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3. Sibiu - un oraș în care este ușor de trăit
Clima este plăcută, fără excese.
Orașul are o poziție geografică centrală în România, se află pe traseul principalelor căi de
legătură dintre Marea Neagră și Europa occidentală și este principalul nod de cale ferată din
zonă. Aeroportul Internațional Sibiu asigură traficul aero regulat de călători și mărfuri, cu
destinațiile principale din România, dar și cu Germania , Italia și Anglia. În viitor sunt
prevăzute curse directe spre Franța și Austria.
Orașul are o infrastructura de transport local modernă. Rețeua de autobuze, troleibuze,
pistele pentru biciclete, taxiurile și serviciile de închiriere de mașini asigură mobilitatea în
cadrul orașului.
Serviciile sanitare, sociale, instituții precum poliția și poșta asigură, prin buna lor
funcționare, confortul locuitorilor.
Multitudinea de atracții turistice și culturale, de spații verzi, de parcuri, diversitatea
locurilor unde se pot practica activități sportive, în aer liber sau înăuntru, cât și numeroasele
modalități pe care le oferă orașul pentru recreere (restaurante, cluburi ș.a.) fac din Sibiu un
oraș deosebit de primitor.
Oamenii sunt prietenoși și bucuroși de oaspeți.
Găsirea unor modalități de găzduire adecvate este adesea o grijă atunci când ești nou-venit
sau începi studiile universitare. Majoritatea studenților locuiesc în apropiere de centru sau la
o distanță care poate fi parcursă cu bicicleta de centrul orașului. Există suficiente modalități
de cazare: fie cămine studențești, fie există posibilitatea cazării cu chirie etc.
Instituția dinamică și cu un mare impact în dezvoltarea orașului este, fără îndoială
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA, cea care, prin tinerii pe care îi educă, are un mare
impact în toate sectoarele vieții publice sibiene. Dacă Sibiul arată așa, este și meritul
universității noastre care pulsează alături de inima orașului nostru.

