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DESCHIDEREA SESIUNII
Sala Festivă a Muzeului Județean Satu Mare
Cuvântul prof. univ. dr. Paul Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române, președinte
de onoare al Comisiei de Istorie a Orașelor din România
Cuvântul domnului Adrian ŞTEF, preşedintele Consiliului Județean Satu Mare
Cuvântul de salut din partea directorului general al Muzeului Județean Satu Mare, Felician Pop
Cuvânt din partea Comisiei de organizare:
Dr. Szőcs Péter Levente, director al Muzeului Județean Satu Mare
Dr. Vasile Ciobanu, președintele Comisiei de Istorie a Orașelor din România

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI DEZBATERI
Moderatori: Ionel Cândea, Paul Niedermaier
Prof. univ. dr. Teodor Octavian Gheorghiu (Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism), Orașele românești în administrare comunistă. Studiu de caz: Buzău
Drd. Liliana Iuga (Universitatea Central-Europeană, Budapesta), Sistematizarea și înfrumusețarea
urbană reflectate în ședințele Sfatului Popular al orașului Iași din anii 1960
Dr. Mara Mărginean (cercetător postdoctoral, Filiala Cluj a Academiei Române), Aprovizionarea
populaţiei din mediul urban în anii ’50. Studiu de caz: oraşul Cluj
Drd. Andrei Condoroș (Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism),
Spațiul urban și democratizarea peisajului. O analiză de caz: Piața Libertății din Timișoara
Prof. univ. dr. Ionel Cândea (directorul Muzeului Brăilei), Primarul Brăilei, Radu Portocală (18881952) − un exponent al elitei orașului
Dr. Marin Pop (CS III, Muzeul Judeţean Sălaj), Victor Deleu, primar al oraşului Cluj-Napoca (iunie
1932 − decembrie 1933)
Prof. univ. dr. Claudiu Porumbăcean (Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, CS I, Muzeul Judeţean
Satu Mare), dr. Viorel Câmpean (Biblioteca Judeţeană Satu Mare), Modificări urbanistice în
Sătmarul interbelic în perioada mandatului deţinut de primarul Ştefan Benea (1934-1937)

Dr. Vasile Ciobanu (CS I, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu), Administrația Sibiului în
prima jumătate a secolului al XX-lea
Conf. univ. dr. arh. Valeriu Eugen Drăgan (Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” București),
Arhitectul Statie Ciortan − promotor al unui program de arhitectură cu caracter administrativ

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI DEZBATERI
Moderatori: Vasile Ciobanu, Teodor Octavian Gheorghiu
Prof. univ. dr. Mihai Drecin (Universitatea din Oradea), Din istoria constituirii oraşului modern
Oradea Mare (1850 - 2015)
Prof. univ. dr. Ion Zainea (Universitatea din Oradea), Preocupări privind modernizarea și
eficientizarea administrațiilor comunale europene. Lucrările Congresului Internațional de
Științe Administrative de la Paris (1926), prezentate de delegatul României
Drd. Beata Menesi (Universitatea din Oradea), Probleme administrative urbane dezbătute la
congresele de la Constanța (1927) și Oradea (1929) ale Uniunii Orașelor din România
Arh. drd. Diana Mihnea (Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” București), Procesele administrațiilor orașelor transilvănene privind recuperarea suprafețelor comunale expropriate
odată cu reforma agrară din 1921. Negocierea teritoriului urban
Drd. Cornel Ioan Achim (Universitatea din Oradea), Administrarea păşunilor din oraşul Carei în
perioada interbelică
Lect. univ. dr. arh. Gabriella Olasz (Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” București, Secţia
Sibiu), Rolul clădirilor administrative în imaginea orașelor. Cazul centrelor secuiești
Conf. univ. dr. Daniel Dumitran (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia), Între discriminare
și integrare: comunitatea evreilor din Alba Iulia în epoca modernă târzie
Prof. univ. dr. Stoica Lascu (Universitatea „Ovidius” Constanța), Oraşul Constanţa în anii 19161918. Mărturii documentare

Adunarea generală
a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România
Sâmbătă, 19 septembrie 2015
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI DEZBATERI
Moderatori: Szőcs Péter Levente, Ion Zainea
Dr. habil. Mariana Șlapac (Institutul Patrimoniului al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei), Un plan inedit al Bucureștilor din 1772
și administrația orașului
Prof. univ. dr. habil. Laurențiu Rădvan (Universitatea „Al. I. Cuza” Iași), Administrație și justiție în
orașele din Moldova medievală
Dr. Julia Derzsi (CS III, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu), Administraţia unui centru
teritorial premodern. Instituţiile şi persoanele aparatului administrativ ale Sibiului în a doua
parte a secolului al XVI-lea
Prof. Virgil Teodorescu (București), Odiseea monumentului dedicat cinstirii memoriei luptătorului
pentru Unirea cu țara, dr. Vasile Lucaciu din Satu Mare
Dr. Péter Levente Szőcs (CS III, director, Muzeul Judeţean Satu Mare), Orașele Satu Mare și
Mintiu în Evul Mediu și perioada Premodernă
Dr. Paula Virag (CS III, Muzeul Judeţean Satu Mare), Evoluții demografice în orașul Satu Mare în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea
Marius Baloș (muzeograf, Muzeul Judeţean Satu Mare), Dictatura regală în municipiul Satu Mare
(1938-1940)
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PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 18 septembrie 2015, în Adunarea generală a membrilor Comisiei de Istorie a
Orașelor din România și ai Asociației „Civitas Nostra”. Societate pentru Studiul Istoriei
Orașelor, care are loc în Sala de festivități a Muzeului Județean Satu Mare
Adunarea se desfășoară cu ocazia sesiunii anuale de comunicări a CIOR, organizată în colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare. Sunt prezenți 30 de membri ai Comisiei și „Civitas Nostra”, invitați.
Domnul Vasile Ciobanu, președintele CIOR, propune următoarele scopuri ale adunării:
1. Acordarea Medaliei pentru cercetarea istoriei orașelor
2. Prezentarea Raportului de activitate a CIOR și a Asociației „Civitas Nostra” pe perioada
de la ultima adunare generală, 13 iunie 2014, până astăzi, 18 septembrie 2015.
3. Discuții și aprobarea dării de seamă.
4. Aprobarea înscrierilor din ultimul an.
Propunerile sunt aprobate în unanimitate.
La primul punct, domnul Vasile Ciobanu dă cuvântul domnului prof. univ. dr. Paul
Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române, președintele de onoare al CIOR, care
subliniază că asistăm la un moment festiv. Acordarea medaliei este menită să contribuie la
stimularea cercetării istoriei orașelor. Instituirea Medaliei a fost aprobată de Biroul Prezidiului
Academiei Române în 2013. Premiul care însoțește în acest an Medalia constituie un imbold pentru
cercetătorii cu preocupări în domeniul istoriei orașelor, răsplătind cele mai bune rezultate obținute
în acest domeniu, așa cum se precizează în regulamentul de atribuire.
Domnul Ciobanu îi mulțumește domnului Niedermaier pentru ideea Medaliei și pentru
inițiative și anunță că, potrivit hotărârii Adunării generale de la Iași, din 2013, se acordă Medalia
pentru cercetarea istoriei orașelor unor cercetători care au realizat o lucrare deosebită din acest
domeniu sau pentru întreaga activitate. Potrivit regulamentului, lucrarea premiată în acest an trebuia
să fi fost publicată în anul 2013. În scopul creării unei atmosfere cât mai destinse și festive, după o
zi încărcată de comunicări și dezbateri, domnul Ciobanu propune să ascultăm trei piese muzicale
interpretate de un trio de la Filarmonica din Satu Mare, invitat în mod special pentru acest moment.
După acest moment, domnul Ciobanu anunță că membrii curatoriului CIOR pentru
acordarea Medaliei, format din președinte și vicepreședinți, au hotărât ca în acest an să fie acordată
Medalia pentru cercetarea istoriei orașelor și un premiu de o mie de euro coordonatorilor Atlasului
Brăilei: Ionel Cândea și Dan Dumitru Iacob. Diplomele care atestă primirea premiului și a
medaliilor precizează că au fost avute în vedere și contribuțiile la elaborarea întregii serii de atlase
apărute până în prezent (D.D. Iacob) și la întrega activitate a CIOR (I. Cândea).
Domnul prof. univ. dr. habil. Laurențiu Rădvan, directorul Departamentului de Istorie al
Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, vicepreședinte al CIOR, reprezentantul României în
Comisia Internațională de Istorie a Orașelor dă citire Laudatio, în care fundamentează hotărârea
curatoriului privind atribuirea Medaliei și a premiului. Atlasul Brăilei a adus o serie de noutăți în
această serie: planșele color, numărul mai mare de pagini, calitatea tiparului. Domnul Rădvan
subliniază importanța întregului proiect al Atlasului, atât pe plan intern cât și internațional, istoriografia noastră înscriindu-se astfel în contextul european la acest capitol. Atlasul este un instrument
de lucru ce poate oferi numeroase informații pentru o largă categorie de utilizatori.
După înmânarea premiului, domnul Ionel Cândea a rostit un cuvânt de mulțumire, arătând
că în 1994 a primit premiul Academiei pentru lucrarea sa de doctorat, dar tot are emoții. Domnia sa
apreciază că acest premiu este o recunoaștere a întregii activități depuse la Brăila în domeniul
istoriei orașelor, în care se încadrează și fascicula Atlasului consacrată orașului. Această activitate
va continua. În 2018 va fi aniversarea atestării orașului și sesiunea CIOR poate fi găzduită din nou
de Muzeul Brăilei.
Domnul Ciobanu anunță că întrucât domnul Iacob nu a putut veni la Satu Mare, medalia îi
va fi înmânată la Sibiu. În încheiere, cei prezenți au ascultat încă trei piese muzicale în interpretarea
aceluiași trio al Filarmonicii sătmărene.
În continuare, dl Ciobanu a prezentat Raportul de activitate a CIOR și a Asociației „Civitas
Nostra” pentru perioada 13 iunie 2014-18 septembrie 2015.
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RAPORT DE ACTIVITATE
a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România
şi a Asociației „Civitas Nostra”. Societate pentru Studiul Istoriei Orașelor
în perioada 13 iunie 2014 – 18 septembrie 2015, prezentat în Adunarea generală comună de la
Muzeul Județean Satu Mare, în 18 septembrie 2015, orele 18,00
Stimate colege, stimaţi colegi, membre/membri ale/ai CIOR și ai/ale Societății „Civitas Nostra”,
Bine aţi venit la cea de-a XXII-a adunare a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România și a
Societății „Civitas Nostra”. Supun atenţiei Dumneavoastră o succintă prezentare a activităţii noastre
în ultimele 15 luni, care au trecut de la Adunarea generală desfăşurată la Sibiu, în iunie 2014. În
acest interval au continuat investigaţiile ştiinţifice individuale sau în grup, la Institutul din Sibiu.
Dacă cercetările de la Institut sunt cunoscute, deoarece sunt menţionate în dările de seamă anuale
ale Institutului, în Buletinul IIO, în Buletinul informativ al Institutului, toate accesibile pe site-ul
Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, mai puţine lucruri se ştiu despre proiectele individuale
sau de grup ale celorlalţi membri ai CIOR. De asemenea, o tribună de la care se fac cunoscute o
parte din rezultatele cercetărilor a fost revista „Historia Urbana”, în paginile căreia au apărut în
principal lucrările prezentate la sesiunile anuale, dar şi alte studii. Considerăm că este necesară o
mai largă popularizare a unor proiecte de cercetare ale unor colege/colegi prin intermediul
buletinului „Informații privind Istoria Orașelor”. Pentru aceasta este nevoie de aportul tuturor, dacă
se consideră util un asemenea demers.
Constatăm şi de această dată că sesiunile de comunicări, alături de publicaţii, au rămas
principala formă de activitate a CIOR. Vă propun să discutăm astăzi, din nou, şi să luăm o hotărâre,
în privinţa temelor viitoare de abordat în sesiunile anuale şi în privinţa locului de desfăşurare.
Domnul Paul Niedermaier, preşedintele de onoare al CIOR, a reiterat ideea de a permanentiza
Sibiul ca loc de desfăşurare a sesiunilor anuale. Sesiunea anuală itinerantă, așa cum a fost de la
început până astăzi, a urmat ideea că astfel CIOR își poate face cunoscută existența în întreaga țară,
în cercuri cât mai largi de cercetători, istorici, arhitecți, specialiști în conservare-restaurare,
urbaniști, muzeografi etc., din diferite centre ale țării. Și sesiunea din acest an am insistat personal
să o organizăm la Satu Mare, pentru că nu fusesem niciodată în această zonă de nord-vest a țării, cu
orașe vechi, având o istorie bogată, demnă de atenție. Le mulțumim și în acest loc gazdelor noastre
de astăzi, colegii de la Muzeul Județean Satu Mare, pentru colaborarea esențială la organizarea
prezentei sesiuni. Permanentizarea sesiunilor anuale la Sibiu oferă avantajul amplasării orașului în
centrul geografic al țării și a unor distanțe aproximativ egale de parcurs de către toți participanții. Se
ridică însă problema finanțării. Proiectele comune cu autoritățile locale sibiene trebuie să abordeze
tematici locale și să implice sute de persoane participante, în rândul cărora să fie diseminate rezultatele.
Au apărut şi opinii, îndreptățite, privind stabilirea tematicii pentru mai mulţi ani, ca astfel
să se poată îndruma eforturile de cercetare spre anumite direcţii şi să se poată pregăti comunicări
temeinice. Până în prezent, tema a fost stabilită cu șase luni sau chiar cu un an înainte, în funcţie de
specificul oraşului gazdă. Sesiunile anuale itinerante au unele dezavantaje, dar există şi avantajul de
a face astfel cunoscută existenţa şi activitatea Comisiei în mai multe centre urbane. Pe această cale
au fost atraşi spre Comisie şi o serie de noi membri. Dar cea mai importantă chestiune rămâne aceea
a finanţării sesiunilor noastre, fondurile adunate până în prezent prin contribuţii fiind total
insuficiente. Prin urmare, în opinia noastră, trebuie să facem apel la colaborarea unor instituţii
partenere, ca şi până în prezent, interesate în colaborarea cu CIOR și Asociația „Civitas Nostra”.
Întrucât suntem deficitari la capitolul atragerii de noi membri, fapt semnalat şi în anii anteriori, se
impune o preocupare sporită a tuturor membrilor pentru îndrumarea spre CIOR a cât mai multor
cercetători interesaţi de istoria oraşelor. Mulțumesc și pe această cale acelor colegi care au îndreptat
spre CIOR proprii doctoranzi sau colegi (domnii profesori Teodor Octavian Gheorghiu, Valeriu
Eugen Drăgan și alți câțiva). Am constatat că studiile și comunicările acestor tineri aflați la
începutul activității și îndrumați cu grijă, sunt printre cele mai reușite. Am mai discutat altă dată
despre obligativitatea morală a fiecărui membru de a aduce în fiecare an cel puțin câte un nou
membru, dar nu s-a realizat acest deziderat. Drept urmare și în acest an avem de aprobat doar cinci
4

înscrieri noi. Desigur, la acest capitol trebuie menționată și pierderea unor membri care nu mai
plătesc contribuția anuală și nu mai participă în niciun fel la activitățile noastre. Anuarul
istoriografic al României, care radiografiază scrisul istoric din România și despre România pe
parcursul unui an de zile (ultimul număr apărut, pentru anul 2012, este atât tipărit cât și accesibil pe
internet) și care continuă Bibliografia istorică a României, ne arată că există încă mulţi specialişti
care se ocupă și de istoria orașelor, posibili membri ai Comisiei noatre și ai Asociației „Civitas
Nostra”. Considerăm că problema devine prioritară pentru perspectiva apropiată a Comisiei noastre,
în condițiile societății actuale.
O altă problemă de organizare se referă la reuniunile Comitetului CIOR. Având în vedere
dificultăţile deplasării la Bucureşti, nici în acest an nu ne-am mai întrunit, ca de obicei, în capitală.
Membrii Comitetului au fost consultați pe calea internetului pentru fixarea subiectului reuniunii din
acest an. Noua modalitate comportă discuţii încă şi nu este agreată de unii colegi.
O altă chestiune problematică pe care am tratat-o tot prin e-mail-uri a fost aceea legată de
acordarea medaliei „Civitas nostra”. Curatoriul pentru acordarea medaliei format din preşedintele şi
vicepreşedinţii CIOR a decis acordarea medaliei din acest an colegiilor Ionel Cândea și Dan
Dumitru Iacob, coordonatorii fasciculei Brăila a Atlasului istoric al orașelor din România. Seria B
Țara Românească, după cum ați putut vedea la festivitatea de premiere din deschiderea adunării
noastre generale. A fost avut în vedere și aportul general la activitățile CIOR al celor doi premianți.
Pentru viitor, vă rog să faceți recomandări asupra unor colege sau colegi care au publicat lucrări de
nivel științific ridicat, să-i îndrumați spre Comisie, să le propuneți să ne trimită lucrările apărute în
2014 pentru premiul pe care îl vom acorda în anul viitor. Potrivit statutului acordării medaliei,
autorii trebuie să ne trimită un exemplar din lucrarea în cauză, care nu va fi restituit, indiferent de
rezultatul concursului. De asemenea, trebuie să ne orientăm din timp asupra unei colege sau a unui
coleg pentru a-l propune la medalia pentru întreaga activitate.
Publicaţiile CIOR
În intervalul analizat au continuat lucrările la principalele proiecte ale Comisiei: Atlasul
istoric al oraşelor din România a ajuns la fascicula consacrată orașului Târgu Secuiesc
(coordonator Dan Dumitru Iacob). Menţionăm că atlasul este un proiect de mare anvergură, prin
care ne aliniem la realizările europene. Anul trecut, domnii Dan Dumitru Iacob şi Laurențiu Rădvan
au participat la o reuniune europeană, în Polonia, pe tema atlaselor, care caută să devină unitare în
diversitatea lor. Un raport asupra sesiunii apare în revista „Historia Urbana” din acest an.
La Dicţionarul istoric al oraşelor din România (coordonatori Anda-Lucia Spânu şi Maria
Crângaci-Ţiplic) se încheie redactarea în acest an.
Volumul următor din Bibliografia istorică a oraşelor din România (Vasile Ciobanu, AndaLucia Spânu) este continuat cu lucrările apărute în perioada 2007-2012. Bibliografia îşi propune să
facă cunoscute în circuitul ştiinţific lucrări apărute vreme de cinci ani (volumul anterior se oprea la
anul 2007) şi să introducă acele oraşe care n-au fost cuprinse pentru că au fost declarate oraşe în
ultimii ani. Am constatat deja că a apărut un mare număr de lucrări și volumul, care sperăm să apară
anul viitor, va cuprinde tot o bibliografie selectivă, din lipsă de spațiu. Toate titlurile adunate vor fi
însă disponibile într-o bază de date.
Adresăm mulțumiri și felicitări doamnei Carmen Oprescu și domnului Claudiu Neagoe
care au publicat anul trecut la Editura bucureșteană Ars Docendi un volum colectiv consacrat epocii
lui Constantin Brâncoveanu. CIOR a sprijinit această inițiativă, în volum publicând studii şi cinci
membri ai Comisiei.
În seria Contribuţii la istoria oraşelor din România, ajunsă la vol. XIII, aşteptăm noi
propuneri pentru alte volume de valoare, care să fie incluse în această colecție.
Revista „Historia Urbana” este evaluată CNCSIS la Categoria B și este indexată în BDI
CEEOL, Scopus și Index Copernicus. De la ultima adunare generală a apărut vol. XXII, 2014, 383
p. cu lucrările sesiunii de la Iași şi cu alte studii. Volumul XXIII, 2015, cuprinde lucrările sesiunii
de anul trecut, de la Sibiu și este la editură; sperăm să apară până la sfârșitul acestui an. Pentru
procurarea revistei, cea mai bună soluție este abonamentul. Numere din anii anteriori se mai pot
găsi la Editura Academiei și la redacția din Sibiu.
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Din buletinul „Informații privind istoria oraşelor” au apărut în această perioadă trei numere
nr. 163, 164 şi 165, în varianta digitală. Acestea se pot afla, mai nou, din acest an, pe site-ul
Comisia de Istorie a Oraşelor din România, găzduit de site-ul Institutului de Cercetări Socio-Umane
Sibiu (http://www.cior.icsusib.ro/informatii-CIOR). Buletinul aşteaptă, ca şi revista, sprijinul Dumneavostră, cu prezentări de manifestări ştiinţifice, vernisaje de expoziţii muzeale privind istoria
oraşelor, prezentări de noi apariţii (volume și reviste care abordează aspecte din trecutul orașelor,
până astăzi). Facem acest apel de fiecare dată dar, din păcate, cu ecou slab. Drept urmare, le
mulțumim și în acest loc acelor colege și colegi care sprijină redacțiile revistei și buletinului
(Teodor Octavian Gheorghiu, Laurențiu Rădvan, Ruxandra Nazare și alți câțiva).
Site-ul CIOR a văzut lumina ecranelor de PC și laptop datorită colegei Julia Derzsi. Îi
mulțumim și pe această cale și o rugăm să se îngrijească de site în continuare. Dacă ați vizitat deja
site-ul nostru, vă rugăm să ne ajutați să-l îmbunătățim, să eliminăm unele eventuale erori și, mai
ales, să-l facem cât mai util. Avem nevoie, ca și la buletin ori la revistă, de informații utile tuturor
(manifestări științifice, apariții de cărți, teze de doctorat pe subiecte de interes pentru CIOR etc.).
De asemenea, așteptăm sugestii pentru perfecționarea site-ului.
Participări la reuniuni științifice internaționale
Consemnăm cu bucurie că se impune o nouă latură a activității depuse de tot mai mulți
membri ai CIOR: participarea la reuniuni științifice internaționale de profil. Menționăm că în
ultimul an au participat la conferința internațională „Historic Town Atlases in the Spatial Planning
and Promotion of Cities”, organizată de Institutul de Arheologie și Etnologie al Academiei de
Științe a Polonei și de Institutul de Istoria Artei al Universității din Wrocław, în 17-18 iunie 2014,
colegii Laurențiu Rădvan și Dan Dumitru Iacob, care au prezentat experiența românească în acest
proiect al Comisiei Internaționale de Istorie a Orașelor. La cea de-a XII-a Conferință internațională
a Asociației Europene de Istorie a Orașelor – European Association for Urban History 12th
International Conference on Urban History „Cities in Europe, Cities in the World” –, organizată la
Lisabona, în 3-6 septembrie 2014, au participat cu comunicări științifice colegele Anda-Lucia
Spânu și Julia Derzsi. La Conferința Comisiei Internaționale de Istorie a Orașelor de la ClermontFerrand (Franța), reprezentantul României, domnul Laurențiu Rădvan, a participat la dezbaterea
din cadrul grupului de lucru al atlaselor istorice. Colegul Nicolae Teșculă a fost prezent cu o
comunicare la conferința „Siturile Patrimoniului Mondial din Europa de Est – exemplul orașului
Sighișoara”, de la Bad Kissingen (Germania), organizată în 21-23 noiembrie 2014, de către Asociația
Sighișorenilor din Germania. Prin reuniunile științifice internaționale rezultatele cercetărilor
întreprinse în România pot ajunge, pe calea cea mai scurtă, la cunoștința celor interesați din Europa.
Situaţia financiară a CIOR
Fondurile CIOR sunt administrate de Societatea „Civitas Nostra”, ai cărei membri suntem
cu toţii. Sursele acestor fonduri sunt contribuţiile anuale ale membrilor, 50 de lei/an, potrivit
hotărârii adunării generale de anul trecut, de la Sibiu, şi donaţiile de 2% din impozit, pe care îi
putem direcţiona după dorinţă. Fondurile din contribuţii s-au diminuat an de an. Pe anul în curs șiau achitat contribuția doar șapte membri. Este drept, anul nu s-a încheiat și sperăm ca până în
decembrie să crească numărul celor care își vor aminti și de această obligație asumată prin
înscrierea între membrii Comisiei. În scriptele CIOR sunt înscriși 90 de membri. Anul trecut au
achitat contribuția de 20 de lei, doar 24. În momentul de faţă avem, din contribuțiile achitate de-a
lungul anilor, 3832,53 lei. Cheltuielile mari erau generate de multiplicarea şi expedierea buletinelor
IIO. Întrucât, din 2012, buletinul se redactează şi expediază numai electronic, aceste cheltuieli au
fost eliminate. S-au mai făcut o serie de cheltuieli cu medalia și cu sesiunile de comunicări. Cealaltă
sursă a fondurilor noastre, cota de 2% din impozit este mai generoasă. Avem adunaţi până acum
11003,60 de lei, din care se cheltuiesc anual doar sume mici (2-300 lei) pentru comisionul de
administrare perceput de bancă (din luna trecută acest comision a crescut la 20 de lei lunar) şi
pentru plata contabilului care întocmeşte bilanţul anual. Remarcăm faptul că, deşi formularele pe
care le depunem la administraţiile financiare de care aparţinem au ca dată limită ziua de 15 mai,
sumele depuse au intrat în contul Societăţii „Civitas Nostra” abia în noiembrie-decembrie anul
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trecut. Deci administraţiile financiare reţin aceste sume 7-8 luni de zile. Cu toate acestea, vă rugăm
să depuneţi formularele însoţite de o copie a fişei fiscale care atestă că aţi plătit un impozit şi suma
lui (după salariu sau după alte surse de venit). Totodată, mulţumim călduros acelor colege şi colegi
care au dirijat suma de 2% din impozit spre contul nostru.
Supunem dezbaterii şi aprobării Dvs. prezentul raport de activitate, cu speranţa că la
viitoarea adunare generală vom putea prezenta o activitate mai bogată, cu mai multe rezultate ale
strădaniilor noastre ştiinţifice. Totodată, vă rog ca în continuare să completați această succintă
prezentare și să veniți cu propuneri, observații, sugestii pentru perfecționarea activității Comisiei de
Istorie a Orașelor din România și a Asociației „Civitas Nostra”. Societate pentru Studiu Istoriei
Orașelor.
Satu Mare, 17 septembrie 2015

Preşedinte CIOR,
Vasile Ciobanu

La discuții, domnul Paul Niedermaier apreciază că raportul a fost cuprinzător și că reflectă
activitatea depusă în ultimul an. Relevă că ar putea fi trimise avertismente acelor membri care nu au
mai plătit cotizația de mai mulți ani, reamintindu-li-se această îndatorire statutară în formularea:
„Vă atragem atenția că în listele de membri ale CIOR figurați cu contribuția neplătită pe anii … Neam bucura mult dacă ați putea achita aceste sume”. În privința buletinului IIO, apreciază că ar putea
fi din nou multiplicat; dă exemplul Academiei Române care publică în ultimul timp rapoarte
succinte tipărite. Sesiunile noastre anuale pot fi la Sibiu. Lângă Sibiu, la Cisnădioara, există condiții
foarte bune pentru desfășurarea sesiunilor sau a unor colocvii. În acest fel s-ar putea stabili dinainte
temele de discutat. Dar este real și avantajul itinerării sesiunilor prin țară, astfel CIOR devenind
cunoscută. Dezavantajul major este însă necesitatea stabilirii temelor de acord cu gazdele, astfel
acestea nu pot fi cunoscute cu ani înainte. Propune să se organizeze omagierea unor membri ai
CIOR, care au avut o contribuție însemnată în activitatea Comisiei.
Domnul Ionel Cândea se declară de acord cu ideea tipăririi buletinului IIO. În ce privește
organizarea sesiunilor este de acord că desfășurarea lor la Sibiu s-ar putea face în condiții bune.
Atrage atenția că există posibilitatea organizării unor sesiuni în orașe care își aniversează atestarea,
cum este cazul Brăilei în 2018 (650 de ani). Invită CIOR să organizeze sesiunea anuală din acel an
la Brăila.
Domnul Ciobanu: luăm act cu plăcere de această invitație și mulțumim. Rămâne să
stabilim tema sesiunii ca să poată fi cunoscută de toți cei interesați.
Domnul Valeriu Eugen Drăgan se declară de acord cu organizarea la Sibiu dacă nu sunt
alte posibilități. Propune ca temă pentru o sesiune trecutul orașelor stațiuni balneare.
Domnul Vasile Ciobanu arată că tema este deja avută în vedere. Doamna Liliana Roșiu a
și discutat cu cineva de la Băile Herculane care s-a arătat interesat, dar cum în acest an ne-am
întrunit la Satu Mare, a rămas pentru alt an această temă. Urmează să fie anunțată doamna Roșiu să
reia legătura la Băile Herculane, să vedem când ne-am putea reuni acolo.
Domnul Ione Cândea propune să avem în vedere și stațiunea Lacu Sărat din județul Brăila
ca loc al unei asemenea sesiuni.
Domnul Niedermaier propune să tipărim buletinul în care anunțăm sesiunile și să-l
trimitem tuturor celor înscriși și instituțiilor și să facem sesiunea din fondurile noastre. Să păstrăm
ca rezervă organizarea sesiunilor la Cisnădioara, în caz că nu vom găsi alți colaboratori din țară. Dl
Ciobanu răspunde că buletinul se trimite doar prin internet ca urmare a unei hotărâri a adunării
generale, iar banii de care dispunem ar putea fi cheltuiți pentru organizarea unei singure
manifestări, refacerea fondurilor la nivelul de astăzi, pe căile obișnuite ar dura mulți ani.
Domnul Laurențiu Rădvan propune să fie păstrat Sibiul ca loc de organizare în rezervă,
dacă nu se găsește altă soluție. Din fondurile noastre mai curând să instituim o bursă pentru ca doitrei tineri să poată participa la sesiunile noastre. Consideră că tema ce discută stațiunile balneare
este bună dar se întreabă dacă avem suficienți specialiști pentru un asemenea subiect. Eventual
„Stațiunile balneare” să fie doar o subtemă. Propune formularea „Orașele și zonele de agrement”. În
ce privește ședințele comitetului CIOR, apreciază că sunt tot mai dificil de organizat. Propune să
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încercăm sistemul teleconferinței pe Skype. Buletinul IIO ar fi ideal tipărit, dar având în vedere
practica, să se tipărească și expedieze prin poștă cel puțin numerele în care se anunță sesiunile, în
care se află și formularul de înscriere.
Domnul Ciobanu supune aprobării adunării această ultimă propunere. Toți cei prezenți
sunt de acord cu acestă propunere.
Doamna Julia Derzsi propune ca sesiunile să aibă o secțiune specială pentru tineri
doctoranzi și postdoctoranzi interesați de istoria orașelor în care aceștia să-și prezinte lucrările. S-a
convenit ca propunerea să fie discutată în cadrul comitetului și apoi să fie adoptată o hotărâre.
Domnul Laurențiu Rădvan propune ca la sesiunile viitoare să existe un moment In
memoriam, pentru omagierea unor membri ai CIOR decedați.
Domnul Ciobanu supune aprobării adunării raportul de activitate a CIOR și a Asociației
„Civitas Nostra” prezentat și descărcarea de gestiune. Toți cei prezenți sunt de accord cu raportul
prezentat și descărcarea de gestiune.
În continuare, dl. Ciobanu supune la vot și recomandă aprobarea lor, cererile de înscriere
prezentate Comisiei în ultimul an: dr. George Dan Hânceanu, muzeograf I A la Muzeul de Istorie
Roman; asistent univ. dr. Iuliana Bucurescu, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
București; conferențiar univ. Dr. Kázmer Kovács, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu” București; lector univ. dr. Ioana-Maria Petrescu, Facultatea de Arhitectură, Universitatea
„Spiru Haret”; lector univ. dr. Constantin Bogdan Stanciu, Facultatea de Arhitectură, Universitatea
„Spiru Haret”. În unanimitate, toate înscrierile, votate individual, au fost aprobate. În încheierea
lucrărilor, domnul Vasile Ciobanu mulțumește celor din sală pentru participarea la lucrările sesiunii
de comunicări și la Adunarea generală.
Au consemnat Julia Derzsi și Vasile Ciobanu
________________________________________________________________________
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INFORMATION ABOUT URBAN HISTORY
Summary
The current edition of the Newsletter contains the Minutes of the General Meeting of the
Commission for the History of Towns in Romania, Satu Mare, September 18, 2015, together with
the Activity Record of the Commission for the History of Towns in Romania and of the “Civitas
Nostra” Association. Society for the Study of the History of Cities, between June 13, 2014 and
September 18, 2015.
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Kommission für Städtegeschichte Rumäniens

STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN
Resümee
Die vorliegende Ausgabe des Informationsblattes beinhaltet das Protokoll der Vollversammlung der
Städtegeschichtekommission Rumäniens, die am 18. September 2015 in Satu Mare abgehalten
wurde, zusammen mit dem Aktivitätsbericht der Kommission für Städtegeschichte Rumäniens und
der “Civitas Nostra” Verein. Gesellschaft für das Studium der Geschichte der Städte, zwischen 13.
Juni 2014 – 18. September 2015.
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