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Şedinţa a avut loc în sala de consiliu a Academiei Române începând cu ora 13:00. Au fost 
prezenţi următorii membri ai Comitetului CIOR: Gheorghe I. Cantacuzino, Ionel Cândea, Vasile 
Ciobanu, Mircea D. Matei, Carmen Oprescu, Emil Păunescu, Anda-Lucia Spânu şi Virgiliu Z. 
Teodorescu. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Organizarea sesiunii anuale a CIOR. 
2. Alte manifestări ştiinţifice. 
3. Activitatea de cercetare (stadiul proiectelor CIOR). 
4. Publicaţiile periodice ale CIOR. 
5. Diverse.      
 
1. Organizarea sesiunii anuale a CIOR 
Domnul Vasile Ciobanu îi salută pe cei prezenţi şi prezintă motivele absenţelor unora 

dintre membrii Comitetului. Preşedintele CIOR aminteşte că la sesiunea de anul trecut – organizată 
de domnul Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei –, domnul Emil Păunescu a lansat propunerea 
ca cea din anul acesta să fie găzduită de către Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” din Giurgiu, 
unde domnia sa deţine funcţia de director adjunct. 

Preluând cuvântul, domnul Emil Păunescu îşi începe expunerea făcând precizarea că de 
data aceasta vorbeşte (şi) în calitate de reprezentant al Primăriei Giurgiu, instituţie care va finanţa 
evenimentul. La sesiunea CIOR ar putea să participe, alături de specialiştii giurgiuveni, până la 25 
de invitaţi din afară, dorindu-se desfăşurarea manifestării în zilele de 23 (ziua oraşului Giurgiu, care 
este patronat de către Sfântul Gheorghe) şi 24 aprilie 2012. Gazdele nu au preferinţe speciale 
privind tema sesiunii, doar sugestii care pornesc de la realităţile locale. Lansarea volumului de 
studii şi documente dedicat redeschiderii Ateneului „Nicolae Bălănescu” din Giurgiu, filială a 
Ateneului Român şi locul probabil de desfăşurare a lucrărilor sesiunii, sugerează discutarea rolului 
unor instituţii culturale în viaţa oraşelor sau/şi rolul unor personalităţi în viaţa oraşelor. Împlinirea 
unui secol de la tipărirea primei istorii a oraşului (Ioan Boldescu, Monografia oraşului Giurgiu, 
Institutul Grafic Ulpiu Stănculescu, Giurgiu, 1912, 244 p.) face tentantă dezbaterea rolului 
cercetărilor monografice privind oraşele. 

 Invitaţilor din afara oraşului gazdă li se poate asigura transportul organizat de la Bucureşti 
la Giurgiu, cu autocarul, în 23 aprilie după-amiaza, cazarea şi masa.  

Domnul Vasile Ciobanu aminteşte că în acest an (8 mai 2012) CIOR împlineşte 20 de ani 
de existenţă, iar revista sa, Historia Urbana, a ajuns la tomul XX. Se trec în revistă propunerile, mai 
vechi sau mai noi, de subiecte care să fie dezbătute în cadrul sesiunilor CIOR: evaluarea istorio-



grafiei privind oraşele, oraşul şi calamităţile – după modelul Comisiei Internaţionale pentru Istoria 
Oraşelor, oraşul-port – o temă interesantă, dar care ar exclude de la participare mulţi colegi din 
oraşele care nu sunt porturi ş.a.m.d. Se aduc argumente pro sau contra uneia sau alteia dintre aceste 
tematici, se face propunerea ca măcar o secţiune să fie dedicată istoriografiei oraşelor iar cei 20 de 
ani ai CIOR şi ai revistei sale să fie marcaţi măcar printr-o comunicare, să se facă o evaluare a 
activităţii CIOR în cei 20 de ani de existenţă. Au avut intervenţii referitoare la titlul şi tematica 
sesiunii CIOR din 2011 Ionel Cândea, Carmen Oprescu, Emil Păunescu, Virgiliu Z. Teodorescu, 
ajungându-se în mod fericit la un numitor comun al punctelor de vedere pliat, în acelaşi timp, pe 
specificul gazdelor. 

S-a hotărât în unanimitate ca tema sesiunii anuale a CIOR din acest an să fie Comisia de 
Istorie a Oraşelor din România şi Historia Urbana la 20 de ani. Istoriografia oraşelor din spaţiul 
românesc – începuturi şi evoluţie.  

Participanţii sunt aşteptaţi la Giurgiu luni 23 aprilie 2012 (amănuntele legate de transportul 
din Bucureşti, cazare şi locul de desfăşurare a lucrărilor vor fi anunţate în timp util), urmând ca 
deschiderea sesiunii şi lucrările primei secţiuni să aibă loc în după-amiaza / seara aceleiaşi zile.  

 
2. Alte manifestări ştiinţifice 
Domnul Mircea D. Matei supune atenţiei Comitetului o posibilă direcţie de orientare a 

cercetărilor Comisiei, dezbătută la o masă rotundă desfăşurată la Universitatea din Târgovişte: 
cadrul istoric al constituirii statelor medievale româneşti. Una dintre concluziile desprinse este 
faptul că cele mai puţine elemente se cunosc referitor la istoria urbană (care era nivelul evoluţiei 
societăţii din spaţiul extracarpatic în momentul creării celor două state româneşti, cu cuvenitele 
legături în spaţiul intracarpatic, desigur). Domnul Matei şi-a exprimat opinia că CIOR nu a făcut 
eforturi în definirea acestor date, motiv pentru care una dintre viitoarele întâlniri ale Comisiei, 
măcar la nivelul unei mese rotunde, ar trebui să discute această temă. 

Domnul Ionel Cândea a avansat generoasa ofertă de a găzdui, la mănăstirea Măxineni, 
într-un cadru medieval târziu, o eventuală masă-rotundă, domnia sa punând la dispoziţie o sală în 
care ar putea discuta, în condiţii optime, 10-15 specialişti. Ar putea fi dezbătură o temă în legătură 
cu oportunitatea reconstituirilor şi restaurărilor monumentelor, stabilită de arhitecţi şi arheologi, la 
care să participe şi reprezentanţi ai bisericii (Carmen Oprescu), discuţiile având ca punct de plecare 
restaurarea exemplară a Măxinenilor.  

 
3. Stadiul proiectelor CIOR 
Atlasul istoric al oraşelor din România (prezentat de Vasile Ciobanu): se lucrează la 

fascicula Brăila, în colaborare cu Muzeul Brăilei.  
Dicţionarul istoric al oraşelor din România (prezentat de Anda-Lucia Spânu): proiectul 

este în derulare şi se preconizează finalizarea sa până la sfârşitul anului 2012. 
 
4. Publicaţiile periodice ale CIOR.  
Din revista Historia Urbana (Vasile Ciobanu) a apărut în anul 2011 tomul XIX. Din 

buletinul CIOR, Informaţii privind istoria oraşelor (Anda-Lucia Spânu), au apărut în anul care a 
trecut patru numere, ultimul (nr. 155 – decembrie 2011) doar în variantă digitală. Atât redacţia 
revistei cât şi cea a buletinului informativ aşteaptă prezentări de cărţi, de manifestări ştiinţifice şi 
expoziţii sau alt tip de materiale ce ar putea fi de interes pentru membrii şi simpatizanţii CIOR.  

 
5. Diverse 
La acest capitol s-a discutat despre importanţa cooptării de noi membri, în vederea unei 

mai bune colaborări interdisciplinare în cadrul Comisiei. Tot aici poate fi amintită scurta prezentare, 
realizată de domnul Emil Păunescu, a expoziţiei Viaţa urbană în Muntenia şi Moldova (1830-1916), 
vernisată în 10 ianuarie 2012 la Direcţia Generală a Arhivelor Naţionale ale României. 

 
A consemnat Anda-Lucia Spânu  
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Comisia de Istorie a Oraşelor din România şi Historia Urbana la 20 de ani. 
Istoriografia oraşelor din spaţiul românesc – începuturi şi evoluţie. 

Giurgiu, 23-24 aprilie 2012 
Repere tematice 

 
Tema sesiunii CIOR din acest an este foarte generoasă şi presupune abordarea unor 

subiecte precum: 
– istoriografia oraşelor în ultimele două decenii sau în general, de la începuturi 
– istoriografia unor categorii de oraşe (porturi, staţiuni balneare, reşedinţe, capitale etc.) 
– istoriografia oraşelor dintr-o anumită zonă / provincie istorică 
– istoriografia unui oraş în general sau dintr-o anumită epocă 
– istoriografia protejării şi conservării centrelor istorice şi a monumentelor din oraşe 
– istoriografia unor domenii ale vieţii urbane: economie, structuri sociale şi etnice, cultură, 

asistenţă socială, transporturi şi comunicaţii, politică, administraţie, divertisment etc. 
– istoriografia urbanismului 
– istoriografia arheologiei urbane 
– contribuţia unor publicaţii la istoriografia oraşelor 
– statutul istoriei oraşelor şi urbanismului, al conservării şi restaurării centrelor vechi şi a 

monumentelor urbane în procesul de învăţământ (de la programele şi manualele şcolilor generale 
până la cele ale şcolilor doctorale). 

O înşiruire exhaustivă a subiectelor posibile sub genericul sesiunii anuale de la Giurgiu nu 
este posibilă în acest spaţiu. Am transcris aici câteva dintre ideile membrilor Comitetului CIOR, 
conturate în cadrul reuniunii de la Bucureşti. 

Intenţia organizatorilor este focalizarea comunicărilor pe anumite problematici, pentru a se 
putea degaja concluzii utile, pentru a identifica lacunele din cercetările întreprinse până în prezent şi 
pentru a sugera noi direcţii de investigaţie ştiinţifică în domeniul istoriei oraşelor. 

 

 
Comisia de Istorie a Oraşelor din România şi „Historia Urbana” la 20 de ani.  

Istoriografia oraşelor din spaţiul românesc – începuturi şi evoluţie  
Giurgiu, 23-24 aprilie 2012 

Formular de înscriere (data limită 20 martie 2012) 
 

Către Comisia de Istorie a Oraşelor din România 
Bulevardul Victoriei nr. 40, 550024 Sibiu 

sau spanu@icsusib.ro, andaluciaspanu@yahoo.com 
 

Subsemnata/subsemnatul .............................................................................................. 
                           (titlul ştiinţific, numele şi prenumele) 

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

Intenţionez să prezint comunicarea: ....................................................................................... 
 
.................................................................................. pentru care anexez rezumatul solicitat. 
 

Adresa mea este ............................................................................................................ 
(stradă, nr., bl., ap., cod, localitate, telefon, e-mail) 

................................................................................................................................................. 
 
                                                                                    Semnătura ........................................... 
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Direcţionaţi 2% din impozitul anual către  
Asociaţia Civitas Nostra – Societate pentru studiul Istoriei Oraşelor 

 
Membrii sau simpatizanţii Societăţii pentru Studiul Istoriei Oraşelor au la dispoziţie, la adresa 
http://www.icsusib.ro/main/index.php?s=2012b55863ce2f7872a5e66b67821556, pe situl Institutului 
de Cercetări Socio-Umane Sibiu, la rubrica Asociaţii / Civitas Nostra. Societate pentru Studiul Istoriei 
Oraşelor, Formularul 230: Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul 
anual, în care s-au introdus deja datele asociaţiei. După completarea cu majuscule a datelor de 
identificare ale contribuabilului şi a sumei care doreşte să fie virată în contul Asociaţiei Civitas 
Nostra, formularul trebuie depus, până la data de 15 mai 2012, la biroul Registratură al Administra-
ţiei Financiare de care aparţine contribuabilul (nu Asociaţia, de aceea vă rugăm respectuos să nu le 
expediaţi la Sibiu), alături de o copie a Formularului 210, Fişa fiscală privind impozitul pe 
veniturile din salarii pentru anul 2011. 
 
 
Romanian Academy 

Commission for the History of Towns in Romania 
 

INFORMATION ABOUT URBAN HISTORY 
 

Summary 
 
The Newsletter No. 156 contains details regarding the conference on The 20th Anniversary of the 
Commission for the History of Towns in Romania and Historia Urbana. The Historiography of Cities 
from Romania – Beginnings and Evolution, which will be held in Giurgiu between the 23rd and the 
24th of April (registration form). Conference organizers are the Town Hall of Giurgiu, the County 
Museum Giurgiu and The Historical Commission for the Cities of Romania. In addition, there can 
also be found the Protocol of the Commission Committee Meeting, held in Bucharest on the 16  of 
January 2012

th

. Likewise, the publication provides instructions for members and sympathizers on 
how to dedicate 2% of their annual income tax to the Civitas Nostra Association.
 
 
Rumänische Akademie 

Kommission für Städtegeschichte Rumäniens 
 

STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN 
 

Resümee 
 

Das Informationsblatt Nr. 156 beinhaltet Details in Bezug auf die Tagung zum Thema Zum 20. 
Jahrestag der Kommission für Städtegeschichte Rumäniens und der Zeitschrift Historia Urbana – 
Beginn und Entwicklung der Städtegeschichte Rumäniens, welche zwischen dem 23. und 24. April 
in Giugiu (Einschreibungsformular) abgehalten wird. Tagungsveranstalter sind das Rathaus und 
das Kreismuseum Giurgiu sowie die Städtegeschichtekommission Rumäniens. Außerdem wird das 
Protokoll der in Bukarest am 16. Januar 2012 abgehaltenen Sitzung der Städtegeschichte-
kommission Rumäniens veröffentlicht. Desgleichen werden Anleitungen dazu gegeben, wie sie 2% 
ihrer Einkommensteuer dem Verein Civitas Nostra überlassen können. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Comisia de Istorie a Oraşelor din România, Bulevardul Victoriei 40, RO – 550024 Sibiu 

tel: 0040 269 212604, fax: 0040 269 216605,  
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