textului, inventariază o serie de operaŃiuni şi 
intervenŃii care au privit toate cele trei componente ale Ńesutului urban – trama, parcelarul şi 
fondul construit: de la circulaŃii dispărute sau nou trasate, la comasări sau divizări de parcele şi 
până la demolarea la jumătatea secolului a unor construcŃii de lemn aflate în inima oraşului, sau 
la închiderea porticelor şi desfiinŃarea unor bow-window-uri. Din informaŃiile furnizate de Böbel 
reiese faptul că marea majoritate a construcŃiilor situate în interiorul zidurilor datau dinaintea 
anului 1830, situaŃia diferind considerabil în suburbii, unde acesta înregistrează o importantă 
dezvoltare cantitativă a fondului construit.100  
 Extinderea oraşului înspre sud-vest prin inaugurarea unor circulaŃii carosabile a fost 
dublată şi de dezvoltarea fondului construit. Principalele utilizări ale construcŃiilor care vor fi 
plasate în această zonă a oraşului sunt subordonate funcŃiei militare. Astfel ansamblul construit 
al cazărmii de artilerie, realizat pe Calea Dumbrăvii a fost finalizat în anul 1876, în clădirea 

                                                 
98 Idem, pag. 65-66. 
99 Emil Sigerus, op. cit., pag. 46. 
100 Hanna Derer, op. cit., pag. 69-71. 
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centrală a acestuia funcŃionând şcoala de cadeŃi.101 Ulterior, în anii care au urmat, clădiri cu 
funcŃie militară vor fi realizate şi în alte zone ale oraşului: pe drumul care făcea legătura între 
Sibiu şi Şelimbăr (Schellenberg) – respectiv cazarma militară (1891-1912) de pe actualul 
bulevard Vasile Milea (fostă Rotenturmgasse), cazarma Honved, situată în imediata vecinătate a 
PorŃii Turnului (1897). 

Pe lângă funcŃia militară, în zonele noi, situate extra muros sunt realizate şi construcŃii 
importante cu utilizări diverse. Un exemplu în acest sens ar fi achiziŃionarea de către Mitropolia 
Ortodoxă a unui teren (grădina Gerlizi) pe strada Schwis (actualul Bd. Victoriei) pentru 
realizarea reşedinŃei mitropolitane. În cea de-a doua jumătate a secolului în cauză, ulterior anului 
1848, în Sibiu încep să apară primele construcŃii cu funcŃie industrială: fabrica Rieger (1868), 
fabrica de cazane (1873), fabrica de pielărie (1890) sau fabrica de cântare (1897). Dezvoltarea 
producŃiei în serie a fost susŃinută şi de cea a infrastructuri, în special a celei feroviare, care îşi 
începea evoluŃia la Sibiu în anul 1872 cu tronsonul care lega oraşul de Copşa Mică.102 

 

 
[27] Cazarma de infanterie finalizată în anul 1807 în dreptul PorŃii Cisnădiei (stânga) şi Spitalul orăşenesc 
Franz Josef (dreapta), inaugurat în anul 1858. Spitalul fusese ridicat în faŃa bastionului Haller (în care se deschidea 
în 1911 prima şcoală de moaşe) pe locul fostei grădini a baronului Samuel von Brukenthal care fusese achiziŃionată 
de către oraş cu scopul prelungirii circulaŃiei de pe latura de sud-est a fortificaŃiei oraşului. 
 

Vechile muzee ale oraşului. Primul muzeu sibian, a cărui deschidere festivă a avut loc în 
anul 1817, a fost Muzeului Burkenthal, care expunea colecŃia de obiecte de artă a baronului 
Samuel von Brukenthal (1721-1803). Muzeul, inaugurat concomitent cu Palais du Louvre din 
Paris (1790), îşi deschidea porŃile publicului larg la 27 după acest moment, făcând accesibilă 
impresionanta colecŃie de pictură a baronului, compusă din 1090 de picturi aparŃinând 
importantelor şcoli de pictură europene. Deschiderea muzeului reprezenta îndeplinirea 
dispoziŃiilor testamentare ale baronului. Analiza ştiinŃifică a colecŃiei lui Brukenthal a fost făcută 
însă târziu, abia spre sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu implicarea istoricului de artă 
Theodor von Frimmel103, cel care va deschide seria cercetătorilor internaŃionali care se vor ocupa 
de inventarul muzeului. ToŃi aceştia au contribuit la identificarea corectă a autorilor operelor 
expuse, precum şi la întocmirea unui catalog complet al exponatelor. În secolul al XX-lea 
colecŃia va creşte, ajungând în jurul anilor `70 la un număr de cca. 10.000 de piese. Muzeul lui 
Brukenthal a fost urmat la sfârşitul secolului al XIX-lea de deschiderea muzeului de ştiinŃe 

                                                 
101 Idem, pag. 56. 
102 Alexandru Avram, Vasile Crişan, Sibiu. Ghid cultural-turistic, pag. 45. 
103 *** Muzeul Brukenthal Sibiu. Galeria de artă – ghid, pag. 5-6. 
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naturale, a Muzeului Românesc („ASTRA”), realizat prin contribuŃia „românilor de 
pretutindeni”, inaugurat cu ocazia adunării generale a membrilor asociaŃiei în 1905 şi de Muzeul 
de etnografie a saşilor ardeleni (1928). 

 
[28, 29] Vedere a străzii Centumvirilor şi a străzii Al. Odobescu înaintea demolărilor şi a lărgirii traseelor 
carosabile din anii `30 ai secolului al XX-lea (imagini din arhiva Hermann Balthes) 

 
[30, 31] Vedere a Turnului de poartă care marca trecerea din Oraşul de Sus spre Oraşul de Jos pe lângă zidul 
de incintă care proteja biserica Sf. Maria. Imaginea din stânga înfăŃişează situaŃia de la începutul secolului al XX-lea 
cu zidul; de apărare, în timp ce în imaginea din dreapta apare turnul în timpul lucrărilor de lărgire a străzii Al. 
Odobescu din anii `30 ai secolului trecut. „Turnul de poartă” situat la întretăierea străzilor Pasajul Scărilor şi Al. 
Odobescu, este unul dintre cele mai bine păstrate elemente ale celei de-a III-a incinte de fortificaŃii a Sibiului (a 
doua jumătate a secolului al XIV-lea). (imagini din arhiva Hermann Balthes) 

 
[32, 33] Vedere din piaŃa de la intersecŃia străzilor Al. Odobescu, Moş Ion Roată şi Konrad Haas în anii `20 ai 
secolului al XX-lea (stânga) şi în anul 2003 (dreapta). Ulterior demolării construcŃiilor existente, pe insula delimitată 
de actualele străzi Al. Odobescu şi Moş Ion Roată, a fost construită în 1937 “Sala de gimnastică” (actualmente 
Teatrul „Gong”), arh. Ernst Sontag a Scolii Evanghelice de BăieŃi (actualmente Liceul de Artă). SpaŃiul rămas intre 
cele doua clădiri a fost amenajat ca teren de sport pentru liceu, în 2005 ocupat de sala de sport a acestuia. 
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*** 
La începutul secolului al XX-lea, conform statisticilor citate de Emil Sigerus, în oraş (este 

vorba despre zona aflată în interiorul perimetrului fortificat) existau 1572 de case.104 În primul 
deceniu al secolului, în intervalul 1905-1910, municipalitatea realiza ample lucrări edilitare 
pentru canalizarea nucleului central al oraşului. Treptat, principalele axe ale oraşului extra muros 

încep să fie mărginite de construcŃii – unele dintre acestea sedii de instituŃii cu caracter 
reprezentativ pentru oraş. Un exemplu în acest sens a fost finalizarea în 1908 a sediului 
Judecătoriei de pe Bd. Victoriei. Concomitent cu inaugurarea clădirii era deschis şi segmentul de 
stradă care făcea legătura dintre actuala stradă Ion RaŃiu (Josefgasse) şi Zaharia Boiu 
(Grabengasse). Bulevardul Victoriei, una dintre arterele cele mai importante ale oraşului va fi şi 
prima stradă pavată din vechiul cartier Josefstadt. 

După cum aminteam în capitolul anterior, în primul deceniu al secolului al XX-lea sunt 
finalizate o serie de parcelări plasate în zona de sud-est a oraşului. Tot în acest interval vor fi 
ridicate şi primele construcŃii pe parcelele vândute. Cu toate acestea, confortul locuirii în aceste 
zone, care ocupau locul unor vechi grădini aflate în suburbiile oraşului, respectiv în afara 
perimetrului administrativ al oraşului, era încă foarte scăzut. Abia spre sfârşitul deceniului al 
treilea al secolului al XX-lea, după conturarea unei atitudini cât de cât coerente a municipalităŃii 
în raport cu dezvoltarea urbană a Sibiului, nenumăratele probleme de ordin edilitar (canalizare, 
alimentare cu apă, iluminatul public, pavarea străzilor etc.) vor fi rezolvate, nu de puŃine ori 
printr-o cooperare strânsă între autorităŃi şi proprietarii imobilelor.105 

În planul urbanistic din 1936 sunt cuprinse o serie de reglementări cu caracter general, însă 
cu o serie de specificaŃii precise privind restricŃiile şi permisivităŃile dezvoltării fondului 
construit. IndicaŃiile acoperă de la funcŃiunea subzonelor urbane, până la regimul de înălŃime al 
clădirilor (cuprins între P şi P+4E), alinierea acestora, procentul maxim de ocupare al terenului 
(de la un procent de 30% în zonele pentru locuinŃe ieftine, până la 70% în zona centrală 
comercială), precum şi specificaŃii precise referitoare la anexele gospodăreşti (grajduri şi coteŃe 
pentru animale – interzise în zona centrală şi admise în zonele rezidenŃiale, mai puŃin în 
cartierele de vile). Perimetrul intravilan era împărŃit în trei zone funcŃionale majore, fiecare 
dintre acestea cuprinzând subzone separate din punct de vedere funcŃional: zona comercială – 
cuprinzând centrul oraşului (1a), cartierul instituŃiilor publica (1b) şi cartierul vechiului oraş de 
jos (1c) – zona mixtă – cuprinzând cartierul instituŃiilor mici (2a), cartierul industriilor (2b) şi 
cartierul muncitorilor (2c) – şi zona de locuit – cuprinzând cartierul de vile şi cartierele periferice 
în care urmau să se construiască locuinŃe ieftine. 

*** 
Dacă în numeroase cazuri, în anii `60-`70 proiectele de sistematizare au sacrificat în mare 

măsură Ńesutul urban istoric al oraşelor româneşti, Sibiul a fost cruŃat. La cererea DirecŃiei 
Monumentelor Istorice şi de Artă în după 1966 zona istorică a Sibiului (98 ha) cuprinsă în 

                                                 
104 Emil Sigerus, op. cit., pag. 65. 
105 Vezi Arhiva Primăriei Sibiu, Fond Mag. or. şi sc. Sibiu, Dosar U-14 (Răspunsul Primăriei la cererile locuitorilor 
Franz Zimmermann şi Adolf Fonn de-a li se permite parcelarea unor terenuri care aparŃin de Hallerwiese. CondiŃii 
impuse pentru cei ce-şi vor construi case. ObligaŃii ale municipalităŃii privind reŃeaua stradală, iluminat, canalizarea 
zonei (1890-1903)) şi Dosar U-15 (Documente (corespondenŃă, proiecte) privind parcelarea terenului numit 
Hallerwiese (azi Ştefan cel Mare) în vederea construirii de locuinŃe (1902-1904)). 
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interiorul fortificaŃiilor a fost propusă pentru restaurare şi renovare.106 Problematica 
patrimoniului urbanistic şi arhitectural din secolul al XIX-lea va fi pus în discuŃie de arhitecŃi 
abia în 1979. Între oraşele prezentate s-a numărat şi dezvoltarea Sibiului între sfârşitul secolului 
al XVIII-lea şi începutul secolului al XX-lea. Concluzia sesiunii a făcut referire explicită la 
semnificaŃia şi importanŃa acestui patrimoniu în contextul în care „programul de reconstrucŃie 
accelerată” îi ameninŃa integritatea.107 În ciuda acestor semnale, demolările nu au ocolit Sibiul, 
intervenŃiile fiind însă mult sub nivelul celor care au afectat zonele urbane din spaŃiul extra-
carpatic, sau Bucureştiul. 

ConfiguraŃia funcŃională a centrului civic din Sibiu constituie o prezenŃă importantă din 
punct de vedere al dotărilor publice la scara oraşului. Amplasarea clădirii Consiliului Local 
(fosta primărie) şi a clădirii administrative de vis-à-vis în acea zonă – ambele datate la sfârşitul 
secolului al XIX-lea – evidenŃiază o direcŃie de dezvoltare şi o arie de polarizare existentă, pe 
care edificiile teatrului (realizat în perioada interbelică), a hotelului Bulevard şi mai apoi a 
dotărilor civice din anii '70 (Casa de cultură a sindicatelor, hotelul Continental şi magazinul 
Dumbrava) o preiau. În orice caz, organizarea spaŃială a noului centru, atât în ceea ce priveşte 
circulaŃiile, zona liberă, cât şi dispunerea clădirilor, generează o serie de disfuncŃii care reduc 
coerenŃa şi gradul său de concentrare al vieŃii urbane. În primul rând, circulaŃiile carosabile 
majore ale oraşului (bulevardele Andrei Şaguna şi Corneliu Coposu) se intersectează în mijlocul 
pieŃei, producând o fragmentare decisivă a spaŃiului, fapt care elimină practic orice valenŃă 
pietonală şi acumulatorie a acestuia, transformându-l într-o zonă de tranzit rapid. 

În ceea ce priveşte fondul construit, principiile urbanismului liber utilizate au condus la 
plasarea disparată a clădirilor, producând un spaŃiu al intrărilor şi ieşirilor, fără o formă sau 
măcar o direcŃie. De asemenea, scara masivă a clădirilor creează o imagine monumentală 
apăsătoare, iar lipsa unui fond neutru construit privează zona de delimitare, nereuşindu-se astfel 
crearea incintei atât de caracteristică pieŃelor urbane şi atât de necesară confortului individului. 
În altă ordine de idei, o resursă funciară mult râvnită de unele proiecte de investiŃii recente este 
spaŃiul rezultat în urma dezafectării depozitelor de cereale din spatele Magazinului Dumbrava şi 
al teatrului. Din punct de vedere al arhitecturii existente, patrimoniul postmodern cu căutări în 
tradiŃionalul regional este greu abordabil tocmai datorită vocabularului său controversat, 
încercările recente de „cosmetizare” a faŃadelor magazinului „Dumbrava” dovedind cu brio acest 
lucru. În acest sens, variantele extreme ale reabilitării – fie demolarea, fie conservarea în sensul 
muzeificării a clădirilor (ca produse exemplare ale unei ideologii care ne-a traversat, cel puŃin 
până la conturarea unei abordări care să reuşească să le pună, dacă se poate, în valoare), pot fi 
considerate legitime. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
106 Dinu C. Giurescu, Distrugerea trecutului României, pag. 20. 
107 Idem, pag. 45. 
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3 CONCLUZII  

 
Rezultat al unei evoluŃii complexe care s-a întins pe o perioadă de mai bine de opt secole, 

Ńesutul urban al Sibiului necesită evaluarea dintr-o dublă perspectivă – cea filtrată prin criterii 
care fac referire la latura tangibilă a cadrului urban şi cea rezultată din aplicarea criteriilor care 
privesc latura intangibilă a acestuia. În prima categorie se încadrează aplicarea criteriilor 
referitoare la vechimea celor trei componente de bază ale Ńesutului urban (trama stradală, 
parcelarul şi fondul construit), calităŃile arhitecturale cuantificabile, maniera de relaŃionare cu 
contextul imediat şi cu cel general, raritatea sau unicitatea componentelor etc. Din cea de a doua 
categorie fac parte acele criterii care evaluează trăsăturile intangibile, necuantificabile, ale 
Ńesutului urban: acumularea şi sedimentarea unor cutume proprii comunităŃii urbane, istoria pe 
care aceasta a parcurs-o, apartenenŃa etnică, organizarea socială, religia, ocupaŃiile, nivelul de 
trai etc., toate acestea având un efect indiscutabil asupra peisajului construit, însă în acelaşi timp, 
greu de exprimat într-o manieră concretă.  

În expunerea de mai sus, parcurgerea şi sintetizarea materialului bibliografic referitor la 
subiect a fost făcută pornind de la acele considerente abstracte care au condiŃionat direct un 
anumit tip de evoluŃie urbană, ajungând în partea a doua la expunerea caracteristicilor palpabile 
ale Ńesutului urban. De asemenea şi în această situaŃia discuŃia poate fi organizată pe două paliere 
– cel care ca subiect centrul istoric delimitat de fortificaŃiile medievale – zona intra muros – şi 
cel care are ca subiect zonele din afara acestui nucleu închis – zona extra muros. Dacă despre 
centrul istoric al Sibiului materialele care privesc evaluarea resursei culturale sunt numeroase şi 
susŃinute de argumente complexe, situaŃia este diferită în ceea ce priveşte zona aflată în afara 
vechiului sistem defensiv al oraşului.  

 Deşi intrată în atenŃia administraŃiei sibiene (privită în perspectivă istorică) şi a istoricilor, 
destul de târziu (după cum aminteam, după anii `60 ai secolului al XX-lea), aceasta furnizează un 
material extrem de bogat pentru cercetarea şi înŃelegerea evoluŃiei oraşului în ultimele trei 
secole. Conservând încă în mare măsură un Ńesut urban, a cărui vechime – în majoritatea 
cazurilor – nu coboară în timp mai mult de un secol şi jumătate, perimetrul extra muros, 
incluzând aici atât vechile suburbii locuite de saşi, maghiari, români şi Ńigani (Măierimea PorŃii 
Turnului, Măierimea PorŃii Ocnei - Terezian , Cartierul Iozefin, Măierimea PorŃii Cisnădiei, 
Parcelarea Zimmermann, Parcelarea Fonn, Cartierul Elisabeta etc.), amenajările peisajere de 
amploare (Parcul Sub Arini, pădurea Dumbrava), dar şi operaŃiile urbane de pe parcursul 
secolului al XX-lea (ansamblurile de locuinŃe colective Valea Săpunului, Mihai Viteazu etc.), 
furnizează informaŃii bogate cu privire la felul în care a evoluat oraşul pe de o parte şi cultura 
arhitecturală şi cea urbană transilvănene din ultimele două veacuri, pe de altă parte. 
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