
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE PARTENERIAT  

COMUN 

  

  
  

Eevii Cercului de Istorie,                                                   Elevii Cercului de Istorie, 

Benea Florentina,                                                                          Gândilă Ecaterina,  

Drăghiță Sonia, clasa a X-a A,                              Muntean Teodora, clasa a X-a C 

îndrumător, Prof. drd. Dragoș Curelea                      îndr. Prof. Daniela Curelea 

Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu           Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu 

 

 

 

 

 

 

Ediția a IV-a, Sibiu 

 



 

 

PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI 

care au locuit, au trăit și au pășit pe strada Avram Iancu din Sibiu  

în secolele XIX-XX 

Elevii Cercurilor de Istorie, 

 

Îndrumător, Prof. Dragoș Curelea                  Îndrumător, Prof. Daniela Curelea 

Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu ,         Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu 

 

Tot ceea ce învățăm dobândeşte valoare prin intervenţia creatoare a cadrelor didactice care 

au în centrul atenţiei elevii şi acţiunea acestora de a-şi construi cunoştiinţele şi competenţele proprii 

prin participarea activă la activităţile şcolare și la cele extrașcolare. 

Strada Avram Iancu din Sibiu este cunoscută încă din perioada medievală sub denumirea 

germană de Rychbargas (1556) fiind una dintre arterele preferate de patriciatul săsesc din localitate 

în vederea realizării propriilor reședințe. Începând cu anul 1875 este evidențată în documentele de 

urbanism sub denumirea de Reispergasse (strada Urezului) pentru ca mai apoi între 1918 - 1946 

strada a purtat numele revoluționarului pașoptist de seamă Avram Iancu, nume pe care îl poartă și 

liceul la care noi învățăm. 

În perioada comunistă între anii 1945 – 1970, strada a purtat denumirea de 23 August. În 

memoria evenimentelor din cel De-al Doilea Război Mondial. Începând cu anul 1970 și până astăzi, 

această arteră de locuire din centrul istoric al Sibiului, poartă iarăși numele marelui revoluționar 

pașoptist român din Transilvania. În vechea urbe a Sibiului, pătrunderea românilor în sensul locuirii 

efective, se realizează de abia în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Pe această stardă 

trăind și pășind în secolele al XIX-lea și al XX-lea personalități românești celebre precum cele 

prezentate în tabelul de mai jos:  

Nr. 

Crt. 

Personajul 

român celebru 

Imobilul în 

care a locuit / s-a desfășurat 

activitatea 

Descrierea sumară a clădirii 

1. David Urs 

Baron de 

Margina 

Str. Avram Iancu nr. 6. 

Clădirea aceasta este foarte 

veche datând din secolul al 

XV-lea, refăcută în secolul al 

XVIII-lea și refăcută și 

consolidată iarăși după 1950. 

Clădirea are trei corpuri, din care 

primul construit în forma literei U 

are baza la stradă 

Streașina casei este profilată. 

Parterul casei a cunoscut dese 

reamenajări după 1950 aici 

existând și funcționând magazine. 

Poarta se deschide spre interior 
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dând într-un gang boltit și cu 

scânduri pe jos podit. 

2. Timotei 

Cipariu 

Str. Avram Iancu, nr. 17. 

Clădirea aceasta datează de la 

sfârșitul secolului al XVIII-lea 

și începutul celui următor 

Situată prin însăși amplasarea ei 

lângă zidul celei de-a doua incinte 

a Sibiului medieval, imobilul are o 

fațadă îngustă. Parterul prezintă 

celor care privesc această casă 

două ferestre și o ușă din lemn cu 

model geometric. Urmează un gang 

boltit având forma de cruce. 

Imobilul are etaj și un acoperiș 

înalt. 

3. Gheorghe 

Dima 

Str. Avram Iancu, nr. 19 (astăzi 

Pasajul Școlii nr. 2) Imobilul a 

fost ridicat în secolul al XVIII-

lea. 

Forma acestei case este un L care 

are latura scurtă cu ieșirea în strada 

Avram Iancu. Poarta ne permite 

accesul într-un gang boltit în forma 

unei cruci, gang (culoar) care leagă 

clădirea de cea din strada Avram 

Iancu. 

4. George Barițiu 

și fiul său 

Ieronim Barițiu 

Str. Avram Iancu, nr. 25. 

Imobil ridicat la începutul 

secolului al XIX-lea. 

Clădirea aceasta a rezultat prin 

unificarea mai multor corpuri. 

Aripa situată la stradă are în plan 

central gangul pietonal care ne 

conduce spre interiorul clădirii. 

5. Comitetul 

Națiunii 

Române 

-Nicolae 

Bălcescu și 

-Avram Iancu 

Str. Avram Iancu, nr. 27. 

Această clădire a fost ridicată 

la sfârșitul secolului al XVIII-

lea și începutul secolului al 

XIX-lea. 

 

 

Această casă este construită în 

forma literei U. Fațada sa are cinci 

ferestre la etaj și numai trei la 

parter. Poarta odată trecută ne 

conduce pașii spre un gang boltit. 

6. George Coșbuc Str. Avram Iancu, imobilul nu 

este localizat cu exactitate 

 

Tabel nr. 1 
Personaje românești celebre care au trăit și pășit pe strada Avram iancu din Sibiu 

în decursul secolelor al XIX-lea și al XX-lea 
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DAVID URS BARON DE MARGINA, (1816 – 1897) 

Ofițer superior român cu grad de colonel în armata austro-

ungară și comandant al Regimentului nr. 1 românesc de graniță cu 

cazarmamentul principal în comuna Orlat. Membru fondator al 

Asociațiunii Astra din Sibiu și al societății de credit denumită Banca 

Albina. A susținut material armata română în participarea acesteia în 

Războiul pentru Independență împotriva Imperiului Otoman la 1877 – 

1878. Spirit educat, a fost conștient de rolul însemnat pe care educația 

îl avea în procesul de emancipare socială și națională a românilor din 

Ardeal. (situația românilor nefiind deloc una buna pe linia 

recunoașterii drepturilor lor politice, sociale, economice, naționale 

după realizarea Dualismului de la Viena la 1867)  

S-a dedicat construirii de școli, dotării acestora cu cele necesare unui învățământ eficient și 

promovării unor dascăli stăpâni pe materia lor. S-a remarcat ca apărător al școlilor grănicerești. Bun 

organizator, tactician militar, comandant de mari unități militare, distins cu Ordinul austriac 

Coroana de fier, clasa a III-a și decorat în 1859 cu Crucea de Cavaler al Ordinului militar Maria 

Tereza – cea mai înaltă decorație de război a Austriei. Pentru meritele sale în anul 1860 primește 

titlul nobiliar de baron al Imperiului Austriei, distincție rar întâlnită în acea perioadă la persoane de 

origine română. 

TIMOTEI CIPARIU-CANONIC DE BLAJ, (1805 – 

1887) 

Filolog român de marcă, scriitor, canonic de Blaj al 

Bisericii române unite cu Roma, membru fondator și 

vicepreședinte al Asociațiunii Naționale pentru Literatura și 

Cultura Poporului Român înființată la Sibiu în 1861, iată doar 

câteva dintre direcțiile de activitate în care s-a afirmat. 

Alături de George Barițiu, Simion Bărnuțiu și August 

Treboniu Laurian a deținut un rol de seamă în evenimentele 

revoluționare din 1848-1848 de aici din Transilvania.  

A trăit pe strada Avram Iancu din Sibiu în imobilul (clădirea) de la nr. 17. 
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GHEORGHE DIMA – MUZICOLOG ȘI COMPOZITOR (1847-1925) 

 

Acest muzicolog român  a trăit, a locuit și a pășit pe strada 

Avram Iancu din Sibiu în decursul ultimei părți a secolului al 

XIX-lea și în primele decenii ale secolului următor.  

La clădirea cu nr. 19 (astăzi Pasajul Școlii nr. 2) a stat și 

comupus muzică acest om.  

A fost unul dintre primii maeștrii ai polifoniei corale 

românești, conducând încă din 1881 corurile Reuniunii de muzică 

și Männergesangverein pentru care a compus muzică corală și 

vocal simfonică. 

 

GEORGE BARIȚIU, CELEBRU CĂRTURAR ROMÂN DIN SECOLUL AL XIX-

LEA (1812 – 1893) 

A trăit în imobilul de pe strada Avram Iancu la nr. 25. 

Clădirea aceasta este rezultatul unificării mai multor imobile în 

unul singur. George Barițiu a fost unul dintre personajele de seamă 

ale Revoluției de la 1848 din Trasnilvania.  

Membru fondator și președinte al Astrei de la Sibiu, 

președinte al Academiei Române și fondatorul ziaristicii de limbă 

română din Transilvania prin publicațiile Gazeta Transilvaniei și 

Transilvania care apăreau în Brașov și Sibiu. 

 

COMITETUL NAȚIUNII ROMÂNE – FOR DE 

INTERES PUBLIC ÎN PERIOADA REVOLUȚIEI DE LA 1848-1849  – pe strada Avram 

Iancu în clădirea de la nr. 27 

Într-o clădire construită în forma literei U, având o aripă la stradă a funcționat în perioada 

desfășurării Revoluției de la 1848 -1849 organismul revoluționar denumit Comitetul Națiunii 

 Române.  

Fațada imobilului privit de noi are cinci ferestre la etaj și numai trei la parter. Portalul este în 

formă de arc conducând pașii privitorului spre un gang cu boltă care odată trecut permite accesul, 

Între lunile septembrie 1848-marie1849 aici s-a aflat sediul Comiteului Națiunii Române. În 

această casă a pășit și a stat Nicolae Bălcescu în jurul datei de 10 noiembrie 1848, pentru a-i 
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convinge pe conducătorii ai revoluției de o acțiune fermă și energică în raport cu puterea militară a 

Austriei. 

Avram Iancu a făcut și el o vizită 

Comitetului, unde a participat la consultările 

care pregăteau Adunarea de la Sibiu din 28 

decembrie 1848. Victora armatelor lui Iosif 

Bem, care a ocupat Sibiul la 11 martie 1849, 

silește membrii Comitetului Națiunii Române 

să plece în pribegie peste munți spre Câmpina 

și Ploiești. Privitor la Arhiva și actele de 

cancelarie ale Comitetului, aceasta a căzut în 

mâna cuceritorilor maghiari ai orașului. Un 

aspect interesant și care merită amintit aici, este că în anul 1972 ( deci la mai bine de un secol de la 

Revoluția pașoptistă) un cocoș  scăpat din întâmplare în pivnița clădirii acesteia a scurmat pământul 

aducând la iveală un real tezaur constituit din 6982 monede din argint slab aliat în valoare de 20 

kreuzeri / monedă. Tezaurul acesta aparține astăzi Muzeului de Istorie din cadrul Muzeului Național 

Brukenthal din Sibiu. 

 

GEORGE COȘBUC (1866 – 1918)  

Mai în jos pe stardă, dincolo cu câteva case de imobilul de la 

nr. 27 acolo unde s-a aflat Comitetul Națiunii Române, a locuit cu 

chirie în vremea șederii sale în Sibiu, poetul George Coșbuc. Acest 

episod fiind înregistrat în perioada în care poetul colabora la ziarul 

Tribuna lui Ioan Slavici. Astăzi localizarea cu precizie a acestei case 

nu se poate face, deoarece puținele detalii oferite de Onisifor Ghibu 

sunt insuficiente pentru localizarea cu exactitate a clădirii (afirmația 

îi aparține cercetătorului dr. Cornel Lungu, în lucrarea domniei sale 

intitulată: Sibiul românesc. Oameni și locuri, apărută la Sibiu în 

2011, p. 64.)  

De subliniat faptul că poetul George Coșbuc a mai locuit pe strada Wintergasse (Iernii nr. 

11) astăzi numită Timotei Popovici, în clădirea care a aparținut cotidianului Tribuna, precum și pe 

strada Bisericii (astăzi Justiției la nr. 12, lângă Biserica din Groapă) într-un imobil care astăzi nu 

mai există. Pe locul acestuia se află o construcție ridicată între 1920-1930 de către reputatul doctor 

Liviu Ionașiu, medic primar psihiatru de certă valoare din Sibiul primei jumătăți a secolului al XX-

lea. 

 

 

Ediția a IV-a, Sibiu 

 



 

 

 

Bibliografie selectivă ordonată alfabetic 
 

 Avram, Alexandru; Bucur, Ioan, Topografia monumentelor din Transilvania, Municipiul 

Sibiu, Centrul istoric, Editura Rheinland, Koln, 1999. 

 

 Dumitrescu-Jipa, Aurel; Nistor, I., Nicolae, Sibiul și ținutul lui în lumina istoriei, Editura 

Dacia, Cluj Napoca, 1976. 

 

 Drecin, D., Mihai, Banca Albina din Sibiu, instituție națională a românilor transilvăneni 

(1871-1918), Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982. 

 

 Hașeganu, Ilie, Figuri din mărginime, Vol. II., Cărturari, îndrumători culturali și 

economici, redactori de gazete poporale și calendare, dascăli, memorialiști, călători, artiști, 

Editura Litera, București, 1976. 

 

 Klemens, Kurt, Hanul Dumbrava și Groapa leilor. Istorie și istorioare din Sibiu, Editura 

Honterus, Sibiu, 2013. 

 

 Lungu, Cornel, Sibiul românesc. Oameni și locuri, Editura Salgo, Sibiu, 2011. 

 

 Lupu, Nicolae, Cetatea Sibiului, Editura Meridiane, București, 1968. 

 

 Oprișiu, Mircea; Mariș, Ioan, Mic documentar al evenimentelor și personalităților care s-au 

născut, au trăit și au creat, ori au avut legături cu meleaguri sibiene, fasciculele I – VII, 

Sibiu, 2001-2003. 

 

 Sigerius, Emil, Cronica orașului Sibiu 1100 -1929, Editura Honterus, Sibiu, 2011. 

 

 

 

 

 

 

Ediția a IV-a, Sibiu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DATE SUPLIMENTARE: 15 ELEVI IMPLICAȚI 

                                    2 ELEVI RESPONSABILI MEDIA 

                                               2 CADRE DIDACTICE 

RESURSE: UMANE ȘI FINANCIARE VOLUNTARE 

REZULTATE VIZIBILE: BROȘURĂ, FILM DE PREZENTARE, FLAYER 

COMPETENȚE DOBÂNDITE: ELEVII AU DOBÂNDIT INFORMAȚII ȘI DATE DESPRE 

PERSONALITĂȚILE ROMÂNEȘTI CARE AU LOCUIT PE STRADA AVRAM IANCU 

ÎNTR-UN PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

 

VĂ MULȚUMIM 

 

ELEVII ȘI CADRELE DIDACTICE IMPLICATE ÎN PROIECT 
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