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Sunt prezenți membri ai Comitetului CIOR: Iosif Marin Balog, Ionel Cândea, Vasile Ciobanu, 

Teodor Octavian Gheorghiu, Dan Dumitru Iacob, Beata Menesi, Paul Niedermaier, Alexandru 

Nicolaescu, Toader Popescu, Enikő Rüsz-Fogarasi și Anda-Lucia Spânu. 

Dan Dumitru Iacob, președintele CIOR, propune următoarea ordine de zi a ședinței 

Comitetului CIOR: 

 

1. Stabilirea temei, locului și datei sesiunii CIOR din 2023. 

2. Discutarea și aprobarea cererilor de înscriere în CIOR. 

3. Modificarea colegiului de redacție al revistei „Historia Urbana”. 

4. Propuneri de volume / personalități pentru premiere cu medalia CIOR. 

5. Diverse. 

 

1. Prezentarea și adoptarea ordinii de zi a ședinței Comitetului CIOR. 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  

 

2. Stabilirea temei, locului și datei sesiunii CIOR din 2023. 

Președintele CIOR prezintă situația din ultimii ani referitoare la desfășurarea sesiunilor anuale 

ale Comisiei și a temelor care se află în discuție. În urma consultării online a membrilor 

Comitetului, realizată înainte de desfășurarea ședinței prezente, dl Iacob a constatat că nu s-a 

întrunit majoritatea pentru niciuna dintre temele propuse spre a fi abordate la următoarea sesiune 

anuală a CIOR. Întreabă dacă sunt propuneri legate de centrele în care să se desfășoare sesiunea, în 

caz contrar fiind necesar să o organizăm la Sibiu, însă cu o temă adresată locului. Constatând că nu 

sunt propuneri legate de organizarea sesiunii în alt centru, dl Iacob propune organizarea sesiunii 

anuale în colaborare cu Academia Evanghelică Transilvania, deoarece aceasta poate suporta o parte 

din cheltuieli, urmând a stabili perioada de organizare, fie în mai-iunie, fie în octombrie-noiembrie. 

În urma discuțiilor s-a optat pentru o temă care convine și organizatorilor, fiindu-le mai ușor să 

atragă fondurile necesare, și anume „Orașul multietnic”, o temă generoasă, la care se pot ralia mulți 
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cercetători din domeniul istoriei orașelor, putând fi abordate toate epocile istorice. Pentru a anticipa 

cu un an-doi și temele viitoarelor sesiuni anuale, dl Iacob propune ca acestea să fie mai generoase. 

De asemenea, trebuie avute în vedere și centrele în care ar urma să fie organizate. În acest sens, 

recomandă ca următoarele două sesiuni, din 2024 și 2025, să fie organizate la Cluj-Napoca și 

București, în funcție de disponibilitatea colegilor din aceste centre de a găsi instituții partenere și 

posibilitate de cazare. Subliniază că nu trebuie oferită acum o promisiune fermă, ci doar să se ia în 

calcul chestiunea, pentru a pregăti mai din timp organizarea sesiunilor.  

Dl Popescu afirmă că, dacă sunt abordate discuțiile din timp, în cadrul Universității de 

Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București se poate găsi o modalitate de organizare. 

Dna Rüsz-Fogarasi subliniază că la Cluj-Napoca anul acesta și anul viitor nu pot organiza sesiunea, 

deoarece sunt ocupați cu alte manifestări științifice deja cuprinse în programul Universității 

„Babeș-Bolyai”, dar pentru anul 2025 putem discuta despre organizarea sesiunii CIOR la 

Cluj-Napoca. Dl Iacob, spune că nu intră în discuție anul acesta deoarece este în pripă, iar bugetele 

instituțiilor au fost stabilite de anul trecut, prin urmare, sesiunea se va organiza, cel mai probabil, la 

Sibiu. Dl Niedermaier consideră că anul acesta este posibilă organizarea doar în toamnă, deoarece 

suntem deja la finalul lui ianuarie. În completare afirmă că putem identifica, în cadrul instituțiilor 

din Sibiu, și alte finanțări pentru organizarea sesiunii noastre. Dl Iacob este de părere că sesiunea 

curentă va fi organizată în toamnă, iar dacă nu găsim finanțarea necesară, o vom desfășura online, 

dar nu o vom mai amâna. Referitor la tema finală, afirmă că trebuie discutat și cu partenerii. Cere 

acordul membrilor pentru temă și locație. Toată lumea este de acord cu tema și locul de desfășurare.  

Dna Spânu propune ca tema să fie „Orașul multietnic și multiconfesional”. Dl Iacob este de 

acord, tema fiind mai apreciată de cei de la Academia Evanghelică. Pentru sesiunile anuale ale 

CIOR din anii 2024 și 2025 rămânem în contact cu colegii de la Cluj-Napoca și București, urmând a 

primi un răspuns pentru a ne putea organiza din timp. Tematica va fi discutată ulterior. Dacă vom 

avea și alte propuneri, nu le vom neglija.  

Dl Balog afirmă că, pentru organizarea sesiunii anuale la Cluj-Napoca în 2025, a discutat, de 

principiu, cu reprezentanții Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, care ar fi de acord cu 

organizarea unei conferințe pe tema „Mărirea și decăderea orașelor”, temă pe care a propus-o în 

decembrie anul trecut, dar pentru că era târziu nu a putut fi cuprinsă în buget. În schimb, în anul 

2025, împreună cu Universitatea „Babeș-Bolyai” și Institutul de Istorie „George Barițiu” se poate 

organiza o sesiune cu tema respectivă. Dl Iacob îi cere dlui Balog să aibă în vedere propunerea, să 

inițieze discuțiile și să ținem legătura pentru organizarea sesiunii din anul 2025, contând pe acest 

sprijin.  

Dl Popescu întreabă care ar fi perioada de organizare a sesiunii din acest an. Dl Iacob 

răspunde că cel mai probabil în luna octombrie, pentru că mai sunt și alte conferințe, deja 

programate. În septembrie la Iași va fi organizată Sesiunea Comisiei Internaționale de Istorie a 

Orașelor, de care se va ocupa dl Laurențiu Rădvan, din partea Universității „Al. I. Cuza” din Iași și 

dl Iacob, din partea CIOR, eveniment care va solicita implicarea membrilor CIOR. Subliniază că, 

după ce vom discuta cu reprezentanții Academiei Evanghelice Transilvania, vom comunica data, 

locul și tema pentru sesiunea anuală din acest an. 

 

3. Discutarea și aprobarea cererilor de înscriere în CIOR. 

Referitor la cererile de înscriere în Comisie, Președintele CIOR, afirmă că din a doua jumătate 

a anului trecut s-au înscris patru noi membri: Ionuț Dohotariu, Diana Mihaela Belci, George 

Croitoru, Simion-Alexandru Gavriș. Dl Iacob prezintă, pe scurt, activitatea celor patru în domeniul 

istoriei orașelor. Solicită votul pentru acceptarea noilor membrii. Toți cei prezenți sunt de acord cu 

cele patru propuneri de înscriere.  
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4. Modificarea colegiului de redacție al revistei „Historia Urbana”. 

Dl Iacob face o informare legată de revista „Historia Urbana”, care este publicația Comisiei, 

spunând că dl Ciobanu, care a lucrat ca secretar de redacție și apoi ca redactor-șef al publicației, 

este în pragul pensionării, și-a exprimat intenția de a se retrage din poziția de redactor-șef. În cadrul 

Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu s-a decis o nouă compoziție a redacției, în sensul că 

dumnealui a fost propus redactor-șef, având o experiență de peste două decenii ca secretar de 

redacție al revistei. Ca secretari de redacție, au fost propuși dl Alexandru Nicolaescu și dna Julia 

Derzsi. S-a propus lărgirea numărului de membri care lucrează la revistă, deoarece este tot mai 

solicitantă munca de redactare. Solicită votul și opiniile membrilor Comitetului în această problemă. 

Toți cei prezenți sunt de acord cu propunerile. Domnii Niedermaier și Iacob îi mulțumesc dlui 

Ciobanu pentru munca depusă ca redactor-șef al revistei „Historia Urbana”. Dl Ciobanu afirmă că 

va fi în continuare alături de Comisie și revistă, indiferent de statutul pe care-l va avea în cadrul 

acestora. Dl Iacob afirmă că este convins că dl Ciobanu va rămâne un apropiat al redacției și 

subliniază, de asemenea, că odată cu modificările în redacție vor fi făcute schimbări și în colegiul de 

redacție, unii membri nemaifiind activi și nemaimplicându-se. Solicită opinia Comitetului și cere ca 

aceștia să facă propuneri de noi membri în colegiul de redacție. Dna Spânu, susține ca redacția să 

aleagă noii membri. Dl Iacob este de acord, dar crede că pot veni și propuneri bune din cadrul 

Comisiei. Membrii Comitetului au fost de acord cu modificările redacției revistei „Historia 

Urbana”.  

 

5. Propuneri de volume / personalități pentru premiere cu medalia CIOR. 

Președintele CIOR informează că pentru conferirea medaliei Comisiei pe anul acesta nu au 

fost primite propuneri de volume sau personalități care ar merită premiate. Este de părere că cei de 

la Sibiu nu pot ști toate volumele care apar pe teme de istoria orașelor, urbanismului, arhitecturii 

etc., de aceea solicită propuneri, acum sau prin e-mail, referitoare la titlurile care ar merita să fie 

premiate. Subliniază că vor fi premiate volumele care au apărut în urmă cu doi ani, aplicându-se 

principiul de premiere utilizat de Academia Română. După ce vor fi primite mai multe propuneri, 

Curatoriul Medaliei va dezbate și decide în legătură cu conferirea medaliilor. De asemenea, solicită 

nominalizări de personalități care ar putea fi medaliate pentru întreaga activitate, sau contribuții 

majore în cadrul istoriei orașelor sau urbanismului.  

Dl Popescu, afirmă că va trimite câteva propuneri. Informează că înainte de Crăciun ne-a 

părăsit Valeriu Drăgan, lucru care ar trebui marcat măcar cu un necrolog în revista „Historia 

Urbana”. Dl Ciobanu este de acord că trebuie realizat un necrolog pentru Valeriu Drăgan, dar 

problema este cine îl scrie. Dl Popescu afirmă că se va interesa printre colegi, iar în cazul în care nu 

va accepta nimeni, se va ocupa el de realizarea necrologului. Dl Ciobanu mulțumește și solicită o 

fotografie bună, fiind de părere că se va găsi la catedra unde a activat în cadrul Universității de 

Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Președintele CIOR mulțumește dlui Popescu și 

cere ca textul să fie trimis până la finalul lui februarie, început de martie a.c. Dl Iacob întreabă dacă 

mai sunt opinii legate de punctul referitor la premii, afirmând că așteaptă propunerile pe e-mail. 

 

6. Diverse. 

Dl Iacob afirmă că pentru numărul din acest an al revistei „Historia Urbana” s-au strâns o 

serie de articole, dar ar mai fi nevoie de câteva recenzii sau prezentări de carte, astfel că oricine are 

astfel de materiale să le trimită redacției, prin e-mail, până la finalul lunii februarie.  

Dl Gheorghiu revine la tema legată de premierea volumelor, afirmând că Universitatea 

Politehnica Timișoara publică tezele de doctorat ale celor care au susținut doctoratul în cadrul 

instituției. Toate volumele au ISBN, însă tirajul este unul foarte mic, întrebând dacă acestea ar putea 

fi luate în considerare pentru premiul CIOR. Afirmă că unele dintre lucrări sunt bine elaborate, 
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interesante și au legătură cu istoria orașelor. Dl Iacob spune că suntem deschiși către toate 

propunerile dacă sunt teme din domeniu, iar Curatoriul Medaliei le va selecta pe cele mai valoroase, 

dintre care una va fi premiată. Subliniază că nu contează tirajul, ci doar valoarea lucrării.  

Dl Iacob, revene la discuția legată de articolele, recenziile și prezentările de carte pentru 

„Historia Urbana”, reiterând ideea de a trimite scurte prezentări de volume, expoziții sau alte 

manifestări și pentru Buletinul CIOR. În ceea ce privește apariția revistei „Historia Urbana” 

subliniază că este o întârziere în apariția numărului de anul trecut, deoarece a fost trimis târziu de 

redacție către Editura Academiei Române și abia acum se lucrează la machetarea revistei. De 

asemenea, Atlasul Romanului este în editură și urmează să fie tipărit, având dat deja bunul de tipar.  

Președintele CIOR informează că în acest an vor trebui organizate alegeri, expirând mandatul 

președintelui și Comitetului. Afirmă că ar fi bine să fie modificat statutul, astfel încât președintele 

CIOR să poată fi ales și dintre colegii din țară, nu numai din Sibiu. Condiția este și să delegăm un 

administrator care să reprezinte Comisia juridic și financiar, deoarece munca administrativă va fi 

realizată tot la Sibiu. Este de părere că ar trebui să fim onești și democrați și să putem alege pe 

oricine din țară, mai ales că sunt colegi care au activitate prestigioasă în domeniul istoriei orașelor, 

iar aceștia ar putea să reprezinte foarte bine CIOR, atât în țară, cât și în străinătate. Rămân de 

discutat aceste aspecte, care presupun modificarea Statutului CIOR. Situația nu îi va deroba pe cei 

de la Sibiu de a realiza activitățile pe care le fac în prezent și nici nu ar scădea legătura dintre CIOR 

și Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, care găzduiește Comisia.  

Dl Iacob abordează și problema colegilor din Republica Moldova, afirmând că cercetătorii de 

acolo nu sunt bine reprezentați în CIOR, în prezent singurul membru activ de acolo fiind dna 

Mariana Șlapac. Ar fi bine să avem mai mulți membri din Republica Moldova.  

Președintele CIOR supune atenției un ultim punct, legat de sesiunea Comisiei Internaționale 

de Istoria Orașelor, care se va desfășura la Iași, în 17–20 septembrie 2023, cerând acordul 

Comitetului, dacă va fi necesar, pentru un mic sprijin financiar în organizarea manifestării amintite. 

Dl Iacob îi invită pe cei prezenți la discuții. Toți cei prezenți sunt de acord cu propunerile 

Președintelui CIOR și cu acest ultim aspect, dl Iacob pune capăt ședinței. 
 

A consemnat Alexandru Nicolaescu 

 
 

 

 

Romanian Academy          Commission for the History of Towns in Romania 
 

INFORMATION ABOUT URBAN HISTORY 
 

Summary 
 

The current edition of the Newsletter contains the minutes of the Committee Meeting of the Commission for 

the History of Towns in Romania, hosted in Sibiu (online) on January 26th, 2023. 
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STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN 
 

Resümee 
 

Die vorliegende Ausgabe des Informationsblattes beinhaltet das Protokoll der Kommission für 

Städtegeschichte Rumäniens, die am 26. Januar 2023 in Sibiu/Hermannstadt stattgefunden hat (online). 
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