
Din Laudatio prezentată de
prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan

Conceptul Atlasului istoric al orașelor din România
pornește de la faptul că doar o analiză sistematică
a tuturor factorilor istorici relevanți face posibilă
înțelegerea evoluției istorice a unui oraș. De
aceea, scopul principal al atlasului este de a reuni,
pentru prima dată într-o lucrare amplă, informații
esențiale (istorice, urbanistice, arheologice, geo-
grafice, demografice etc.) despre o serie de orașe
reprezentative în privința importanței istorice și a
moștenirii arhitectonice și urbanistice, aflate în
strânsă concordanță cu un amplu material carto-
grafic, în mare parte inedit. Un alt obiectiv al
publicării atlasului este de ordin practic, recupera-
tor, atlasul fiind deosebit de util pentru proiectele
de restaurare a zonelor istorice urbane.
Volumul de față, dedicat Brăilei, este deosebit de
important deoarece se ocupă de unul din cele mai
importante orașe ale Țării Românești, vechi port
românesc la Dunăre. Cu o bogată istorie, ce se
întinde pe o perioadă de șase secole, Brăila repre-

zintă și un excelent studiu de caz din punct de
vedere cartografic, datorită faptului că s-au păstrat
mai multe importante planuri și hărți, care oferă
specialiștilor o imagine completă a evoluției sale
urbanistice, în special pentru perioada modernă.
Publicarea sa constituie un eveniment științific și
editorial. Volumul cuprinde într-o mapă 42 de
pagini de format mare de text și 33 de planșe cu
hărți și gravuri. Textul este împărțit în 13 capitole
și secțiuni sintetice privitoare la: reperele fizico-
geografice, istoria și cronica orașului, descoperiri
arheologice, nomenclatura stradală și bibliografie.
Un aspect important este faptul că Atlasul Brăilei
este redactat de o echipă interdisciplinară de
specialiști, dar cei care au pus hotărât umărul la
aducerea la lumină a acestui proiect sunt doi
oameni care au pus și suflet în această inițiativă:
domnul Ionel Cândea, profesor universitar și
director al Muzeului Brăilei, om implicat activ în
viața și istoria urbei în care trăiește și dr. Dan
Dumitru Iacob, cercetător științific la Institutul de
Cercetări Socio-Umane din Sibiu, care se ocupă
de mai mulți ani de seria Atlasului.
Felicit întreaga echipă pentru acest frumos rezultat
final, un atlas deosebit, al șaptelea al proiectului,
căruia sperăm să i se adauge cât de curând și altele,
pentru alte orașe din spațiul românesc.
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Resümee

In Rumänien verlieh die Städtegeschichte-
kommission erstmalig eine Medaille für eine
hervorragende Arbeit – das Faszikel Brăila des
Historischen Städtegeschichteatlas.
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În ziarul „România liberă” din 21.10.2015
şi pe site-ul Institutului de Cercetări

Socio-Umane Sibiu a fost publicat anunțul
privind scoaterea la concurs de către

ICSU Sibiu a unui post.
Informăm şi aici, deoarece priveşte în

mod direct Comisia noastră.

Concursul se va desfășura conform Legii nr. 319
din 8.07.2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare și Ordinului nr. 6560 din
20.12.2012, cu modificările și completările din
Ordinul nr. 4204 din 15.07.2013. Dosarele de
concurs se depun la secretariatul Institutului de
Cercetări Socio-Umane Sibiu până la data de
19.11.2015. Informaţii suplimentare pot fi aflate

de pe site-ul www.icsusib.ro.

Post de cercetător I
în domeniul istoriei,

specialitatea istoria oraşelor



Cu ocazia desfăşurării sesiunii anuale de comunicări
de la Satu Mare, „Oraşul şi administraţia”, s-a
decernat, pentru prima dată, medalia Comisiei de
Istorie a Oraşelor din România.

Curatoriul care a acordat medalia a fost constituit
din dr. Vasile Ciobanu, cercetător I la Institutul
de Cercetări Socio-Umane Sibiu (preşedintele
comisiei de decernare), prof. univ. dr. Laurenţiu
Rădvan de la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi şi prof. univ. dr. Teodor Octavian
Gheorghiu de la Universitatea „Politehnica” din
Timișoara.

Acţiunea a avut loc într-un cadru festiv, precedat
şi încheiat cu câte un moment muzical, susţinut
de un trio al Filarmonicii din Satu Mare, format
dintr-o vioară, un keybord şi o harpă. Trioul a
cântat piese de Bach, Beethoven, Pergolesi,
Purcell şi Daquin.

PRIMA DECERNARE
a medaliei pentru

cercetarea istoriei oraşelor

După cum a fost publicat în numerele anterioare,
Comisia de Istorie a Oraşelor din România a fost
autorizată de către Academia Română să decerneze,
anual, o medalie pentru cea mai bună carte de

istoria oraşelor publicată cu doi ani înainte.
Evenimentul a avut loc pentru prima dată, distincţia

acordându-se domnilor:

dr.dr.dr. IonelIonelIonel CândeaCândeaCândea
şi

dr.dr.dr. DanDanDan DumitruDumitruDumitru IacobIacobIacob

Distincţia a fost acordată coordonatorilor fasci-
culei 3, seria B a Atlasului istoric al oraşelor din
România care priveşte municipiul Brăila, apărută
la Editura Istros a Muzeului Brăilei, în anul 2013.

Textul fasciculei de 21 pagini mari, (echivalentul
a 84 pagini standard) a fost elaborat de dr. Ionel
Cândea şi dr. Maria Stoica, hărţile au fost realizate
de Mariana Vlad, iar traducerea în limba germană
aparţine doamnei Sigrid Pinter.

Atlasul Brăilei este primul care a putut apare
color și curprinde un material cartografic deosebit
de bogat, alcătuit din 21 de hărţi. Dintre acestea,
cinci, de o complexitate extraordinară, sunt realizate
la ICSU Sibiu, completate de o vedere aeriană.
Restul sunt planuri istorice realizate între anii
1584 şi 1897, la diferite scări, precum şi 12
gravuri datate 1788-1877, înfăţişând oraşul văzut
din interior şi exterior.
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