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PROCES-VERBAL
încheiat în Adunarea generală a membrilor
Comisiei de Istorie a Orașelor din România și ai
Asociației „Civitas Nostra”. Societate pentru Studiul Istoriei Orașelor,
11 mai 2018, Muzeul Brăilei „Carol I”
Adunarea se desfășoară cu ocazia sesiunii anuale de comunicări a CIOR, organizată în
colaborare cu Muzeul Brăilei „Carol I” (10–13 mai 2018). Sunt prezenți membri ai Comisiei și
„Civitas Nostra”, simpatizanți și invitați: Iosif Marin Balog, Iuliana Brătescu, Ionel Cândea, Vasile
Ciobanu, Cristian Constantin, Costin Croitoru, Valeriu-Eugen Drăgan, Julia Derzsi, Ion Ghelețchi,
Teodor Octavian Gheorghiu, Marian Horvat, Dan Dumitru Iacob, Valeriu Lupașcu, Cătălina Mârza,
Beata Menesi, Marius Mitrof, Paul Niedermaier, Carmen Oprescu, Emil Păunescu, Ioana Maria
Petrescu, Laurențiu Rădvan, Anda-Lucia Spânu, Bogdan Stanciu, Mariana Șlapac, Nicolae Teșculă,
Ioan Zainea.
Domnul Vasile Ciobanu, președintele CIOR, propune următoarea ordine de zi a adunării:
1. Conferirea Medaliei pentru cercetarea istoriei orașelor pe anul 2017.
2. Raport asupra activității CIOR și a Asociației „Civitas Nostra” pentru perioada 2013-2018.
3. Discuții și propuneri. Aprobarea bilanțului prezentat.
4. Confirmarea noilor membri înscriși.
5. Modificări în Statutul CIOR și în Statutul Medaliei pentru cercetarea istoriei orașelor.
6. Stabilirea temei și a locului viitoarei adunări generale.
7. Alegerea noii conduceri a CIOR și a Asociației „Civitas Nostra”.
– Alegerea președintelui și a celor 3 vicepreședinți
– Alegerea membrilor Comitetului
– Alegerea a doi cenzori și a casierului
– Confirmarea curatoriului pentru acordarea Medaliei
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
1. Conferirea Medaliei pentru cercetarea istoriei orașelor pe anul 2017
După Laudatio prezentată de prof. univ. dr. habil. Laurențiu Rădvan, vicepreședinte al
CIOR, medalia este înmânată, doamnei dr. Iuliana Brătescu, pentru volumul Mahalaua Muntenimii.
Iașii de la jumătatea secolului al XVII-lea până la 1831, apărut la Editura Universității „Alexandru
Ioan Cuza” Iași, în 2016, în cadrul unei festivități în care autoarea a primit medalia, diploma și un
premiu bănesc.

RAPORTUL
privind activitatea Comisiei de Istorie a Orașelor din România
și a Asociației „Civitas Nostra”. Societate pentru cercetarea istoriei orașelor,
în perioada 15 octombrie 2013 – 10 mai 2018
Stimate colege și stimați colegi,
Raportul prezentat în fața Dumneavoastră la o Adunare generală se referă, de obicei, la
perioada scursă de la ultima noastră întrunire. De această dată însă au trecut doar cinci luni de la
ultima noastră adunare (Alba Iulia, 23–24 noiembrie 2017). În acest an se încheie mandatul de cinci
ani încredințat conducerii Comisiei de Istorie a Orașelor din România (CIOR) în 15 octombrie
2013, la Iași. În consecință, vă propun să trecem în revistă principalele reușite și nerealizările
acestor din urmă ani, pentru ca noua conducere, pe care o vom alege astăzi, să poată construi în
continuare, folosind experiența adunată, acționând în cunoștință de cauză pentru îmbunătățirea
activității Comisiei și a Asociației „Civitas Nostra”.
În ultimii cinci ani a continuat activitatea de cercetare, redactare și publicare la marile
proiecte ale colectivului de la Sibiu:
– Atlasul istoric al orașelor este un proiect care face parte dintr-o serie amplă de astfel de
lucrări și dintre temele recomandate de Comisia Internațională de Istorie a Orașelor (CIIO).
Proiectul nostru este coordonat de colegul Dan Dumitru Iacob, cercetător științific I la Institutul de
Cercetări Socio-Umane Sibiu (ICSU Sibiu), care colaborează cu alți colegi, de obicei din așezările
luate în studiu. Din anul 2014, domnul Iacob este membru al Grupului pentru editarea atlaselor
istorice ale orașelor (Atlas Working Group) al CIIO. Din Atlas a apărut în anul 2013, la Editura
Istros, sub coordonarea domnilor Ionel Cândea și Dan Dumitru Iacob, fascicula dedicată orașului
Brăila. De menționat că cei doi coordonatori au fost distinși pentru această lucrare și pentru întreaga
lor contribuție științifică cu Medalia pentru cercetarea istoriei orașelor, în anul 2015. O nouă
fasciculă, dedicată orașului Târgu Secuiesc, se află în faza pregătirii pentru tipar, iar fascicula
consacrată municipiului Roman se află în lucru.
– Dicționarul istoric al orașelor din România, coordonat de colegele Anda-Lucia Spânu
(Moldova și Țara Românească) și Maria Crîngaci Țiplic (Transilvania) se va încheia în acest an. La
dicționar colaborează colegi dintr-o serie de orașe, de obicei cu contribuții privind așezările
respective sau altele, pe care le-au studiat.
– Bibliografia istorică a orașelor din România continuă cu un nou volum, realizat de
Vasile Ciobanu și Anda-Lucia Spânu, cuprinzând lucrările apărute în anii 2007-2012. Bibliografia
are 858 de pagini și se constituie în bază de date aflată la Institutul din Sibiu. Din acestea este
selectat un număr de 500 de pagini care vor fi publicate. Volumul se află în curs de pregătire pentru
editare. De asemenea, aceiași cercetători au început în acest an adunarea titlurilor despre trecutul
orașelor din România apărute între anii 2013 și 2017 (următorii cinci ani), după modelul vechii
Bibliografii istorice a României.
Dintre celelalte lucrări elaborate în cadrul ICSU Sibiu în ultimii cinci ani, menționăm:
Urbanismul medieval în Transilvania (Paul Niedermaier), din care a rezultat un volum fundamental,
Geneza orașelor medievale în Transilvania (2016), Istoriografia imaginilor istorice ale orașelor
din România (Anda-Lucia Spânu), Arheologia urbană în Transilvania. De la analiză istoriografică
la crearea unei baze de date. Studiu de caz Sibiu (Maria Crîngaci Țiplic), Protocolul de judecată al
Brașovului (1558-1580), editat în 2016, și Orășeni în fața justiției. Practica judiciară în orașele din
Transilvania la finele secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea (ambele realizate de
Julia Derzsi). Integral sau în parte, rezultatele acestor cercetări au fost publicate. Desigur și ceilalți
colegi membri ai CIOR au realizări importante în acești din urmă ani: Domnul Teodor Octavian
Gheorghiu a publicat în acest interval patru volume: Restituții: orașe la începuturile Evului Mediu
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românesc (cu text bilingv și în engleză) (2015, în colaborare cu Smaranda Maria Bica), Mici orașe /
mari sate în sud-vestul României. Monografii urbanistice (2017), Continuities and Destructions in
the Romanian City. Moldavia and Wallachia – 18th – 21st Centuries (Mauritius, 2017) și Elemente
de istorie recentă a orașelor românești extracarpatice (sec. XVIII–XXI) (2017), domnul Laurențiu
Rădvan a editat în 2014, volumele Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc. Societate, economie
și civilizație urbană în prag de modernitate (sec. XVI-jumătatea sec. XIX), și Iași – oraș al
diversității, iar în 2015 a coordonat (în colaborare), un tom apărut la Londra: Social and political
elites in Eastern and Central Europe; au mai fost tipărite cărți ale domnul Ionel Cândea, Cetatea
Brăilei (în 2015), doamnei Mariana Șlapac, Cetățile bastionare din Moldova (2016), domnului
Toader Popescu, Proiectul feroviar românesc (2014). Sub egida CIOR și a Centrului de Cercetare
„Dinicu Golescu” al Facultății de Științe Socio-Umane a Universității din Pitești, doamna Carmen
Oprescu, împreună cu dl Claudiu Neagoe, au publicat în 2014 volumul Spațiul românesc în epoca
lui Constantin Brâncoveanu, care cuprinde și câteva studii ale unor colege și colegi din CIOR. Un
ecou favorabil a avut volumul Studii de istorie a orașelor. In honorem Paul Niedermaier, de anul
trecut, cu 27 de studii (în majoritate ale unor membri ai Comisiei), apărut cu sprijinul generos al
Editurii Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, pentru care aducem și aici mulțumirile noastre.
Nu intenționăm să oferim aici decât câteva exemple din activitatea de cercetare bogată a
tuturor membrilor Comisiei. De altfel, ne-ar fi imposibil să nu facem omisiuni, pentru că nu avem o
evidență a acestei activități în totalitatea ei. Ar trebui să discutăm astăzi dacă nu este necesar ca fiecare
membru să transmită la începutul unui nou an lucrările realizate/publicate în anul anterior, pentru a putea avea o imagine completă, pentru a include toate titlurile în Bibliografia orașelor, eventual pentru a
le prezenta pe site-ul nostru. Mai ales lucrările apărute în străinătate, care se înmulțesc în ultimul
timp, sunt puțin cunoscute în țară (nici Anuarul istoriografic al României nu le cuprinde uneori).
Un alt capitol al publicării unor lucrări din domeniul CIOR îl constituie colecția Contribuții
privind istoria orașelor, ajunsă în acești ani la vol. XVI, Studii de istorie a orașelor. In honorem
Paul Niedermaier. Din 2013, colecția s-a mai îmbogățit doar cu alte trei volume (Atlasul Brăilei, P.
Niedermaier, Geneza orașelor din Transilvania și cartea lui George Dan Hânceanu, Două ateliere
meșteșugărești din târgul medieval al Romanului (sec. XV și XVII). Rugăm pe toți colegii care vor
publica noi lucrări să se adreseze conducerii CIOR înainte de editare, pentru a le include în colecție,
care s-ar îmbogăți astfel cu noi volume de valoare științifică ridicată.
O oportunitate de prezentare a rezultatelor investigațiilor științifice întreprinse de membrii
CIOR au constituit-o și sesiunile anuale de comunicări pe care le considerăm apreciate, dacă mulți
dintre Dumneavoastră, prezenți și astăzi, aici, le frecventează regulat, subliniindu-le astfel utilitatea.
În intervalul raportat au fost organizate următoarele sesiuni: „Viața monumentelor urbane”, Iași,
14-17 octombrie 2013; „Relația sat-oraș”, Sibiu, 13-14 iunie 2014; „Orașul și administrația”, Satu
Mare, 18-19 septembrie 2015; „Locul centrelor urbane în contextul urban actual”, Piatra Neamț,
19-21 mai 2016; „Calamități naturale, mari incendii și epidemii în trecutul orașelor”, Alba Iulia,
23-24 noiembrie 2017. În plus, la invitația Complexului Muzeal Bistrița, a fost organizată în 28-29
mai 2016, sesiunea „Locurile memoriei în spațiul urban”. La fiecare manifestare au participat 25-35
de invitați, în principal membri ai CIOR, dar și alți cercetători. Mulțumim acelor membri care au
îndrumat doctoranzi proprii sau ai unor colegi spre sesiunile noastre și îi rugăm să continue această
practică, deoarece astfel putem atrage în rândurile noastre mai multe persoane active în acest domeniu
al cercetării. O problemă este alegerea unor teme care să permită captarea intereselor unui număr
cât mai mare de colege/colegi, dar putem să ne gândim și la colocvii, dezbateri, simpozioane axate
pe teme mai restrânse, cu un număr mai redus de participanți. Atragem atenția asupra unui neajuns
care persistă: tendința de a nu respecta tema generală stabilită pentru o manifestare științifică și de a
veni cu lucrări din domenii colaterale; respingerea unor asemenea propuneri a dus la nemulțumirea
unor colegi. Este necesar ca, în continuare, să stabilim în Adunarea generală tema pentru următoarea sesiune anuală, s-o facem cunoscută din timp și apoi să căutăm colaborarea unor instituții
(muzee, universități) fără care suntem în imposibilitatea financiară de a organiza sesiunile noastre.
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Totodată, considerăm că trebuie să rămânem la principiul de a merge în cât mai multe orașe, în special
acolo unde nu am mai fost, pentru a ne face cunoscută existența, a atrage noi membri și a stimula
interesul unor cercetători locali pentru trecutul centrelor urbane. Desigur, nu omitem dificultatea
deplasărilor lungi, îndeosebi în orașele situate în zonele de graniță, colegii din partea opusă a țării
trebuind să parcurgă distanțele cele mai mari. Drept urmare, mulțumim și în acest loc, încă o dată,
tuturor participanților la sesiunile din acești cinci ani, pentru eforturile depuse în aceste deplasări.
De remarcat și prezența unui număr în creștere de membri ai CIOR la reuniuni științifice
internaționale. Astfel, cei doi reprezentanți ai României în CIIO, Laurențiu Rădvan și Dan Dumitru
Iacob, au luat parte la reuniunile Comisiei, iar la cea de-a XXII-a ediție a Congresului Internațional
de Istorie de la Jinan (China), domnul Laurențiu Rădvan a prezentat comunicarea Space distribution
in late medieval and pre-modern towns in the Romanian Principalities. De asemenea, Anda-Lucia
Spânu a fost prezentă la Congresele Asociației Italiene pentru Istoria Urbană de la Milano-Padova
(ediția a VII-a), 2-5 septembrie 2015 și de la Napoli (VIII), 7-9 septembrie 2017, iar împreună cu
Julia Derzsi au participat la cea de-a XII-a Conferință a Asociației Europene de Istorie a Orașelor
(Lisabona, 3-6 septembrie 2014).
Cele mai bune dintre comunicările prezentate la sesiunile noastre anuale au fost publicate
în revista Comisiei, „Historia Urbana”. Pentru a menține o calitate ridicată a publicației a trebuit să
refuzăm unele texte trimise, la recomandarea recenzorilor, supărându-i astfel pe unii dintre autori.
Răsplata a fost însă menținerea revistei la categoria B și indexarea sa în cinci BDI: CEEOL (full
text), Index Copernicus, Scopus, ERIH PLUS și, de curând, EBSCO. Pentru demersurile necesare
acestor indexări trebuie să mulțumim colegului Dan Dumitru Iacob, secretarul de redacție. În
ultimul timp am acceptat și cercetători din alte țări printre autorii publicați (Germania, Ungaria,
Polonia, Malta), pentru a atrage atenția unor cercuri cât mai largi asupra publicației noastre. Revista
este tot mai intens folosită, articolele publicate în paginile sale fiind tot mai des întâlnite în
bibliografiile unor lucrări; de asemenea, au apărut câteva prezentări și aprecieri favorabile la adresa
revistei, iar dl prof. Ion Zainea a publicat anul trecut textul „O inedită publicație de nișă – revista
Historia Urbana (1993–2016)”, în volumul Mass media în post-comunism: moștenire, evoluție,
tendințe, coord. Ioan Laza, Florin Ardelean, București, Editura Tritonic, 2017, pp. 157-174. În total,
în ultimii cinci ani, au apărut cinci volume ale revistei (XXI–XXV), cu un număr total de peste
1600 de pagini, cu sute de planuri, schițe, ilustrații și, ca o noutate, patru hărți inedite, color, în ultimele două volume. Din păcate, costul acestor reproduceri depășește suma alocată publicării revistei
de către Editura Academiei și a trebuit să suportăm din fondurile proprii tipărirea acestor hărți, dar
redacția a apreciat, împreună cu comitetul CIOR, că merită efortul financiar, revista devenind astfel
mai atractivă pentru noi categorii de cititori. În ce privește distribuția revistei, propunem să luăm în
discuție posibilitatea ca fiecare membru care își achită regulat contribuția anuală să primească un
exemplar. Astfel am crește și tirajul revistei, limitat acum la 200 exemplare. Facem această
propunere, întrucât am constatat că soluția abonamentului nu dă rezultate. Este drept că întregul
conținut al revistei, de la primul număr până astăzi este acum accesibil în CEEOL de oriunde în
lume există conexiune la internet, dar contra cost. Din acest venit, CEEOL trimite anual și Editurii
un procent, care înseamnă câteva sute de euro, în funcție de numărul de accesări. Astfel avem și noi
la redacție știri că revista noastră merită eforturile depuse pentru că este căutată de un număr sporit
de cititori. Facem apel și acum către toți membrii CIOR să ne trimită note științifice despre
manifestări la care au participat, recenzii și prezentări de cărți și reviste din sfera noastră de interes.
Mulțumesc aici domnilor Teodor Octavian Gheorghiu, Viorel Gheorghe, Laurențiu Rădvan ș.a.
pentru sprijinul acordat cu promptitudine în ultimii ani prin textele trimise, prin îndrumarea unor
doctoranzi spre revista noastră. Această publicație este cartea de vizită a Comisiei, este mesagerul
său în lume și oglinda în care acum și peste ani se reflectă activitatea noastră. Având în vedere
această realitate, redacția solicită în continuare înțelegere și sprijin prin trimiterea unor studii și
articole originale, conținând contribuții reale, cu ilustrații de calitate, cu respectarea sistemului de
note, cu rezumate traduse îngrijit și corectate cu atenție maximă.
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Cealaltă publicație a noastră, buletinul „Informații privind istoria orașelor”, redactat de
Anda-Lucia Spânu, este trimisă membrilor, simpatizanților și unor instituții, în format electronic.
Din 2013 până astăzi au apărut 15 numere (care în ediția digitală sunt mult mai întinse decât erau în
ediția tipărită). Cred că trebuie să dăm mai mare atenție acestui mijloc rapid și prompt de informare
și mai ales să-i dăm mai mult sprijin prin furnizarea de informații despre manifestări științifice,
expoziții, cărți, reviste din sfera noastră de interes. În pofida solicitărilor noastre de ajutor, și în
ultimii cinci ani, elaborarea buletinului a rămas mai mult în sarcina redactorului său. O excepție au
format-o colegele Ruxandra Nazare, Nadia Manea, colegii Teodor Octavian Gheorghiu, Toader
Popescu și alți câțiva, cărora le mulțumim pentru materialele interesante trimise.
La capitolul publicații se cuvine a fi menționat și site-ul CIOR aflat pe pagina Institutului
de la Sibiu: www. icsusib.ro. Site-ul este întreținut de colega Julia Derzsi, căreia îi mulțumim și aici
pentru acest serviciu. Totodată, vă rugăm să trimiteți informații, știri, care să fie postate pe site.
Menționăm aici și propunerea profesorului Viorel Gheorghe din 2016, de a se înființa și o pagină
facebook a CIOR. Urmează să discutăm în continuare despre oportunitatea acestei pagini, despre
conținutul său, și mai ales despre cel/cei care s-ar putea îngriji de ea.
Un element nou în activitatea Comisiei noastre este acordarea Medaliei pentru cercetarea
istoriei orașelor, însoțită de o diplomă și un premiu bănesc, cu începere din anul 2015. Medalia era
prevăzută în statutul CIOR și, la propunerea Președintelui de onoare, Paul Niedermaier, s-a trecut la
realizarea ei. Până în prezent, medalia a fost acordată, în 2015, coordonatorilor Atlasului Brăilei,
colegii Ionel Cândea și D.D. Iacob. Remarcabil este faptul că, în decembrie 2015, Atlasul a primit și
Premiul Hurmuzachi al Academiei Române, ceea ce confirmă orientarea corectă a curatoriului
Medaliei. În 2017, Medalia fost acordată domnului dr. Alexandru Ciocîltan pentru lucrarea
Comunitățile germane la sud de Carpați în Evul Mediu (secolele XIII-XVIII), apărută în 2015. Și de
această dată, lucrarea a primit un premiu al Academiei Române. În 2016 și în 2017, a fost conferită
medalia pentru întreaga activitate în domeniul istoriei orașelor domnilor prof. univ. dr. Ioan
Caproșu, membru fondator al CIOR și dr. Paul Niedermaier, membru corespondent al Academiei
Române, întemeietorul Comisiei. În acest an, medalia a fost conferită doamnei dr. Iuliana Brătescu,
pentru volumul Mahalua Muntenimii. Iașii de la jumătatea secolului al XVII-lea până la 1831,
apărută în 2016. Îi dorim autoarei ca regula să se confirme: să primească în decembrie și un premiu
al Academiei! La acest capitol trebuie să discutăm mai mult despre noi modalități de anunțare a
concursului pentru medalie. Statutul adoptat prevede autopropuneri pentru nominalizare, metodă
care nu s-a dovedit eficientă. Consider că trebuie să admitem și alte modalități: propunerea pentru
nominalizare a unor teze de doctorat de către îndrumătorii științifici, de către edituri sau de către alți
colegi. Pentru aceasta, însă, urmează să modificăm statutul medaliei.
Un aspect îmbucurător pentru Comisia noastră constă în reprezentarea României în CIIO la
un nivel neașteptat de bun, fapt care este o recunoaștere a strădaniilor depuse în cadrul CIOR pentru
stimularea și îndrumarea cercetărilor de istorie a orașelor. La 27 martie 2017, Biroul Comisiei
Internaționale de Istorie a Orașelor, întrunit la Münster, a analizat cererea domnului prof. univ. dr.
habil. Laurențiu Rădvan, reprezentantul României în CIIO, de a ni se acorda încă un loc; în adunarea sa din 15 septembrie 2017, de la Cracovia, CIIO a aprobat această solicitare. Pentru ocuparea
acestui loc a fost desemnat domnul dr. Dan Dumitru Iacob, întrucât dânsul este coordonatorul
proiectului atlaselor istorice din România, calitate în care era deja, din 2014, membru al Grupului de
lucru pentru atlasele istorice al CIIO, la reuniunile căruia participase și era deja cunoscut acolo.
O a altă veste bună pentru noi a fost alegerea domnului Laurențiu Rădvan ca membru în
comitetul CIIO, la adunarea de la Kiel, în 16 septembrie 2016, când CIIO și-a desemnat și un nou
președinte, în persoana domnului prof. univ. dr. Roman Czaja, din Polonia. Îi felicităm pe colegii
noștri și le dorim succes în aceste funcții de răspundere, rugându-i să informeze permanent redacțiile revistei și buletinului asupra evenimentelor la care vor participa și asupra hotărârilor luate
acolo, care privesc și activitatea CIOR.
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O chestiune importantă pentru activitatea Comisiei noastre este și starea fondurilor bănești
care se constituie din contribuția anuală a membrilor, contribuția din 2% din impozit, donații, sponsorizări. În momentul de față avem în cont suma de 19 087,44 lei, din care 8392,53 lei proveniți din
cotizații. Nu este o sumă mare, dacă avem în vedere că a fost adunată în 26 de ani. Adunarea
generală din anul 2014 a decis majorarea contribuției anuale de la 20 la 50 de lei. Din păcate, tot
mai puțini membri își amintesc de această îndatorire. Reiterăm și aici apelul la achitarea cotizațiilor
și la dirijarea procentului de 2% din impozit către CIOR. Mulțumim tuturor membrilor care au
făcut-o deja, mai ales având în vedere numeroasele solicitări pentru aceste sume. În ultimii cinci ani
am primit două donații (în total 1000 de lei) și am beneficiat de o sponsorizare generoasă pentru
premiile bănești care însoțesc Medalia pentru cercetarea istoriei orașelor. Găsirea de noi sponsori în
acest scop va deveni o problemă prioritară pentru conducerea CIOR, întrucât fondurile noastre nu
pot face față acestei sarcini. Cheltuielile efectuate în acești cinci ani constau în: plata comisionului
pentru contul bancar (30 lei lunar), plata contabilului pentru bilanțul anual (150-200 lei), 2000 lei
pentru cele 4 hărți color publicate în revistă, plata pentru cele 10 exemplare ale medaliei realizate la
Monetăria Statului RA (4643,26 lei) și inscripționarea numelui premiantului pe fiecare medalie (25
lei) acordată până în prezent, și 2932,83 lei pentru Sesiunea CIOR din 2014, organizată la Sibiu. În
aceste condiții, trebuie discutată cu responsabilitate maximă propunerea avansată mai sus, de expediere a unui exemplar din revistă fiecărui membru care își achită regulat și la timp cotizația anuală.
Pentru sprijinul acordat în perioada 2013–2018 activității CIOR, conducerea actuală, al
cărei mandat se încheie astăzi, mulțumește membrilor Comitetului, tuturor membrilor Comisiei și
Asociației „Civitas Nostra” și urează noii echipe care va fi aleasă astăzi, succes în misiunea care i se
va încredința, de a duce mai departe gestionarea întregului complex de probleme cu care ne vom
confrunta. Este necesar ca noua echipă să cuprindă, alături de colegi care au acumulat oarecare
experiență și tinere/tineri colege/colegi dispuși să lucreze în interesul Comisiei. Considerăm că eforturile depuse au fost răsplătite prin recunoașteri la adresa CIOR și a rolului său venite din plan
internațional, așa cum menționam mai sus, dar și din interior.
La 26 de ani de la crearea sa, Comisia de Istorie a Orașelor din România s-a impus ca una
dintre cele mai active organisme de acest fel ale Academiei Române și are posibilitatea de a-și dezvolta activitatea în viitor, prin atragerea de noi membri și prin aflarea unor noi modalități de acțiune.
Sibiu, 9 mai 2018

Vasile Ciobanu,
președinte CIOR

3. Discuții și propuneri. Aprobarea bilanțului prezentat
După discuții în care au fost dezvoltate unele dintre aspectele prezentate în raport,
Adunarea generală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România și a Societății „Civitas Nostra”
aprobă în unanimitate bilanțul și descărcarea de gestiune a conducerii prezente.
4. Confirmarea noilor membri înscriși
Ședința Comitetului CIOR din 10 mai a.c. a discutat organizarea actualei sesiuni și cinci
noi cereri de înscriere în CIOR: Iosif Marin Balog, Cristian Constantin, Ion Ghelețchi, Marius Mitrof și
Nicolae Teșculă. Comitetul recomandă adunării generale aprobarea înscrierii noilor noștri colegi,
potrivit statutului. Înscrierile în CIOR, mai sus menționate, au fost aprobate de Adunarea generală,
numărul membrilor Comisiei crescând cu încă cinci.
5. Modificări în Statutul CIOR și în Statutul Medaliei pentru cercetarea istoriei
orașelor (aprobate de Comitetul Comisiei):
Modificare în Statutul Comisiei: la art. 23, „reprezentantul României” devine „reprezentanții României”.
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Modificare în Statutul Medaliei: la art. 10, „în anul anterior prezentării ” devine „în urmă
cu doi ani față de anul prezentării”.
6. Stabilirea temei și a locului viitoarei adunări generale
Domnul Vasile Ciobanu a discutat la Arad cu profesorul Marius Grec de la Universitatea
de Vest „Vasile Goldiș”, pentru colaborarea în vederea organizării sesiunii din 2019. Urmează să îi
trimitem o scrisoare de intenție. Răspunsul de la Arad va fi comunicat Comitetului, care va decide
asupra temei și datei sesiunii, în caz de răspuns afirmativ.
În ședința Comitetului CIOR s-a discutat despre alegerea tematicii de dezbătut în sesiunile
anuale următoare. Pe lista completă au figurat temele:
− Legislația urbană;
− Elite orășenești;
− Orașe și colecții;
− Dezvoltarea și decăderea orașelor;
− Orașe în surse cartografice;
− Recensămintele orașelor;
− Orașe concurente/paralele/perechi;
− Orașele porturi;
− Forme de asociere în viața urbană;
− Orașele stațiuni balneare;
− Orașul și războiul;
− Femeile în viața orașului;
− Mâncarea în orașe;
− Arheologia urbană;
− Orașul și spațiile verzi;
− Etnologie urbană;
− Ecologia urbană;
− Locuințele orașului;
− Orașul și migrația;
− Orașul și mass media;
− Orașul și sportul;
− Orașul și patrimoniul industrial.
După o atentă analiză, s-a ajuns la o listă scurtă, fiind alese subiectele Elite orășenești,
Orașul și Războiul, Mâncarea în orașe.
Domnul Emil Păunescu anunță Adunarea că este mandatat de Primăria orașului să invite
CIOR la Giurgiu în anul 2019, în ultima săptămână din luna octombrie, când se sărbătoresc 150 de
ani de la înființarea primei școli secundare. Propune să se discute impactul instituțiilor de învățământ asupra orașelor, iar sesiunea să se intituleze „Orașul și educația”.
Se supune la vot propunerea ca noul Comitet să aleagă locul și tema sesiunii anuale din
2019. Propunerea se aprobă în unanimitate.
7. Alegerea noii conduceri a CIOR și a Asociației „Civitas Nostra”
La propunerea domnului Ionel Cândea, domnul Dan Dumitru Iacob a fost ales, cu două
abțineri, în funcția de președinte al Comisiei de Istorie a Orașelor din România.
Cei trei vicepreședinți: pentru Țara Românească domnul Ionel Cândea, pentru Moldova
domnul Laurențiu Rădvan și domnul Teodor Octavian Gheorghiu, pentru Transilvania, au fost
realeși, cu unanimitate de voturi.
Pentru Comitetul CIOR au fost desemnați, mai întâi, membrii de drept: președintele Secției
de Istorie a Academiei Române, domnul academician Dan Berindei și președintele de onoare al
Comisiei, domnul Paul Niedermaier. Potrivit uzanțelor, alegerea celorlalți membri ai Comitetului
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CIOR s-a făcut prin vot secret. Au fost propuși, în ordine alfabetică, următorii membri: Iosif Marin
Balog, Vasile Ciobanu, Valeriu-Eugen Drăgan, Dragoș Măndescu, Beata Menesi, Carmen Oprescu,
Judit Pál, Emil Păunescu, Toader Popescu, Enikő Fogarasi-Rüsz, Anda-Lucia Spânu, Mariana
Șlapac și Ion Zainea. Rezultatul scrutinului, în ordine descrescătoare a numărului de voturi, a fost
următorul: Vasile Ciobanu (21 de voturi), Anda-Lucia Spânu, Mariana Șlapac și Ion Zainea (câte 19
voturi), Iosif Marin Balog (15 voturi), Emil Păunescu și Toader Popescu (câte 13 voturi), Beata
Menesi, Carmen Oprescu și Enikő Fogarasi-Rüsz (câte 11 voturi). Toți cei deja menționați formează
Comitetul CIOR. În cazul retragerii vreunui membru al Comitetului, se va alege, în ordine descrescătoare a numărului de voturi, dintre următorii candidați: Valeriu-Eugen Drăgan (8 voturi), Dragoș
Măndescu (6 voturi), Judit Pál (5 voturi).
Cenzori ai Comisiei de Istorie a Orașelor din România și ai Asociației „Civitas Nostra” au
rămas doamnele Ruxandra Nazare și Carmen Oprescu, iar casier, doamna Mariana Vlad.
De asemenea, a fost confirmat Curatoriul pentru acordarea medaliei CIOR.
A consemnat Anda-Lucia Spânu
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