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Comisia de Istorie a Oraşelor din România vă urează 
Crăciun fericit  

şi La Mulţi Ani! 
Merry Christmas and a  

Happy New Year!  
Frohe Weihnachten  

Und ein Gutes Neues Jahr! 
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Procesul-verbal al Adunării generale a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România 
Piteşti, 27 octombrie 2010 

 
Au fost prezenţi următorii membri ai comisiei: Gheorghe I. Cantacuzino, Ionel Cândea, 

Vasile Ciobanu, Daniela Giugea, Teodor Octavian Gheorghiu, Dragoş Măndescu, Carmen Oprescu, 
Anda-Lucia Spânu, Michel Tanase, Virgiliu Z. Teodorescu. 

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 ştiinţifice. 
4. Aprobarea noilor membri înscrişi în CIOR. 
5. Diverse. 

Nu au existat obiecţii, din partea celor prezenţi, referitoare la această ordine de zi.  
Raportul de activitate pentru perioada 19 iunie 2009 – 27 octombrie 2010 a fost prezentat 

de dl Vasile Ciobanu:  
În această perioadă activitatea CIOR s-a desfăşurat în limitele normalităţii, comparat cu alţi 

ani, în pofida crizei economice care a cuprins şi România în profunzime.  
În acest interval s-au înscris trei membri noi în CIOR, a căror primire trebuie aprobată de 

Adunarea generală (dnul Cristian Apetrei, lector univ. dr. la Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, dna 
Gina Ghiaţă, arhivistă din Miercurea Ciuc şi dl dr. Dragoş Măndescu, director adjunct al Muzeului 
Judeţean Argeş). Comitetul CIOR propune adunării generale aprobarea înscrierii acestor noi membri, 
având în vedere preocupările lor ştiinţifice şi interesul constant pentru trecutul centrelor urbane. 

În această perioadă a avut loc o singură şedinţă a Comitetului CIOR, în 18 februarie 2010. 
Cu acest prilej au fost prezenţi majoritatea membrilor şi s-a discutat despre tematica sesiunii de faţă. 
Tematica a fost sugerată de dl Paul Niedermaier. Ţinem să mulţumim şi în acest cadru Muzeului 
Judeţean Argeş din Piteşti care s-a oferit să colaboreze cu CIOR pentru organizarea sesiunii de 
astăzi şi pentru condiţiile oferite. 

Existenţa şi activitatea Comisiei noastre se întemeiază, încă de la înfiinţare, pe cooperarea 
strânsă cu institutele de cercetare, universităţile, muzeele, filiale judeţene ale Arhivelor Naţionale ş.a.m.d. 
Avem în vedere colaborarea instituţională, dar şi aceea la nivel personal, cu membrii acestor instituţii. 

La acest capitol putem menţiona recenta colaborare cu Muzeul Judeţean Mureş din Târgu 
Mureş, unde am organizat, prin colaborarea cu dl director adjunct dr. Virgil Pană, sesiunea Evoluţia 
oraşelor transilvănene în perioada interbelică (1918-1940). Sesiunea a avut loc în 15-16 octombrie 
2010, la sediul Muzeului, în maiestuosul Palat al Culturii. Comunicările prezentate au abordat diferite 
aspecte din viaţa oraşelor transilvănene în cei douăzeci de ani după Unire. Au fost confirmate 
aprecierile cunoscute privind dezvoltarea economică, urbanistică şi culturală a oraşelor 
transilvănene, dar au apărut şi câteva aspecte noi în domeniul schimbării structurii atnice a 
populaţiei, al procesului de „românizare” a oraşelor transilvănene, dominate, în majoritate lor, până 
la 1918, de maghiari, germani, evrei. Deşi au fost o serie de absenţi în rândul colegilor înscrişi în 
program, considerăm acţiunea o reuşită. Textele comunicărilor prezentate vor fi publicate în anuarul 
muzeului, „Marisia”, potrivit convenţiei iniţiale făcută cu Muzeul mureşean, gazdă a sesiunii. 
Apreciem că astfel de sesiuni cu o tematică mai restrânsă sunt benefice pentru toţi colaboratorii 
unui asemenea proiect şi căutăm noi parteneri şi teme de interes comun.  

Totodată, căutăm o temă pentru sesiunea noastră anuală din 2011. Potrivit unor afirmaţii de 
anul trecut s-ar contura o nouă sesiune la Cluj-Napoca, în colaborare cu Universitatea „Babeş-
Bolyai”, pe tema Viaţa cotidiană în oraşe. Supunem dezbaterii adunării această idee şi, în general, 
tematica viitoarelor noastre sesiuni. 

Informăm în acelaşi timp că există în curs de desfăşurare un proiect generat de o mai veche 
convenţie între dl Paul Niedermaier şi Comisia Internaţională pentru Istoria Oraşelor, pentru a 
organiza în septembrie 2011, la Sibiu, un simpozion al acestei Comisii. Potrivit tradiţiei, membrii 
Comisiei vor prezenta circa 10 referate, la care se vor adăuga trei-patru referate din România. Tema 
sesiunii va fi Oraşul şi spaţiile sale.  

Publicaţiile CIOR. În intervalul iunie 2009 – octombrie 2010 au continuat lucrările la 
proiectele mari ale Comisiei:  
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– Atlasul istoric al oraşelor din România (coordonator Dan Dumitru Iacob) – a apărut 
fascicula Siret şi se lucrează la fascicula Brăila. Va urma fascicula Târgu Secuiesc. 

– Dicţionarul istoric al oraşelor din România (coordonat de Anda-Lucia Spânu şi Maria 
Emilia Ţiplic) este în lucru şi se solicită sprijinul membrilor comisiei, în special a celor care s-au 
angajat să elaboreze anumite voci.  

– Bibliografia istorică a oraşelor din România trebuie continuată fie cu o nouă ediţie 
îmbunătăţită, fie cu o nouă lucrare, un volum II, cu lucrările apărute începând din 2006 până la 
sfârşitul anului 2010 (5 ani). 

– A apărut tomul XVIII/2010 al revistei Historia Urbana. Aşteptăm materiale pentru 
volumul  următor, mai ales recenzii şi note ştiinţifice. 

– Din buletinul Informaţii privind Istoria Oraşelor au apărut în intervalul discutat aici 
numerele 144-150, care pot fi consultate şi în variantă electronică. Şi aici sunt aşteptate materiale şi 
colaborări. 

Situaţia financiară a CIOR. Până la 30 septembrie 2010 erau în contul Comisiei / 
Asociaţiei „Civitas Nostra” suma de 5766,26 lei, adunaţi din cotizaţiile membrilor şi din cota de 2% 
din impozitele anuale ale unora dintre noi, dirijate spre contul CIOR. Din păcate, deşi depunerea 
formularelor în acest scop se face cel mai târziu în luna mai, sumele respective sunt virate în contul 
nostru abia la sfârşitul anului. Astfel, sumele din acest an nu au intrat în contul Asociaţiei până la 
data menţionată. Din cotizaţiile membrilor s-au strâns, în 2009, 740 de lei şi s-au cheltuit cu 
expedierea buletinului informativ 420 de lei. În 2010, până la ora redactării acestor rânduri, s-au 
adunat 360 de lei şi s-au cheltuit 334 de lei. Reamintim că, întrucât CIOR nu este persoană juridică, 
am înfiinţat Asociaţia „Civitas Nostra”. Societate pentru studiul istoriei oraşelor, ai cărei membri 
sunt cei ai Comisiei. În consecinţă, sumele pe care le avem sunt gestionate prin contul acestei 
asociaţii, deschis la Raiffeisen Bank. 

Dl Ciobanu supune dezbaterii celor prezenţi raportul de activitate a Comisiei în perioada 
iunie 2009 – octombrie 2010. 

2. În timpul discuţiilor pe marginea raportului, se constată importanţa pe care o au 
prezentările de carte şi de manifestări ştiinţifice şi se solicită celor prezenţi materiale pentru rubrica 
respectivă din Historia Urbana sau pentru buletinul informativ. Tot aici, dl Teodorescu ne 
informează asupra modului în care s-au desfăşurat lucrările ediţiei din acest an a simpozionului 
Monumentul de la Iaşi.  

3. În privinţa stabilirii tematicii viitoarelor manifestări ştiinţifice, dna Oprescu a fost de 
părere că tematica sesiunii următoare ar trebui aleasă abia după ce se oferă cineva să o găzduiască, 
iar dl Gheorghiu a propus ca temă de dezbatere stadiul cercetărilor de istorie a oraşelor (de la 
întâlnirea din anul 1992 până în prezent). 

4. Înscrierea celor trei noi membri ai Comisiei a fost aprobată în unanimitate 
5. Diverse. La acest capitol s-au discutat aspecte privind normele internaţionale de 

redactare a studiilor şi articolelor.  
A consemnat Anda-Lucia Spânu 

 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice Ecosinteze şi etnosinteze carpatine 

Piteşti, Muzeul Judeţean Argeş, 28-29 octombrie 2010 
 

Cum se convenise încă de la începutul anului, sesiunea de comunicări ştiinţifice din 2010 a 
Comisiei de Istorie a Oraşelor din România s-a desfăşurat la Piteşti, gazda fiind Muzeul Judeţean 
Argeş. Încă din 1970, fără întrerupere, muzeul piteştean organizează în fiecare an sesiunea de 
comunicări ştiinţifice cu participare naţională intitulată Ecosinteze şi etnosinteze carpatine, ajunsă 
deja la ediţia cu numărul 41. La invitaţia conducerii muzeului, Comisiei de Istorie a Oraşelor din 
România i-a fost pusă la dispoziţie o secţiune separată în cadrul programului general al sesiunii 
piteştene. Cum, invariabil, sesiunea muzeului argeşean se desfăşoară toamna, la final de octombrie 
(28 octombrie 1928 fiind data înfiinţării la Piteşti a Ateneului Popular „Gheorghe Ionescu-Gion”, 
societate culturală de la care se revendică actuala instituţie muzeală argeşeană), şi în acest an s-a 
respectat modelul înrădăcinat prin tradiţie, cele două zile alocate manifestării ştiinţifice fiind 28 şi 
29 octombrie. Iar pentru ca tematica sesiunii Comisiei să fie în concordanţă cu denumirea sesiunii 
piteştene, titlul secţiunii CIOR a fost Mediul geografic şi dezvoltarea oraşelor.       
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Deschiderea festivă a sesiunii a avut loc în dimineaţa zilei de 28 octombrie, pe lângă cuvintele 
de bun venit din partea gazdelor (conf. univ. dr. Spiridon Cristocea, directorul general al muzeului), 
rostind alocuţiuni reprezentanţi ai breslei istoricilor (dr. Constantin Rezachevici) şi ai muzeografilor 
(dr. Filofteia Pally). Din partea Comisiei de Istorie a Oraşelor, cuvântul de salut a fost rostit de conf. 
univ. dr. Vasile Ciobanu, prilej cu care domnia sa a făcut şi o succintă dar completă prezentare a 
Comisiei, a scopului şi obiectivelor pe care le urmăreşte, a modului şi a metodelor de lucru, ca şi a 
principalelor realizări. În sfârşit, ca un gest de gratitudine, dar şi ca un simbol al bunei colaborări, o 
serie de publicaţii ale Comisiei au fost donate bibliotecii muzeului gazdă.    

În paralel cu lucrările sesiunii CIOR, s-a desfăşurat în amfiteatrul Muzeului Judeţean 
Argeş sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a muzeului respectiv, secţiunea de istorie-arheologie 
având tema „Reşedinţe domneşti”. Organizatorii au argumentat alegerea acestei teme prin realitatea 
istorică a amplasării primelor reşedinţe ale Ţării Româneşti, Curtea de Argeş şi Câmpulung, în 
spaţiul argeşean. Comunicări legate de aceste reşedinţe domneşti, dar şi despre Târgovişte şi 
Bucureşti, au susţinut, printre alţii, Constantin Rezachevici, Nicolae Constantinescu, Gheorghe 
Cantacuzino, Măriuca Radu, Gheorghe Mănucu Adameşteanu, Radu Ştefan Vergatti. Nu au fost ocolite 
nici reşedinţele domneşti temporare, precum Târgşoru Vechi, Mănăstirea Comana, Strehaia, 
Gherghiţa, Mănăstirea Glavacioc ori Piteşti. Majoritatea acestor comunicări vor fi editate într-un 
volum unitar, ce se anunţă de pe acum unul de rezistenţă, în cadrul periodicului „Argesis”, volum 
pe care îl aşteptăm să iasă de sub tipar în toamna anului 2011.    

Prin prisma calităţii participanţilor şi a subiectelor abordate, prin discuţiile extrem de 
interesante, dar şi prin organizare, sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Piteşti poate fi 
considerată o reuşită şi poate constitui oricând un exemplu demn de urmat pentru instituţii similare, 
muzeale, de cercetare, academice sau chiar universitare, care intenţionează organizarea unor astfel 
de reuniuni profesionale. Mai mult, reunirea sub formă de articole a comunicărilor susţinute atât la 
secţiunea Mediul geografic şi dezvoltarea oraşelor, cât şi la cea intitulată Reşedinţe domneşti, sub 
formă de articole sau studii, în cadrul publicaţiilor „Historia Urbana”, tomul XIX/2011, respectiv 
„Argesis”, seria Istorie, nr. XIX/2010, va fi în măsură să furnizeze celor interesaţi un bogat material 
ştiinţific, grupat tematic - practic, unul dintre cele mai mari relevante beneficii ale acestor sesiuni.       

 
Dragoş Măndescu 

 
 

A apărut tomul 18/2010 al revistei Historia Urbana, indexat în Central and Eastern European Online 
Library (CEEOL) (http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=7e694e73-
65e8-4fad-acd5-86eb47b9f355). Sumarul, rezumatele şi recenziile revistei pot fi accesate şi pe site-
ul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu la adresa http://www.icsusib.ro/main/index.php?s= 
25ad0cce93e8a0a2dbd3bd80cb647c67&f=change&idroot=96. 

Redacţia 
 
 

Rumänische Akademie 
Kommission für Städtegeschichte Rumäniens 

STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN 
 

Resümee 
 

In der vorliegenden Ausgabe des Informationsblattes wird das Protokoll der Vollversam-
mlung der Städtegeschichtekommission Rumäniens  (Versammlung, die am 27. Oktober in 
Piteşti im Rahmen der Jahrestagung der Städtegeschichtekommission Rumäniens 
stattgefunden hat) veröffentlicht und die Tagung "Eco- und Ethnosynthesen im 
Karpatenraum" (die am 28.-29. Oktober 2010 in Pitesti stattgefunden hat) vorgestellt. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CIOR, Bulevardul Victoriei 40, RO – 550024 Sibiu 
tel: 0040 269 212604, fax: 0040 269 216605 

www.icsusib.ro; spanu@icsusib.ro 
ISSN 1224-2853               Redactor: Anda-Lucia Spânu 

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=7e694e73
http://www.icsusib.ro/main/index.php?s
http://www.icsusib.ro;
mailto:spanu@icsusib.ro

