
ÎNFRĂȚIREA  SIBIU - RENNES 

 

Preambul : 

Am putea spune că relațiile dintre orașele Sibiu și Rennes au ca început luna ianuarie 1990, când o 

delegație formată din reprezentanți ai Primăriei Rennes și jurnaliști de la ziarul « Ouest France » din 

Bretania a venit cu ajutoare umanitare la Liceul « Gheorghe Lazăr » din Sibiu. 

Delegația a fost însotită de profesorul Leonte Köver, fost profesor la acest liceu și stabilit din 1989 

la Rennes. El este de fapt și inițiatorul relațiilor de prietenie și cooperare dintre departamentul Ille et 

Vilaine și județul Sibiu prin crearea la Rennes, în 28 decembrie 1989, a Asociației « Solidarité 35 

Roumanie ». Această asociație federează comunele din Ille et Vilaine și este partenerul fidel, de 

peste 25 de ani, al Asociației de prietenie « Ille et Vilaine-Sibiu » 

Acțiuni în cadrul relațiilor Sibiu-Rennes : 

- 1990 : Vizita unui grup de 100 de elevi de la Liceul « Gheorghe Lazăr » la Rennes (avion direct 

Sibiu - Rennes). Din delegație au făcut parte și aleși ai CL Sibiu, precum și jurnaliști. Acțiunea a 

fost organizată de profesorul Leonte Köver. Liceenii au fost cazați în familii cu care au păstrat 

legătura mult timp, iar mulți dintre și-au făcut, ulterior, studiile universitare la Rennes. 

- 1992 : Turneu al unei trupe de teatru în România, timp de 7 săptămâni cu spectacolul pentru copii 

« Cerumen ou le secret des pays secrets » - « Urechiușă sau taina tărâmurilor secrete ». La Sibiu au 

avut loc 6 spectacole în sala Teatrului « Radu Stanca » la care au participat peste 800 de copii veniți 

de la școlile din Sibiu și județ 

- 1992 : Prima delegație de tehnicieni de la Primăria Rennes la Sibiu. Instalarea unor semafoare 

computerizate, oferite de Primăria Rennes 

- 1993 : A doua delegație de tehnicieni de la Primăria Rennes la Sibiu. Proiect comun pe tema apei 

și a tratării apelor uzate. Cu această ocazie strada Jiului a fost denumită strada Rennes 

- octombrie 1993 : Primii cooperanți francezi la Sibiu, care vor gestiona Casa Ille et Vilaine pâna în 

1997 ( în perioada 1993 - 1997 au fost 12 cooperanți francezi) 

- 24 februarie 1994 : Inaugurarea primei Case Ille et Vilaine pe str. Uzinei, nr. 3 în prezența 

Ambasadorului Franței și a reprezentantilor Primăriei Rennes și ai Primăriei Sibiu la care au 

participat peste 2000 de persoane 

- 11 iunie 1994 : Crearea Asociației de prietenie « Ille et Vilaine-Sibiu ». Consiliul de administrație 

era format din cetățeni, reprezentanți ai Primăriei Sibiu și ai Consiliului Județean Sibiu 

- 1994 : A treia delegație de tehnicieni de la Primăria Rennes. Continuarea instalării de semafoare 

computerizate oferite de Primăria Rennes 

- noiembrie 1995 : Festival Românesc în Bretania cu participarea a peste 100 de artiști din Sibiu și 

din țară în 52 de localități din departamentul Ille et Vilaine ("Junii Sibiului", artizani populari, 

Teatrul "Gong", pictori, iconari, etc). 



- 1994 - 1999 : Schimburi și vizite reciproce între școli din Sibiu și Rennes ( Școala "Regina 

Maria", Școala "Nicolae Iorga" etc) 

- 1995 : Primăria Rennes a oferit calculatoare Primăriei Sibiu 

- 1995 - 1999 : Mai multe delegații de aleși locali din Sibiu împreună cu primarii (Maxim, Șerbu, 

Condurat, Ittu) în vizită la Rennes 

- 1995 - 1999 : Vizite regulate la Sibiu (bianual) ale Viceprimarului orașului Rennes (Roselyne 

Lefrançois) 

- 1997 : Asociația de prietenie « Ille et Vilaine-Sibiu » a preluat de la francezi gestionarea Casei Ille 

et Vilaine 

- 1998 : Un grup de aproximativ 200 de persoane din Sibiu și județ au fost primiți la Primăria 

Rennes de către primarul orașului , Edmond Hervé. Din delegație au făcut parte aleși locali și 

tehnicieni de la Primăria Sibiu, primari și președinți de asociații de înfratire din județul Sibiu, 

sportivi. 

- 5 octombrie 1998 : Inaugurarea la Rennes, în cartierul La Bellangerais, a parcului care va purta 

numele Sibiu, în prezența aleșilor locali din Rennes 

- 1999 : Semnarea Cartei de înfratire dintre Rennes și Sibiu - la Rennes. A fost prezență o delegație 

formată din 50 de sibieni : aleși locali și viceprimarul orașului Sibiu, reprezentanți ai Asociației de 

prietenie « Ille et Vilaine - Sibiu » și ai asociațiilor din județ, reprezentanți ai Direcției Județene de 

Tineret și Sport și RENEL, precum și ziariști sibieni 

- 1999 : Prima ediție a Universității de vara francophone la Sibiu pentru elevi și studenți francofoni. 

Întreruptă în 2009, a fost reluată în 2015 și se desfășoară în fiecare an cu sprijinul financiar al 

Primăriei Sibiu prin Agenda comunității. 

- 2000 : Semnarea Cartei de înfratire Sibiu - Rennes, la Sibiu, în sala Baroc a Muzeului Brukenthal 

în prezența primarului orașului Rennes, Edmond Hervé și a primarului Sibiului, Dan Condurat 

- 2000 : Cumpărarea casei de pe strada Konrad Haas nr 14 (care va deveni noul sediu al Casei Ille et 

Vilaine) cu fonduri provenind de la Primăria Rennes și de la Consiliul General Ille et Vilaine 

- 2001 : Constituirea Comisiei Rennes-Sibiu în cadrului Asociației de prietenie « Ille et Vilaine – 

Sibiu, formată din profesori din oraș, aleși locali și reprezentanți ai Primăriei Sibiu (Carmen Nicula, 

Carmen Baciu, Gabriela Mihăilescu).  

- ianuarie 2002 : Crearea Asociației de înfratire « Rennes-Sibiu » în cadrul Primăriei Rennes 

- aprilie 2002 : Forumul cooperării franco-române. Au fost prezente peste 100 de persoane din 

Rennes și departamentul Ille et Vilaine la Sibiu printre care și viceprimarul orașului Rennes, 

împreună cu aleși locali, primari și președinți de asociații din Ille et Vilaine. 

A fost inaugurată Casă Ille et Vilaine de pe str. Konrad Haas, nr. 14 în prezența Primarului Klaus 

Johannis, a reprezentanților Primăriei Rennes și ai Consiliului General Ille et Vilaine. 

- 2004 : 2 persoane de la Serviciul de Asistență Socială și Persoane cu handicap de la Sibiu, în 

stagiu de o luna la Rennes. 



- 2004 - Participare la Târgul Internațional de Turism de la Rennes. Sibiul a reprezentat România ca 

invitat de onare. Standul Sibiului a primit trofeul pentru « Cea mai bună primire la secțiunea  

Internațional » 

- 2004 : Asociația de înfratire « Rennes-Sibiu » inițiază la Sibiu proiectul « Centre de vacanță », 

împreună cu Asociația de prietenie « Ille et Vilaine-Sibiu ». Primul centru de vacanță a avut loc la 

Școală nr. 12 și a fost susținut financiar de Primăria Sibiu 

Proiectul a fost continuat până în prezent, în diferite cartiere din oraș, cu sprijinul financiar al 

Primăriei Sibiu. 

2005 - 2009 : « Festineret », festival pentru tineri la Sibiu, în organizarea Asociației de înfratire 

Rennes-Sibiu și APIVS, cu sprijinul logistic și financiar al Uniunii Europene si al Primăriei Sibiu 

(80 de tineri francezi au fost prezenți la fiecare ediție). Festivalul a constat în ateliere de animații 

pentru tineri, teatru, jocuri de societate, jocuri sportive și concerte de muzică susținute de trupe de 

muzică din Rennes și Sibiu 

2009 : Aniversarea a 10 ani de înfratire Sibiu - Rennes, la Sibiu. A fost prezență o delegație de aleși 

de la Primăria Rennes. Asociația de înfratire « Rennes-Sibiu » a organizat, la Casa Albastră din 

Sibiu, o expoziție de grafică intitulată « Muza bretonă ». A fost creată o broșură despre Bretania și 

distribuită elevilor din școlile sibiene. 

2010 : Prima vizită a Primarului Klaus Johannis la Rennes, împreună cu aleși locali și tehnicieni din 

Primăria Sibiu 

2014 : A doua vizită a Primarului Klaus Johannis la Rennes, împreună cu aleși locali. 

2012 - 2017 : Festivalul Internațional de benzi desenate de la Sibiu cu participarea desenatorilor din 

Rennes și cu susținerea financiară a fiecărei ediții de către Primăria Sibiu prin Agenda culturală 

 

Concluzie : 
 

De-a lungul celor peste 20 de ani de relații între orașul Rennes și Sibiu și aproape 20 de ani de când 

cele două orașe sunt înfrătite oficial, sute de persoane din orașul Sibiu și orașul Rennes au avut 

ocazia să se viziteze, să se cunoască mai bine și să colaboreze în cadrul diferitelor proiecte, în 

folosul celor două comunități. 

 

Asociația de prietenie « Ille et Vilaine-Sibiu » a avut în permanentă rolul de mediator de cooperare 

și de coordonator al proiectelor desfășurate la Sibiu sau la Rennes 

 

 

 

 


