
 Raport activitate ştiinţifică  anul 2015 

 

Echipa de cercetare constituită din cş.I, Susana Andea, director de 

proiect, împreună cu membrii echipei: prof.univ. Avram Andea, cş.II Lidia 

Gross(din anul 2015), cş.III Adinel Dincă, cş.III Livia Magina şi Bâlc Codruţa, 

tehnician,  pe parcursul anului 20155 a desfăşurat o multitudine de activităţi 

specifice cercetării medievistice şi premoderne, concentrate desigur asupra 

studierii practicii scrisului, a impactului acestuia asupra societăţii transilvănene 

văzută în forma ei particulară dar şi la nivel instituţional. 

Tematica principală a fost creionată de cele trei direcţii de investigare 

cuprinse în proiect: 

A)emitenţi de acte de la cancelaria statală la practicile personale 

epistolare; 

B)impactul răspândirii scrisului şi lecturii asupra mobilităţii politico-

sociale; 

C) impactul scrisului şi lecturii asupra procedurilor judiciare; 

 Pe lângă documentare şi investigare istoriografică a fost demarată şi 

activitatea de cercetare în arhivele interne. Au fost avute în vedere, la fel 

centrele importante ale Arhivelor Naţionale: Serviciul Judeţean Cluj, Sibiu, 

Braşov, Serviciul JudeTean al Arhivelor Bihor Oradea, la care adăugăm 

accesarea prin internet şi cercetarea fondului  Diplomataria  (DL)  de  la  

Arhivele  Naţionale  Maghiare  împreună  cu  colecţia  de  fotocopii (DF)  

păstrată  la  aceeaşi  instituţie  din Budapesta, respectiv la Biblioteca 

Academiei, Filiala Cluj-Napoca. 

 Investigarea uriaşului fond documentar deţinut de Serviciul judeţean 

Cluj al Arhivelor Naţionale, cel mai mare din Transilvania,- unde doar pentru 



perioada medievală şi premodernă se estimează existenţa unui număr de peste 

55000 de acte,-a fost avută în vedere aproape zilnic de membrii echipei, prin 

cercetări punctuale şi întocmiri de fişe, transcrieri de acte, traduceri  etc. Au 

fost investigate Colecţiile de documente medievale, Arhivele oraşelor Bistriţa , 

Arhiva oraşului Cluj, fondul familiei Josika, Colectia generală, Colecţia 

Kemény Jozsef, Comitatul Turda,   şi altele, cercetările fiind în desfăşurare. Au 

fost avute în vedere aspecte referitoare la valoarea probatorie a actului scris şi 

utilizarea lui în procese alături de mărturia umană. De asemenea s-a urmărit 

surprinderea in diferitele procese a cauzelor determinate de activitatea de 

falsificare a actelor. Au fost avute in vedere actele emise de breslele 

meşteşugarilor ca şi activitatea scripturistică la nivelul comunităţilor rurale. S-

au efectuat de asemenea multe actiuni de fotografiere ale actelor pentru a 

facilita prelucrarea lor şi a informaţiiolor. 

Ţinând cont de zestrea documentară de excepţie aflată în păstrarea 

Serviciului judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale,unii mrmbri au alocat un 

timp pentru cercetarea temeinică a fondurilor deţinute. A fost apreciată 

relevanţa actelor pentru scrisul în limbile germană, latina, maghiară, slavonă şi 

română cu chirilice ca şi valoarea lor documentară pentru surprinderea 

activităţilor desfăşurate de instituţia notariatului, specifică mediului săsesc 

Adinel Dincă a investigat fondurile: Colecţia Brukenthal, Capitlul Sibiu , 

Documente episcopale, arhive parohiale din judeţ. De asemenea la Braşov, 

Adinel Dincă a cercetat Arhiva Bisericii Negre, arhive parohiale din judeţ. În 

urma cercetărilor au fost fotografiate şi reţinute cca 4500 de cadre, care vor fi 

ulterior prelucrate (transcrise) şi utilizate în studii. Desigur că nu au putut fi 

parcurse toate fondurile de interes pentru proiectul de cercetare, urmează ca şi 

aici să se revină pentru continuarea cercetărilor.Pe parcursul anului 2015,sfera 

de investigare a arhivelor interne a fost extinsă prin cercetările efectuate şi la 



SJAN Bihor-Oradea, unde accentul a fost pus pe investigarea actelor medievale 

şi premoderne. 

In desfăşurarea activităţilor de fişare, traducere, transcriere de 

documente, fotografiere  o parte a acestora au fost introduse pe site. Utilitatea 

practică a acestuia este deocamdată doar la nivelul membrilor 

echipei,constituindu-se în baza de fotografii, acte şi informaţii , bibliografii 

aferente temei de cercetare, mai ales când nu toţi au acelaşi domiciliu în oraşul 

Cluj .Din considerente temeinice accesul altor persoane externe echipei este 

restricţionat deocamdată. 

Pe parcursul anului 2015 au fost efectuate stagii de cercetare la 

Budapesta (Ungaria ) de către Susana Andea, Livia Magina şi Avram Andea. 

Investigarea s-a concentrat asupra fondurilor instituţionale şi familiale care 

cuprind documentele referitoare la Transilvania sec XVI-XVII. Pe lângă 

depistări au fost efectuate şi fotografierea unor documente de interes.In paralel 

a fost consultat şi fondul de cărţi aflat la Biblioteca Academiei Maghiare , 

Biblioteca Szécsenyi, Biblioteca Universităţii. 

Adinel Dincă  având în vedere existenţa unor documente relevante 

pentru tema de cercetare a efectuat un stagiu de investigare în Biblioteca din 

München unde a insistat asupra funcţionării instituţiei notariatului public in 

evul mediu.De asemenea, Adinel Dincă a continuat cercetarea bogatului fond 

documentar aflat la Roma,Arhivele secrete de la Vatican, reuşind să parcurgă 

actele din a doua jumătate a secolului XVI relevante pentru relaţiile cu biserica 

catolică din Transilvania şi influenţa pe care a avut-o asupra scrierii. 

In urma cerectărilor efectuate au rezultat acte interesante care au 

permis elaborarea unei cărţi Autographa et signaturae Transilvaniae 

(sec XIV-XVII) autori: Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă 



Volumul propune o nouă pledoarie în favoarea unei analize aprofundate 

a scrierii și a implicațiilor utilizării acesteia pe  teritoriul Transilvaniei din evul 

mediu şi până în perioada premodernă.  

Cercetari mai vechi şi mai recente demonstrează că identificarea unei 

scrieri autografe, ca şi urmărirea în timp a unei suite de însemnări autografe 

aparținând aceluiași individ, permit observații relevante privitoare la educația și 

intențiile care se regăsesc în spatele unui text redactat manu propria. Fapt 

subliniat tot mai des de ceva vreme încoace, scrierea istorică are un pregnant 

caracter identitar, o funcție mai facil de evidențiat atunci când unei anumite 

scrieri îi poate fi alăturat și numele unui individ.  

Cartea supune analizei câteva cazuri interesante provenite din mediul 

episcopal catolic din Transilvania, în sensul identificării unor scrieri autografe. 

Un al doilea mediu de identificare și analiză a scrierilor autografe din 

Transilvania este centrat pe spaţiul cultural al coloniștilor germani. Sunt 

analizate detaliat mostre de scriere în limbile latină, germană ale primarilor, 

notarilor orașelor și târgurilor dar și corespondența autografă a unor preoți 

parohi din regiune. În al treilea rând găsim detalii  interesante legate de notarii 

voievozilor Transilvaniei, îndeosebi din a doua jumătate a secolului al XV-lea și 

din primele decenii ale veacului următor. 

Scrierea autografă în epoca principatului transilvan este investigată la 

nivelul elitar al familiilor princiare la care, uneori, este asociată şi cea a 

cancelarului. Cartea îşi  propune şi o analiză comparativă între scrisul autograf 

privat şi cel oficial practicat de principii Transilvaniei. Oferă o imagine a 

semnăturilor princiare pe parcursul secolelor XVI-XVII aplicate pe acte scrise în 

limbile latină sau maghiară fie ele  privilegii, porunci sau simplă corespondenţă 



personală.În această incursiune a semnăturilor princiare au fost incluse şi cele 

aparţinând principeselor. 

Un alt segment interesant este cel dedicat scrierii autografe cu litere 

chirilice. Avem aici în vedere scrierea din mediul politic dar şi cea venită din 

mediul ecleziastic al bisericii ortodoxe.Sunt examinate scrierile autografe ale 

vlădicilor dar şi cele aparţinănd simplilor preoţi.Astfel de sondaje în istoria 

scrierii medievale și moderne din Transilvania mod obligatoriu sunt însoțite de 

o bogată ilustrație care susțin întregul demers analitic, ilustrație provenită din 

arhive și biblioteci de pe teritoriul României. 

De asemenea pe baza documentelor majoritar emise de instituţii s-a 

constituit un volum de documente ACTA ET EPISTOLAE Transilvania în relaţiile 

cu Moldova şi Ţara Românească (sec. XVII), editori: Susana Andea, Avram 

Andea, 300p. Scrierea din actele oficiale sau cea din corespondenţa privată, 

întărită prin aplicarea de peceţi ca şi prin asocierea unor martori credibili, a fost 

avută în vedere de editorii volumului de faţă. Cancelaria princiară sau cea 

domnească din Moldova şi Ţara Românească sunt principalele emitente de 

acte.Cartea îşi propune să valorifice un număr important de acte inedite, aflate 

în fondurile documentare din ţară ca şi din exterior, scrise în limbile latină, 

maghiară sau română cu litere chirilice. Numitorul comun al documentelor este 

dat de subiectul acestora, respectiv cel al  relaţiilor dintre cele trei entităţi 

administrative aflate sub aceeaşi cupolă a Porţii Otomane.Nu a fost avută în 

vedere în mod exclusiv doar corespondenţa politică sau doar actele 

diplomatice.Volumul cuprinde şi alte acte personale scrise de diverse persoane 

implicate voit sau indirect in aceste relaţii.  

Volumul vine sa completeze ediţiile mai vechi de documente axate pe 

această temă dar pe care din varii motive nu le-au cuprins.Urmând acelaşi 



model, în  cazul documentelor scrise în limba maghiară pentru a uşura accesul 

la informaţie s-a apelat la traducerea acestora în limba română. Pentru 

ilustrarea scrierii editorii au propus şi câteva reproduceri . 

Pe lângă investigarea arhivelor şi bibliotecilor membrii echipei au 

elaborat un număr 3 cărţi, 5 capitole din cărţi, de 10 studii, au susţinut 14    

comunicări la sesiuni ştiinţifice interne şi internaţionale. În cadrul proiectului 

în perioada  16-18 septembrie a fost organizată o conferinţă internaţională 

cu participarea unor a unor cercetători  specialişti din Anglia, Germania, 

Serbia, Ungaria şi desigur din România.Comunicările prezentate sunt incluse 

intr-un volum supliment II al Anuarului Institutului de Istorie” G. 

Bariţiu”intitulat Literacy Experiences concerning Medieval and Early 

Modern Transylvania, volum care va fi pus pe site şi va fi accesibil cercetării. 

Prin cercetările efectuate, tematica studiilor efectuate ca şi prin rezultatele 

concrete socotim că au fost îndeplinite într-u totul sarcinile asumate de echipa 

pentru acest an. 

25 noiembrie 2015, Cluj Napoca            director de proiect Susana Andea 

 

CARTI 

1 Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern 

Transylvania ed. Susana Andea, Adinel Dincă în Anuarul Institutului de Istorie 

“G. Baritiu” ,Historica,SUPLIMENT tom.LIV,( 2015), .(online ISSN 1584-4390, 

ISSN 1584-4390) 

2 Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Autographa et signaturae 

Transilvaniae (sec. XIV-XVII), Cluj-Napoca- Gatineau, 2015, Editura Argonaut - 

Symphologic Publishing, 220p. (ISBN 978-973-109-611-7) 

3 Susana Andea, Avram Andea, Acta et epistolae. Transilvania în relaţiile cu 

Moldova şi Tara Românească (sec.XVII), Cluj-Napoca- Gatineau, 2015, Editura 

Argonaut - Symphologic Publishing, 300p. (ISBN 978-973-109-616-2). 

 



Capitole carti 

1- Avram Andea, Susana Andea, Scripte fiscale, jurisdicţii şi economie urbană: 

Alba Iulia în conscripţia din 1698 în vol. Economie şi istorie. Dialog şi 

interdisciplinaritate.In fonorem prof. univ. dr. Ioan Lumperdean la împlinirea 

vârstei de 60 de ani.Coordonatori:Dana Bako,Iosif Marin Balog, Rudolf Graf, 

Răzvan V. Mustaţă, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii 

transilvane,2015, p. 311-321.(ISBN 978-606-8694-10-8) 

 

2-Avram Andea, Mihai Viteazul şi căpitanul sârb Deli Marco (1595-1600) în 

Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la Implinirea 

vârstei de 60 de ani.Coordonatori:Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Cluj Napoca, 

2015, Academia Română,Centrul de Studii Transilvane, p.395-405.(ISBN 978-

973-7784-98-8) 

 

3-Susana Andea, Avram Andea, Scripte fiscale, jurisdicţii şi economie urbană: 

Alba Iulia în conscripţia din 1698  în vol.Economie şi istorie. Dialog şi 

interdisciplinaritate.In fonorem prof. univ. dr. Ioan Lumperdean la împlinirea 

vârstei de 60 de ani.Coordonatori:Dana Bako,Iosif Marin Balog, Rudolf Graf, 

Răzvan V. Mustaţă, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii 

transilvane,2015, p. 311-321. .(ISBN 978-606-8694-10-8) 

 

4-Susana Andea,Comentarii pe marginea actului din 11 martiew1291: original 

sau fals, în Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la 

Implinirea vârstei de 60 de ani.Coordonatori:Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Cluj 

Napoca, 2015, Academia Română,Centrul de Studii Transilvane, p.405-

417.(ISBN978-973-7784-98-8). 

 

5-Livia Magina „Om sărac, om bogat”. Averi  ţărăneşti  în Transilvania secolelor 

XVI-XVIII în vol. Avere, prestigiu, cultură materială în surse patrimoniale. 

Inventare de averi din secolele XVI-XIX, ed. Dumitru Iacob, Editura 

Universităţii”A.I.Cuza,”Iaşi, 2015, p. 93-101.(ISBN 978-606-714-154-2) 

 

 



Studii 2015:  

1-Avram Andea, Între ştiinţa de carte şi cursus honorum:Ştefan Raţ (cca 1660-

1770), în Anuarul Institutului de Istorie “G. Bariţiu”,Historica, tom.LIV,( 2015), 

p.51-67.CNCS-B 

2- Avram Andea, Susana Andea, Diplomacy and Epistolary Exchanges: 

Constantin Brâncoveanu and Transylvania (1699-1714) în “Acta Musei 

Napocensis”, 51 Historica II (2014), Cluj-Napoca, 2015, p.23-36 

3-Avram Andea,Formulary and Chancery Practice in Transylvania during 

Michael the Brave’s reign (1599-1600) în  Anuarul Institutului de Istorie “G. 

Bariţiu” Historica, Supliment tom.LIV,( 2015),  Literacy Experiences concerning 

Medieval and Early Modern Transylvania ed. Susana Andea, Adinel Dincă, 

(CNCS_B) 

4-Susana Andea, Writing Praxis and Document Forgery in Princely Transylvania 

(16th-17th Centuries) în Anuarul Institutului de Istorie “G. Baritiu” ,Historica, 

tom.LIV,( 2015), Supliment . Literacy Experiences concerning Medieval and Early 

Modern Transylvania ed. Susana Andea, Adinel Dincă (CNCS_B) 

5-Susana Andea, Consideraţii referitoare la practica falsificărilor de acte în 

Transilvania (sec. XIII-XVII) în Anuarul Institutului de Istorie “G. 

Bariţiu”,Historica, tom.LIV,( 2015), p.339-348. 

6-Susana Andea, Avram Andea, Diplomacy and epistolary exchanges: 

Constantin Brâncoveanu and Transylvania (1699-1714) în “Acta Musei 

Napocensis”, 51 , Historica II (2014), Cluj-Napoca, 2015, p.23-36. 

7-Lidia Gross, Scripta Mechanicorum:Craftsmen and Writing Praxis in Medieval 

Transylvania(15th-16th Centuries)-Preliminary considerations în Anuarul 

Institutului de Istorie “G. Bariţiu” Historica, tom.LIV,( 2015),  Supliment Literacy 

Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania edit. Susana 

Andea, Adinel Dincă, (CNCS_B) 

8- Adinel Dincă, Notaries Public in Transylvania in the Late Middle Ages.Some 

General Remarks  în Anuarul Institutului de Istorie “G. Bariţiu” Supliment 

Historica, tom.LIV,( 2015),  Literacy Experiences concerning Medieval and Early 

Modern Transylvaniaed.Susana Andea, Adinel Dincă, (CNCS_B) 

9-Livia Magina, Rural Literacy in 17th Century Transylvania. The Case of Cluj –

Mănăştur în Anuarul Institutului de Istorie “G. Bariţiu”, Historica, tom.LIV,( 



2015),  Supliment, Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern 

Transylvania ed. Andea Susana,Adinel Dincă (CNCS_B) 

10-Adinel Dincă, Casus legum im spätmittelalterlichen Siebenbürgen 

(Handschrift D. 14, Kirchengemeinde Heltau) în “Transilvanian Review “2016 
(acceptat spre publicare). 

 

 11-Adinel Dincă, Der Türkeneinfall im Burzenland aus dem Jahre 1431. 
Unbekannte Vermerke einer siebenbürgischen Handschrift  în “Transilvanian 
Review “2016 (acceptat spre publicare). 

 

CONFERINȚE:  

1-Avram Andea, Clerici români, tipar şi diplomaţie princiară în secolul al XVII-

lea   la sesiunea ştiinţifică “Arhivele şi cercetarea istorică “ ediţia XIV, Tg. 

Mureş, 24 septembrie 2015, organizatori: Arhivele Nationale Mureş, 

Universitatea”Petru Maior” Tg. Mureş, Institutul de Cercetări Socio-umane 

“Gheorghe Şincai”. 

2-Avram Andea,Stilionarul şi practica scrierii în cancelaria ardeleană din vremea 

lui Mihai Viteazul(1599-1600) la Internacional Conference: Writing and Society 

in Transylvania 13th-17th Centuries, Cluj Napoca, 17-18 septembrie ( proiect 

susţinut în cadrul CNCS-UEFISCDI, code PN II-ID-PCE-2012-4-0579 director 

proiect S. Andea); organizatori: Institutul de Istorie “G.Bariţiu” şi  Universitatea 

“Babeş Bolyai”Cluj Napoca. 

3-Susana Andea, Writing Praxis and Document Forgery in Princely Transylvania 

(16th-17th Centuries) la Internacional Conference: Writing and Society in 

Transylvania 13th-17th Centuries, Cluj Napoca, 17-18 septembrie ( proiect 

susţinut în cadrul CNCS-UEFISCDI, code PN II-ID-PCE-2012-4-0579 director 

proiect S. Andea); organizatori: Institutul de Istorie “G.Bariţiu” şi  Universitatea 

“Babeş Bolyai”Cluj Napoca. 

4-Susana Andea, Între comunitate- oficialităţi: preotul şi actul scris (sec. XVII) la 

sesiunea ştiinţifică “Arhivele şi cercetarea istorică “ ediţia XIV, Tg. Mureş, 24 

septembrie 2015, organizatori: Arhivele Nationale Mureş, Universitatea”Petru 

Maior” Tg. Mureş, Institutul de Cercetări Socio-umane “Gheorghe Şincai”. 

5-Susana Andea, Scrisorile de împuternicire şi practica juridică în Transilvania 

medievală şi premodernă, Cluj-Napoca,13 septembrie 2015, organizatori 

Departamentul de ştiinţe socio-umane al Institutului de Istorie “G.Bariţiu”, 



6-Lidia Gross,Scripta Mechanicorum:meşteşugarii şi practica scrierii în 

transilvania medievală (sec.XV-XVI- Preliminarii la Internacional Conference: 

Writing and Society in Transylvania 13th-17th Centuries, Cluj Napoca, 17-18 

septembrie ( proiect susţinut în cadrul CNCS-UEFISCDI, code PN II-ID-PCE-2012-

4-0579, director proiect S. Andea); organizatori: Institutul de Istorie “G.Bariţiu” 

+şi  Universitatea “Babeş Bolyai”Cluj Napoca. 

7-Lidia Gross, Statutul breslelor din Transilvania medievală –o analiză 

diplomatică. Cluj-Napoca,13 septembrie 2015, organizatori Departamentul de 

ştiinţe socio-umane al Institutului de Istorie “G.Bariţiu”, 

8-Livia Magina,Prețul vieții și prețul morții iobagilor în Transilvania secolelor 

XVI-XVII la conferința Mărfuri,bani şi lefuri. Istoria preţurilor şi determinanţii 

valorilor de schimb în Ţările ománe , secolele XV-XIX, București, 8-9 mai 2015. 

(organizator: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie) 

 

9-Livia Magina, Scrierea în mediul rural din Transilvania în secolul al XVII-

lea. Cazul Cluj-Mănăştur /Rural Literacy in 17th Century Transylvania. The 

Case of Cluj-Mănăștur la Internacional Conference: Writing and Society in 

Transylvania 13th-17th Centuries, Cluj Napoca, 17-18 septembrie ( proiect 

susţinut în cadrul CNCS-UEFISCDI, code PN II-ID-PCE-2012-4-0579, director 

proiect S. Andea); organizatori: Institutul de Istorie “G.Bariţiu” şi  Universitatea 

“Babeş Bolyai”Cluj Napoca.  

10-Livia Magina, Men in arms: privileged peasants in 17th century 

Transylvania la conferința internațională “Interethnic Relations in.Transylvania. 

Militaria Mediaevalia in Central and South-Eastern Europe”, Sibiu, October 

15th - 18th, 2015 (organizatori: Secretariatul General al Guvernului României –

Departamentul pentru relaţii interetnice, Academia Română – Institutul de 

cercetări socio-umane din Sibiu, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu – 

Departamentul de istorie, patrimoniu şi teologie protestantă, Muzeul Naţional 

Brukenthal, Asociaţia pentru înfrumuseţarea oraşului Sibiu, Direcţia judeţeană 

pentru cultură, Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu - Biblioteca judeţeană Astra, 

Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, Făgăraş) 

 

11-Livia Magina, In litteris vestris rescribatis…Private  correspondence in 

Medieval Banat la conferința internațională Politics and society in Central 



Europe, Timișoara, 29 octombrie 2015 (organizatori: Muzeul Banatului, 

Timişoara, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) 

12-Livia Magina, Chezăşia în secolul al XVII-lea în Transilvania la conferința 

Banat-Europe: History and culture, Giroc, 23-24 octombrie 2015 

(organizator:Universitatea de Vest, Timişoara, Asociaţia Culturală „David 

Voniga) 

13-Livia Magina, Un inventar al castelului Aghireşu în secolul al XVII-lea la 

conferința ARHEOVEST. Interdisciplinaritate în arheologie şi istorie. In 

memoriam Florin Medeleț (1943-2005),Timișoara, 28 noiembrie 2015, 

(organizatori: Universitatea de Vest, Timişoara, Asociaţia Arheovest, Timişoara) 

14-Adinel Dincă, Notaries Public in Transylvania in the Late Middle Ages.Some 

general remarks la Internacional Conference: Writing and Society in 

Transylvania 13th-17th Centuries, Cluj Napoca, 17-18 septembrie ( proiect 

susţinut în cadrul CNCS-UEFISCDI, code PN II-ID-PCE-2012-4-0579, director 

proiect S. Andea); organizatori: Institutul de Istorie “G.Bariţiu” şi  Universitatea 

“Babeş Bolyai”Cluj Napoca.  

 

Prezentări cărţi 

-24 iunie 2015, Institutul de Istorie ‚G. Bariţiu” 

Prezentarea volumului:   

Scris şi societate în Transilvania secolelor XIII-XVII, Susana Andea 

(coordonator),Avram Andea, Adinel Dinca, Livia Magina,Cluj Napoca-Gatineau 

(Canada),Editura Argonaut şi Symmphologic Publishing, 2013. (lucrare realizata 

in cadrul proiectului finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale CNCS-UEFISCDI, 

nr.PN-II-2012-4-0579) 

Organizare   

Conferinţa international  

WRITING AND SOCIETY IN TRANSYLVANIA 13TH-17TH CENTURIES 

 Cluj-Napoca , 17-18 septembrie 2015; realizata in cadrul proiectului finanţat 

de Ministerul Educaţiei Naţionale CNCS-UEFISCDI, nr.PN-II-2012-4-0579) 

Cercetari în Cluj Napoca (2015 ) 



-Direcţia Judeţeana a Arhivelor Cluj, Cluj- Napoca ( depistări, 

transcrieri, fişare, fotografiere) în următoarele fonduri: 

- Colecţia Documente medievale 

-fondul Primaria oraşului Cluj 

-Comitatul Turda  

-Colecţia generală 

-Colecţia Kemény 

-Colecţia de bresle 

-Primăria oraşului Bistriţa 

-Biblioteca Centrala “Lucian Blaga”, Cluj –Napoca  

-Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj  

 

Deplasari interne: 

Susana Andea 

- Oradea, 19-25 aprilie 2015, Serviciul Judeţean al Arhivelor Bihor  

-cercetat materialul documentar medieval (documentele Episcopiei 

de Oradea, Colecţia de documente, Fondul Bölöni) şi premodern aflat 

pe microfilmele disponibile la sala de studiu, 10 role. 

 Adinel Dinca 

Sibiu , 17-23 mai 2015, Serviciul Judeţean al Arhivelor Sibiu ,  

Cercetat: 

-Arhiva Bisericii Evanghelice și Biblioteca Brukenthal  

-consultat fondul „Capitlul Sibiu” (aprox. 145 piese),  



- diverse capitluri ale Bisericii Evanghelice: Bălcaciu, Laslea, Sebeș, 

Calvasăr (aprox. 50 cote) 

-Adinel Dincă 

Brașov, 4-9 iunie 2015, Serviciul Judeţean al Arhivelor Braşov, și 

Arhiva Bisericii Negre, 

- consultat fondul „Capitlul Țării Bârsei” (aproximativ 160 piese) 

 

Deplasari externe: 

Livia Magina 

-Ungaria, Budapesta, 21 iunie -1 iulie 2015, deplasare în vederea 

creşterii bazei de date documentare prin cercetări la : 

- Magyar Országos Levéltár(MOL)  

Investigate fondurile: Arhiva capitlului din Alba Iulia, 

 Arhiva conventului din Cluj Mănăştur 

-Biblioteca Universitară 

 

Susana Andea, 

-Ungaria, Budapesta , 28 iunie- 15 iulie 2015 , deplasare în vederea 

creşterii bazei de date documentare prin efectuarea de  cercetări la: 

Magyar Országos Levéltár,(MOL)unde au fost cercetate mai 

multe fonduri: 

-Arhiva capitlului din Alba Iulia 

-Arhiva conventului din Cluj Mănăştur 

Arhive familial:Teleki, Károly, Boer, Nyicodim 



-Arhiva Cancelariei maghiare 

-Biblioteca Szécsenyi 

-Biblioteca Academiei Maghiare 

Avram Andea, 

-Ungaria, Budapesta,1-10 iulie 2015, deplasare în vederea creşterii 

bazei de date documentare prin cercetări la: 

-Biblioteca Szécsenyi 

-Biblioteca Academiei Maghiare 

 

Adinel Dincă 

-3 august– 2 septembrie 2015, München, Germania, stagiu de 

documentare-cercetare . 

Stagiul a vizat cercetare fundamentală desfășurată în cadrul 

Bibliotecii Universității din München, unde se păstrează un manuscris în 

limba latină, copiat în anul 1432 la Aiud de către Iacob Haas (Ms. Octavo-

152). Manuscrisul, o compilație de texte juridice, conține și unul dintre 

rarele formulare de acte notariale din zona Transilvaniei medievale. O 

altă cercetare de surse a vizat un manuscris redactat în limba germană în 

ultimii ani ai secolului al XV-lea la Landshut și păstrat la departamentul 

de manuscrise din cadrul Bayerische Staatsbibliothek (Cgm 331). 

Manuscrisul păstrează o relatare extrem de detaliată a bătăliei de la 

Câmpul Pâinii din anul 1479, precum și a întregii invazii turcești care a 

afectat sever Transilvania în anul respectiv. În paralel a fost întreprins și 

un amplu efort de documentare de specialitate de teme legate de 

evoluția mentalității literate în evul mediu latin, documentară facilitată 

de biblioteca excepțională al institutului Monumenta Germaniae 



Historica. Concluziile acumulate vor face obiectul unei mediatizări a 

rezultatelor prin conferințe și articole publicate. 

Adinel Dincă 

-28 septembrie – 30 octombrie 2015, Vatican(ROMA), stagiu de documentare-

cercetare la Archivio Segreto Vaticano.,  

Deplasarea a avut drept scop cercetări de surse inedite vaticane 

referitoare la spațiul actual al României. Perioada avută în vedere a vizat 

segmentul de timp din a doua jumătate a  veacului al XV-lea, mai exact 

intervalul acoperit între pontificatele lui Paul al II-lea (1455-1458), respectiv cel 

al lui Alexandru al VI (1492-1503). Sistematic – cu ajutorul diverselor 

instrumente de indexare – au fost cercetate registrele de cancelarie curială din 

seriile Vaticana și Lateranensia. Din lipsă oricărei forme de indexare, seria de 

Registra Supplicationum a putut fi investigată doar în mod selectiv. De 

asemenea selectiv au fost interogate și registrele secretariatului papal 

medieval, instituție care se ocupa de redactarea și expedierea brevelor 

(corespondența politică a papilor). Au fost identificate în acest fel aproximativ 

70 de texte documentare, care apoi, în marea lor majoritate, au fost cercetate 

prin intermediul registrelor originale. Aceste texte documentare se referă cu 

predilecție la aspecte ale vieții bisericești din Transilvania secolului al XV-lea, 

dar clarifică și detalii de natură politică sau prosopografică. Scopul vizat de 

aceste cercetări este de a lărgi, prin publicarea surselor descoperite, imaginea 

asupra raporturilor dintre spațiul românesc și instituțiile curiale romane, 

îndeosebi în secolul al XV-lea, subiect asupra căruia istoriografia românească s-

a oprit extrem de puțin până în acest moment. 

 

 


