ACADEMIA ROMÂNĂ
COMISIA DE ISTORIE A ORAŞELOR DIN ROMÂNIA

INFORMAŢII PRIVIND
ISTORIA ORAŞELOR
________________________________________________________________________________
Nr. 144
Sibiu, iunie-iulie 2009

Procesul-verbal al Adunării generale a
Comisiei de Istorie a Oraşelor din România
Cluj-Napoca, 19 iunie 2009
Au fost prezenţi membri ai comisiei – Vasile Ciobanu, Corneliu Crăciun, Mihai Drecin,
Teodor Octavian Gheorghiu, Dan Dumitru Iacob, Constantin Juan-Petroi, Nadia Manea, Paul
Niedemaier, Judit Pál, Laurenţiu Rădvan, Enikö Rüsz-Fogarasi, Anda-Lucia Spânu, Ion Zainea – şi
invitaţi: Petre Beşliu Munteanu, Julia Derzsi, Lidia Gross, Gudrun-Liane Ittu, Ligia LivadăCadeschi, Tünde-Maria Márton, Gabriel Moisa şi Marian Zăloagă.
Dl Vasile Ciobanu a propus ordinea de zi a întâlnirii:
1. Raport de activitate de la Adunarea generală de anul trecut până la zi.
2. Dezbateri asupra raportului.
3. Stabilirea tematicii viitoarelor manifestări.
4. Diverse.
Nu au existat obiecţii, din partea celor prezenţi, referitoare la această ordine de zi.
1. Raport de activitate pentru perioada 26 septembrie 2008 – 19 iunie 2009, prezentat
de dl Vasile Ciobanu.
Curând după sesiunea şi Adunarea generală de la Oradea CIOR a participat la ediţia a X-a
a simpozionului internaţional Monumentul – tradiţie şi viitor, organizat la Iaşi de către Direcţia
Judeţeană de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi şi Complexul Naţional Muzeal
„Moldova” – Muzeul Unirii Iaşi. În cadrul manifestării a existat o secţiune specială pentru lucrările
prezentate de membrii comisiei.
În noiembrie 2008, preşedintele comisiei şi dl Dan Dumitru Iacob (coordonatorul seriei) au
participat la lansarea fasciculei Câmpulung a Atlasului istoric al oraşelor din România, desfăşurată
la primăria din Câmpulung Muscel, în faţa unui public de peste 150 de persoane. A fost o
manifestare reuşită de promovare a CIOR şi a Atlasului. De menţionat aici sprijinul dat în
organizarea acestui eveniment de doamna lector univ. dr. Carmen Oprescu, de la Universitatea din
Piteşti, membră a comitetului CIOR.
În 29 ianuarie 2009 s-a reunit la Bucureşti Comitetul Comisiei pentru a discuta despre
activitatea CIOR şi în special despre manifestările ştiinţifice din anul curent. La şedinţă a participat
ca invitată şi dna conf. univ. dr. Enikö Rüsz-Fogarasi. Cu acel prilej a fost stabilită organizarea
sesiunii de comunicări de acum, pentru care mulţumim Universităţii „Babeş-Bolyai” şi Seminarului
de Antropologie Istorică, reprezentat prin dna prodecan Rüsz-Fogarasi. Existenţa şi activitatea
CIOR se întemeiază, încă de la înfiinţare, pe cooperarea strânsă cu universităţile, institutele de
cercetare, muzeele şi filialele Arhivelor Naţionale. Avem în vedere colaborarea instituţională dar şi
cea personală, cu membrii acestor instituţii.
La acest capitol să amintim şi oferta colegilor din Iaşi, reprezentaţi de dna Aurica Ichim,
transmisă şi sprijinită – ca şi anul trecut – de dna Stela Cheptea, de a participa şi la ediţia XI-a a
simpozionului Monumentul – tradiţie şi viitor, ce se va desfăşura între 1 şi 4 octombrie curent.

Comitetul a acceptat invitaţia, în principiu, stabilind ca temă Centrul istoric al oraşului între
dezvoltare şi protecţie.
Important este ca în cadrul şedinţei de astăzi să se contureze temele pentru viitoarele noastre
întâlniri: sesiunea anuală din 2010 şi, eventual, pentru alte manifestări.
În intervalul septembrie 2008 – iunie 2009 au continuat lucrările la proiectele mari ale
comisiei:
– Atlasul istoric al oraşelor din România – se lucrează la fasciculele Siret şi Brăila (la
Muzeul de Istorie al Brăilei, prin dl Ionel Cândea). Va urma fascicula Târgu Secuiesc.
– Pentru Dicţionarul istoric al oraşelor din România (coordonat de Anda-Lucia Spânu) se
solicită sprijinul tuturor membrilor comisiei, în special a celor care s-au angajat să elaboreze
anumite voci. Acest proiect ar trebui să se realizeze prin munca de echipă a membrilor Comisiei.
– Bibliografia istorică a oraşelor din România a apărut în 2008 în ediţie revăzută. Se ridică
problema continuării şi se caută colaboratori, mai ales pentru Ţara Românească. Ar trebui să apară
un nou volum peste 5 ani.
– Publicaţiile CIOR: a apărut numărul 1-2/2008 (tomul XVI) al revistei Historia
Urbana. Tomul următor – XVII/2009 – va fi anuar şi manuscrisul este deja predat la editură. Am
obţinut o sponsorizare de la Consiliul Judeţean Sibiu, prin dl Paul Niedermaier. Se face apel pentru
trimiterea de recenzii şi prezentări de evenimente, pe lângă studii şi articole. De asemenea, se insistă
asupra respectării noilor norme de redactare. Textele comunicărilor manifestării de faţă sunt
aşteptate la redacţie până în septembrie a.c.
– Din buletinul Informaţii privind Istoria Oraşelor – poate fi consultat şi în variantă
electronică – au apărut în intervalul discutat aici numerele 137-143. Şi aici sunt aşteptate materiale
şi colaborări.
Situaţia financiară CIOR
Numărul membrilor CIOR este în scădere dacă ţinem cont de cotizaţiile plătite: anul trecut
au plătit cotizaţia 34 de persoane, iar în acest an, până în prezent, doar 22. Din cotizaţiile membrilor
s-au strâns, în 2008, 740 de lei şi s-au cheltuit cu expedierea buletinului informativ 492,81 de lei. În
2009, până la ora redactării acestor rânduri, s-au adunat 450 de lei şi s-au cheltuit 265 de lei. Alături
de banii proveniţi din cotizaţii (pentru intervalul 2002-2009), în contul asociaţiei „Civitas Nostra”,
gestionara comisiei, au fost depuse de către unii membri şi diferite sume reprezentând până la 2%
din impozitul anual, în total existând în cont 5028,83 lei.
2. Dezbateri asupra raportului.
Dl Niedermaier este de părere că Dicţionarul istoric este o lucrare relativ simplă, pentru
cei ce cunosc istoria unui oraş fiind uşor să facă un articol de sinteză. Mărimea articolelor ar fi de la
o jumătate de pagină la câteva pagini. Ar trebui însă să existe 50 de persoane care să colaboreze la
acest proiect. Dl Ciobanu opinează că, tocmai pentru că este vorba de o sinteză, este o muncă
dificilă chiar şi pentru autorii de monografii urbane să sintetizeze două-trei volume în câteva pagini.
Coordonatoarea proiectului spune că, deşi iniţial a existat un oarecare entuziasm printre noii
colaboratori ai Comisiei, acesta s-a stins pe parcurs, neconcretizându-se în materialele promise. Au rămas în
echipă aceiaşi oameni care au dat o mână de ajutor şi la celelalte proiecte ale CIOR. Citeşte lista
judeţelor pentru care se solicită colaborare.
3. Stabilirea tematicii viitoarelor manifestări.
La acest punct al ordinii de zi este momentul să discutăm propuneri privind tematica şi
sponsorii viitoarelor sesiuni ale comisiei. Avem vreo ofertă de organizare? Dar o propunere de
temă? Dl Ciobanu propune viaţa cotidiană urbană. Dl Iacob nuanţează: Aspecte ale vieţii cotidiene
urbane. Putem limita tema, dacă este prea largă şi permisibilă.
Dl Niedermaier aminteşte două teme interesante dintre cele discutate la sesiuni desfăşurate
în alte ţări, care se potrivesc şi preocupărilor noastre: Oraşul de lângă râu sau Evreii în oraşe. În
principiu, pe viitor ar trebui să ţinem seama de sugestiile dlui Laurenţiu Rădvan, care cunoaşte
pulsul cercetării urbane în alte centre europene, prin prezenţa sa la lucrările Comisiei Internaţionale
pentru Istoria Oraşelor.
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Dl Rădvan ne informează pe scurt despre temele CIIO: s-a încheiat în 2008 ciclul
conferinţelor dedicate comunicaţiilor, tematica anului 2009 (6-10 septembrie, Luxemburg) fiind
Libertăţile urbane şi cetăţenia. Reprezentantul României va prezenta, cu această ocazie, autonomia
urbană în Principatele Române, între secolele al XIV-lea şi al XVIII-lea. În privinţa temelor
propuse pentru manifestările CIOR, dl Rădvan consideră interesante tema privitoare la viaţa
cotidiană şi pe cea în legătură cu evreii.
Dl Niedermaier aminteşte că în urmă cu câţiva nai dl Emil Păunescu a propus să luăm în
discuţie oraşele-porturi, tematică foarte generoasă care nu s-a concretizat încă.
Dna Judit Pál propune să contactăm pe toţi aceia care ar avea baza materială sau puterea
financiară necesară pentru a putea organiza o sesiune CIOR şi să alegem tematica (şi) în funcţie de
acest aspect.
Dna Rüsz-Fogarasi este de părere că „viaţa cotidiană” este un subiect bun pentru că atrage
generaţia mai tânără, fiind astfel posibil să atragem noi membri înspre comisie.
Dl Iacob sugerează să dăm curs propunerilor privitoare la tematicile manifestărilor CIOR
în ordinea vechimii. Astfel, viaţa cotidiană a mai fost propusă în urmă cu trei ani şi nu a fost
dezbătută încă, în timp ce despre evrei s-a discutat în secţiuni ale sesiunilor din alţi ani, două
dintre acestea fiind deja publicate. Viaţa cotidiană ar avea un impact mai mare, fiind o tematică
esenţială. Oraşul şi râul ar putea face obiectul unui simpozion, nu al unei sesiuni anuale.
La finalul discuţiilor se conchide: cei care ar putea organiza sau susţine financiar organizarea
sesiunii anuale CIOR sunt rugaţi să contacteze Comitetul Comisiei, căruia i se dă un mandat pentru a veni cu
propuneri concrete.
4. Diverse.
Pentru cei interesaţi, publicaţiile CIOR se pot procura de la Editura Enciclopedică (Atlasul
istoric al oraşelor din România) şi de la Editura Academiei Române (Bibliografia istorică a oraşelor
din România şi Historia Urbana).
Întâlnirea se încheie cu mulţumirile adresate de dl Vasile Ciobanu tuturor celor care au fost
prezenţi, dar mai ales gazdelor clujene, dnei Enikö Rüsz-Fogarasi şi echipei sale.
A consemnat Anda-Lucia Spânu

Monumentul – tradiţie şi viitor, ediţia a XI-a, Iaşi, 1-4 octombrie 2009
Secţiunea Centrul istoric al oraşului între dezvoltare şi protecţie
Formular de înscriere (data limită 15 august 2009)
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 .....................................................................
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Rumänische Akademie
Kommission für Städtegeschichte Rumäniens

STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN
Resümee
Vorliegende Ausgabe des Informationsblattes bringt das Protokoll der Vollversammlung der
Städtegeschichtekommission Rumäniens, die am 19. Juni 2009 in Klausenburg abgehalten wurde.
Außerdem, stellen wir allen Interessenten das Einschreibeformular der Fachtagung der
Städtegeschichtekommission zum Thema “Das historische Stadtzentrum zwischen entwicklung
und Denkmalschutz” zur Verfügung, Tagung, die als Sektion der XI. Ausgabe des Symposiums
“Das Baudenkmal–Tradition und Zukunft”, in Jassy in der Zeitspanne vom 1.-4. Oktober 2009
stattfinden wird.
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