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În cadrul acestei tematici generoase
vor fi abordate subiecte privind relaţia dintre bănci sau antecesorii acestora, de la începuturi până în
zilele noastre.
Una dintre secţiuni va fi dedicată
împlinirii a 140 de ani de la adoptarea legii de înfiinţare a sistemului monetar românesc.
Alte secţiuni se vor opri asupra arhitecturii bancare şi impactului prezenţei băncilor/instituţiilor
antecesoare acestora în interiorul oraşelor.
Structurarea finală pe secţiuni se va face ţinându-se cont de titlurile comunicărilor anunţate, pe
epoci istorice.

Şedinţa Comitetului Comisiei de Istorie a Oraşelor din România
26 ianuarie 2007
Întâlnirea s-a desfăşurat în biblioteca Institutului Naţional pentru Monumente Istorice, din
Bucureşti. La şedinţă au fost prezenţi următorii membrii ai Comitetului CIOR: Dumitru Agache,
Alexandru Artimon, Victoria-Paraschiva Batariuc, Gheorghe I. Cantacuzino, Ionel Cândea, Stela
Cheptea, Vasile Ciobanu, Liliana Roşiu, Paul Niedermaier, Gheorghe Sion, Virgiliu Z. Teodorescu
şi Oliver Velescu, iar ca invitate: Nadia Manea şi Tereza Sinigalia. S-au scuzat: Ioana BogdanCătăniciu, Teodor Octavian Gheorghiu, Dan Dumitru Iacob, Nicolae Lascu, Valeriu Lupaşcu,
Mircea D. Matei şi Mariana Şlapac.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Organizarea sesiunii anuale a CIOR;
2. Publicaţiile CIOR;
3. Temele de cercetare ale CIOR;
4. Situaţia financiară a CIOR;
5. Diverse.
1. În debutul şedinţei, doamna Nadia Manea anunţă Comitetul CIOR că propunerea privind
organizarea sesiunii anuale a Comisiei împreună cu Banca Naţională a României a fost aprobată
pentru iunie 2007, asigurându-se cazare şi masă pentru maxim 20 de persoane din provincie.
Ca dată a manifestării s-a optat, în principiu, pentru prima jumătate a lunii, manifestarea
trebuind să se desfăşoare în zilele de joi şi vineri, sâmbăta neputându-se intra în BNR. După
analizarea datei optime pentru toţi cei care ar fi interesaţi, s-a decis ca sesiunea CIOR din 2007 să se
desfăşoare în zilele de 7 şi 8 iunie. Doamna Manea a precizat că lucrările vor avea loc în sala
„Mitiţă Constantinescu”, organizându-se şi o vizită la Muzeul şi Arhivele BNR.
Domnul Paul Niedermaier a apreciat că CIOR va trimite invitaţiile până la mijlocul lunii
martie, înscrierile fiind aşteptate până la sfârşitul lunii aprilie.
În privinţa tematicii, a rămas cea anunţată anterior: Banca şi oraşul. Astfel vor putea fi
abordate subiecte privind relaţia dintre bănci sau antecesorii acestora, de la începuturile oraşelor
până în zilele noastre.
La dorinţa BNR, va exista o secţiune dedicată împlinirii a 140 de ani de la adoptarea „Legii
pentru înfiinţarea unui sistem monetar şi pentru fabricarea monedei naţionale” la 22 aprilie 1867.
Alte secţiuni vor fi dedicate arhitecturii bancare şi impactului prezenţei băncilor/antecesorilor
acestora asupra urbanismului şi a vieţii centrelor urbane. Structurarea finală pe secţiuni se va face
funcţie de titlurile comunicărilor anunţate, eventual pe epoci istorice.
2. În continuare sunt prezentate publicaţiile Comisiei. Domnul Ciobanu prezintă situaţia
revistei „Historia Urbana”: a apărut nr. 1/2006, nr. 2/2006 fiind la editură. Subliniază însemnătatea
unei mai ample rubrici de Note bibliografice. În revistele din străinătate acestea ocupă uneori un
sfert din spaţiul revistei. La noi lipseşte critica istoriografică deoarece recenziile nu sunt apreciate
de cei în drept, nu au ponderea necesară în CV-uri deşi cer multă muncă şi se preferă o comunicare
unei recenzii. În concluzie, solicită sprijin de la membrii Comisiei pentru recenzii şi prezentări de
cărţi. Întrucât pentru evaluarea revistei studiile sunt foarte bine cotate dacă sunt traduse în limbi
străine de circulaţie, cere ajutorul membrilor Comisiei şi în acest sens, chiar pentru nr. 1/2007, aflat
în pregătire. O altă problemă a revistei este neregularitatea apariţiilor. Aceasta ar putea fi rezolvată
prin apariţia unui singur număr pe an, având în vedere şi suprasolicitarea secretarului de redacţie –
domnul Dan Dumitru Iacob – care trebuie să coordoneze lucrările la Atlas având şi alte activităţi în
cadrul Institutului. După discuţii, s-a decis ca revista să apară în continuare în două numere pe an,
urmând ca domnul Iacob să fie degrevat de alte activităţi.
Din Buletinul „Informaţii privind istoria oraşelor”, au apărut şase numere în anul 2006 (123128). Din păcate şi aici se resimte neimplicarea membrilor CIOR în semnalarea unor publicaţii şi
evenimente referitoare la istoria oraşelor.
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Banca şi oraşul, Bucureşti 7-8 iunie 2007
Formular de înscriere (data limită 30 aprilie 2007)

Către Comisia de Istorie a Oraşelor din România
Bulevardul Victoriei nr. 40, 550024 Sibiu
Subsemnata/ subsemnatul ..…............................………….............................................................................…...
(titlul ştiinţific, numele şi prenumele)

de la ........................................................................................... din ......................................................................
(instituţia)

(localitatea)

Intenţionez să prezint comunicarea: ......................................................................................................................
………........................................................................................….......... pentru care anexez rezumatul solicitat.
Adresa mea este ....................................................................................................................................................
(str., nr., bl., ap., cod., loc., tel.)

..................................................................................................................................................…..........…............
Semnătura ...................................................

3. Trecând la marile teme de cercetare ale Comisiei, domnul Niedermaier informează că a
apărut în „Historia Urbana” şi în volum separat, la Editura Academiei, Elenchus Fontium Historiae
Urbanae, volumul de documente privind istoria timpurie a oraşelor din România.
Domnul Ciobanu anunţă Comitetul CIOR că manuscrisul Bibliografiei istorice a oraşelor din
România a fost predat la Editura Academiei, urmând ca lucrarea să fie tipărită în acest an.
Domnul Niedermaier iniţiază discuţia privind Atlasul istoric al oraşelor din România. Sunt în
lucru fasciculele Câmpulung (care va fi finalizată până la sfârşitul anului) şi Siret (care este în fază
de pregătire). Pentru Brăila, domnul Ionel Cândea informează că textul este redactat, urmând să
capete forma finală. Se interesează asupra modalităţilor de elaborare a hărţilor şi planşelor. Se
stabileşte să vină la Sibiu cu desenatorul pentru a discuta detaliile tehnice cu cartograful care
realizează hărţile celorlalte atlase. Domnul Cândea ar dori ca atlasul Brăilei să apară la Editura
Istros a Muzeului Brăilei. Domnul Niedermaier declară că ar fi mai bine să apară tot la Editura
Enciclopedică din Bucureşti ca şi celelalte fascicule. Domnul Cândea relevă însă că finanţatorii vor
dori ca banii să fie utilizaţi tot la Brăila.
În continuare sunt discutate propunerile privind localităţile care să facă obiectul unor fascicule
viitoare: Baia (doamna Batariuc), Botoşani sau Iaşi (doamna Cheptea) şi Bacău (domnul Artimon)
pentru Moldova, Târgu Secuiesc (domnul Niedermaier) pentru Transilvania, Oraviţa (doamna
Liliana Roşiu), Timişoara, Lipova sau Caransebeş (domnul Niedermaier) pentru Banat.
Ultimul subiect discutat la acest punct al ordinei de zi este noul proiect al CIOR, Dicţionarul
istoric al oraşelor din România. Există o listă a localităţilor care ar urma să fie cuprinse în lucrare,
cele ce apar şi în Bibliografie. S-a discutat şi despre situaţia oraşelor dispărute, care vor fi şi ele
cuprinse. Pentru unele oraşe s-au anunţat deja colaborări (sunt citite numele membrilor Comisiei
care şi-au exprimat deja opţiunile pentru anumite centre urbane), dar majoritatea localităţilor urbane
mici au rămas fără posibili autori. Lista aşezărilor urbane, ordonate pe judeţe, circulă în sală, o parte
dintre cei prezenţi notându-şi numele în dreptul celor pentru care doresc să redacteze articole după
modelul publicat în buletinul „Informaţii privind istoria oraşelor” nr. 126. Se fac propuneri pentru
persoane care ar trebui contactate în vederea colaborării; se constată că unele localităţi au fost foarte
puţin sau deloc cercetate.
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Domnul Niedermaier precizează faptul că, deşi proiectul se întinde pe mai mulţi ani, textele
articolelor trebuie redactate cât mai repede, pentru a putea permite apoi corectarea, uniformizarea,
sistematizarea şi formatarea lor.
4. Situaţia financiară a CIOR pe anul 2006 se prezintă în felul următor: 33 de persoane au
plătit cotizaţia pe anul respectiv, suma colectată fiind de 660 de lei (la data publicării buletinului
informativ). Cu multiplicarea şi expedierea buletinului, precum şi cu expedierea drepturilor ce revin
autorilor care au publicat în „Historia Urbana”, s-au cheltuit anul trecut 347,72 de lei.
Domnul Ciobanu reaminteşte celor prezenţi că membrii şi simpatizanţii Comisiei pot ajuta la
îmbunătăţirea situaţiei financiare a CIOR prin completarea unei Cereri privind destinaţia sumei
reprezentând până la 2% din impozitul anual (Formularul 230) şi depunerea acesteia împreună cu o
copie a Fişei fiscale proprii la Administraţia Financiară de care aparţin. Membrii Comitetului au
primit câte un exemplar din cerere cu rugămintea să îl multiplice şi să îl distribuie şi altor persoane.
5. Diverse.
Domnul Niedermaier prezintă proiectul domnului prof. ing. Nicolae Noica, fost ministru, care
preconizează apariţia în 6 volume a unui Dicţionar enciclopedic al construcţiilor din România.
Despre acest proiect care se pot afla amănunte într-un număr special al buletinului „Informaţii
privind istoria Oraşelor”. Membrii Comisiei care se vor arăta interesaţi să colaboreze la dicţionar
trebuie să-l contacteze pe coordonator, domnul Nicolae Noica, la Comitetul Român de Istoria şi
Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii.
Aşa cum promitea anul trecut, doamna Greceanu a trimis Comisiei, din arhiva personală, 18
planuri şi 9 ghiduri de oraşe, precum şi ridicarea topografică a oraşului Bucureşti în intervalul 19901996. Comitetul îi adresează mulţumiri şi pe această cale.
A consemnat Vasile Ciobanu
Rumänische Akademie
Kommission für Städtegeschichte Rumäniens

STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN
Resümee
In dem Informationsblatt Nr. 130 werden die Ergebnisse der in Bukarest am 26. Januar 2007
abgehaltenen Sitzung der Städtegeschichtekommission Rumäniens vorgestellt. Im Mittelpunkt der
Sitzung stand die Organisierung der Jahrestagung 2007 der Kommission, eine Veranstaltung, an
der sich auch die Nationalbank Rumäniens beteiligen wird. Das Thema der Tagung lautet: Die
Bank und die Stadt. Das Einschreibeformular für diese vom 7. bis 8. Juni 2007 in Bukarest
geplante Tagung ist im vorliegenden Infoblatt mit enthalten. Des Weiteren werden die neuesten
Publikationen und Forschungsvorhaben der Kommission, die finanzielle Lage der Letzteren u.a.m.
vorgestellt.
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