
   
   

  

 

Raport	ştiinţific	

 referitor la implementarea proiectului PN II-ID-PCE-2012-4-0579 Intre public şi privat. Practici ale scrisului înTransilvania (sec.XIII-XVII) 

                                          

Etapa 1, etapa finala 2013 
 Echipa de cercetare constituită din cş.I, Susana Andea, director de proiect, împreună cu membrii echipei: prof.univ. Avram Andea, cş.II 

Lidia Gross, cş.III Adinel Dincă, cş.III Livia Magina şi Bâlc Codruţa, tehnician,  care a iniţiat proiectul a suportat unele modificări reflectate pe 

statul de plată. Domnul prof. univ dr. Avram Andea, cu toate că  a adus  toată contribuţia ştiinţifică  asumată iniţial în proiect, nu a fost şi nu va 

fi retribuit. De asemenea, ţinând cont de faptul că doamna Lidia Gross ,cuprinsă în alte activităţi de cercetare, a amânat implicarea efectivă în 

proiect şi ,ca urmare, nu a fost retribuită, au rămas fonduri pe care le-am realocat altor domenii. Urmează ca în luna decembrie dna Gross să se 

decidă dacă va putea să colaboreze sau  postul va fi scos la concurs cu începere din luna ianuarie. 

 Iniţierea demersului ştiinţific a fost corelat cu cele două obiective stabilite a)Emitenţi de acte de la cancelaria statală la practicile 

epistolare  şi b)Funcţia tipurilor de acte privind scriptele domeniale şi analiza falsurilor. Aşa cum era şi firesc debutul activităţilor s-a făcut prin 

întruniri şi dezbateri cu caracter metodologic, cu lămurirea unor concepte pentru o abordare unitară a subiectului. Discuţiile au avut loc în urma 

unor activităţi de documentare în Bibliotecile interne şi cu consultarea  prin intermediul internetului a principalelor cataloage din marile 

biblioteci europene. Clarificările metodologice şi conceptuale au deschis şi calea investigării istoriografice ajutând, în acelaşi timp, la 

clarificarea şi structurarea metodologiei de urmat în perspectiva demersului ştiinţific de către membrii echipei.  

 Ca urmare a acestor activităţi a fost constituită o bază de date ce cuprinde principalele producţii ştiinţifice referitoare la subiect. 

Istoriografia, provenită din spaţiul european, selectată în special de Avram Andea, ordonată după criteriile obişnuite în practica uzuală, se 

regăseşte pe Site-ul proiectului, urmând ca pe parcurs  să fie îmbogăţită şi actualizată. Accesul la baza de date pentru moment este restricţionat la 

membrii echipei avându-se în vedere că aici se vor regăsi şi o serie de documente  a căror reproducere ar ridica observaţii din partea Arhivelor 

Naţionale. 



   
   

  

 Pe lângă documentare şi investigare istoriografică a fost demarată şi activitatea de cercetare în arhivele interne. Au fost avute în vedere 

trei centre importante ale Arhivelor Naţionale: Serviciul Judeţean Cluj, Alba Iulia şi Sibiu 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. Iniţierea cercetării acestui fond uriaş de acte medievale (Susana Andea, Adinel Dincă) va fi continuată şi în viitor de  membrii 

echipei. Fondul de documente DL şi DF a oferit şi oferă informaţii de prima mână referitoare la activitatea  cancelariei regale, voievodale, 

palatinale, comitatense, districtuale, orăşeneşti din spaţiul Transilvaniei actuale. Actele de sec. XIII-XIV scrise în limba latină, după reguli  bine 

stabilite, cu utilizarea stilionarelor, cu o serie de prescurtări în cuprinsul lor, întărite şi confirmate de către emitenţi prin aplicarea sau atârnarea 

de peceţi au fost avute în vedere pentru analiza comparativă a documentelor. Scopul analizei a fost stabilirea autenticităţii unor  acte îndoielnice 

sau puse în discuţie. (Ex. 1291, actul care face prima menţiune a unei congregaţii la care, alături de nobili, saşi şi secui este menţionată şi 

participarea românilor). 

 A fost iniţiată şi cercetarea exhaustivă a fondurilor documentare păstrate la Serviciul Judeţean Cluj al Arhivele Naţionale. Au fost 

parcurse actele din fondul Colecţia de documente medievale (cca.250 buc.,S. Andea), Primăria oraşului Bistriţa, seria Documente (cca.1450buc., 

S. Andea, A. Andea, A. Dincă), Comitatul Turda(cca 650 buc. S. Andea, L. Magina), cercetările urmând să fie extinse în viitor la fondurile 

familiale, colecţii de documente , arhive orăşeneşti etc. 

 Investigarea fondurilor documentare păstrate la Arhivele din Alba Iulia efectuate de S.Andea şi A. Andea a avut ca scop depistarea celor 

mai vechi acte aflate în păstrarea acestei instituţii ca şi a elementelor specifice lor. Au fost cercetate : Colecţia de documente, Breasla ţesătorilor, 

Arhivele parohiilor evanghelice Câlnic, Sebeş, Cenade, Gârbova, Sona, Fondul familiei Haller, Prefectura judeţului Târnava Mică, Tribunalul 

judecătoriei Alba- conscripţii, testamente.  În urma cercetărilor efectuate au fost reţinute şi fotografiate un număr de cca 1500 cadre . 

 Tot la Alba Iulia dar la Biblioteca Batthyaneum a fost cercetat, de aceeaşi echipă, o parte din  fondul documentar păstrat (cca VIII cutii 

cu doc.), urmând ca la o dată ulterioară cercetările să fie continuate şi finalizate cu fotografierea actelor de interes pentru proiect. 

 Având în vedere zestrea documentară de excepţie aflată în păstrarea Serviciului judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale, membrii echipei 

au alocat un timp pentru cercetarea temeinică a fondurilor deţinute. S-a apreciat relevanţa actelor deţinute pentru scrisul în limbile germană, 

latina, maghiară, slavonă şi română cu chirilice. Activitatea scripturistică a oraşelor săseşti (Sibiu, Sebeş, Sighişoara, parţial Bistriţa şi Braşov) 

este surprinsă  în principal în aceste documente. Surprinzătoare a fost constatarea că arhiva Principatului Transilvaniei din a doua jumătate a sec 



   
   

  

XVII nu este pierdută, aşa cum apreciau mulţi istorici, ea regăsindu-se aici. Echipa de cercetare: S. Andea, A. Andea, A. Dincă, Livia Magina a 

investigat fondurile: Colecţia Brukenthal, Acte Fasciculare, Fondul Benigni, Actele magistratului (arhiva oraşului Sibiu). În urma cercetărilor au 

fost fotografiate şi reţinute cca 3500 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. 

 Investigarea şi depistarea actelor semnificative pentru evoluţia şi practica scrisului la diferitele paliere ale societăţii transilvănene a fost 

continuată de prelucrarea lor (transcriere, traducere), activitate care se va derula mai ales pe parcursul lunii decembrie. 

 În paralel cu activităţile de clarificări metodologice şi conceptuale, de documentare, investigare istoriografică, de cercetări în arhive şi 

biblioteci, de prelucrarea documentelor a fost pregătit Website-ul proiectului şi iniţiate în avans demersurile pentru deschiderea Site-ului, pe 

care am şi aşezat o bază de date  aşa cum am arătat mai sus. 

 Rezultatele concrete ale cercetărilor efectuate de Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Livia Magina pe parcursul  întregului an 

2013 au fost materializate în studii publicate în reviste de specialitate clasificate, în comunicări prezentate la conferinţe internaţionale sau 

interne, în organizarea de expoziţii de prestigiu. Realizările  ştiinţifice ale echipei au fost susţinute de activitatea desfăşurată de Bîlc Codruţa în 

plan administrativ şi logistic.  

 Apreciez ca au fost realizate şi depăşite toate obictivele propuse spre a fi îndeplinite în cursul anului 2013. 

 

Studii: 
1. Susana Andea, The Palatine Assemblies from Timiş and Caraş Counties and the Documents They Issued in the 14th-16th Centuries, 

„Transylvanian Review”, vol. XXII, Supplement, nr. 4, 2013, p. 265-273. (ISI) (în curs de tipărire) 

2. Avram Andea, Banatian Domanial Records Conscriptions, Inventories and Accounts(14th–17th Centuries), „Transylvanian Review”, vol. 

XXII, Supplement, nr. 4, 2013, p.274-283. (ISI) (în curs de tipărire) 

3. Susana Andea, Adunările de stări din Transilvania şi comitatele din nord-vestul ţării şi actele emise (sec. XIII-XVI), „Anuarul Institutului 

de Istorie “George Bariţiu” din Cluj”. Series Historica, LII, 2013, p. 347-359 (BDI) (în curs de tipărire) 

4. Livia Magina, The memory of Writing in the Banatian Municipal Institutions during the 15th–17th Centuries în Transylvanian Review, 

vol. XXII, supliment 4/2013 (ISI), p. 284-294. (în curs de tipărire) 



   
   

  

5. Livia Magina, O dispută pentru locul de vad de la Mureş (1543), în Analele Banatului, SN, Arheologie-Istorie, XXI/ 2013 (CNCS B), p. 271-

274. 

6. Livia Magina, Molendinis, piscinis et piscaturis: The utilisation of water resources in the Banat in the Medieval and Early Modern 

periods, în ed. Martyn Rady, Alexandru Simon, Government and Law in Medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia, School of 

Slavonic and East European Studies UCL,  London, 2013, p. 65-69. 

 

 

Participări la sesiuni ştiinţifice internaţionale: 
 

1. Susana Andea, Cluj-Napoca, 24-26 octombrie 2013, Univesitea „Babeş-Bolyai” Cluj-napoca, Universitatea Eotvos Lorand – Budapesta, 

Universitatea din Debrecen, Sesiune ştiinţifică internaţională „Gabriel Bethlen şi Europa. 400 de ani e la înscăunarea principelui Gabriel 

Bethlen”, comunicarea Practici ale scrisului în vremea lui Gabriel Bethlen  

2. Livia Magina, Sibiu, 17-20 octombrie 2013, Mediaevalia Militaria în Europa Centrală şi de sud-est, comunicarea And beyond the city 

walls… Castle Galad (Serbia) and his estate in the Middle Ages. 

3. Livia Magina, Giroc, 25-26 octombrie 2013, Simpozionul Internaţional ISTORIE ŞI CULTURĂ ÎN BANAT/ Medjunarodni simpozijum 

„Istorija i kultura u Banatu” / Nemzetközi szimpozion „Történelem és kultúra a Bánságban”, comunicarea Acte comitatense bănăţene. 

Tipologie şi caracteristici (secolul XV). 

4. Adinel Dincă, Oldenburg - Germania, 17 septembrie 2013, [org. BKGE-Oldenburg], Workshop internaţional „Siebenbürgische 

Perspektiven“, comunicarea Perspektiven der Urkundeneditionen in Siebenbürgen. 

5. Adinel Dincă, Nürnberg - Germania, 4-6 octombrie 2013, [org. Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde], Conferinţa internaţională 

„Bürgerliche Repräsentation in oberdeutschen und siebenbürgischen Städten im 15. und 16. Jahrhundert“, comunicarea Siebenbürgische 

Urkunden als Repräsentationsmittel. 

6. Adinel Dincă, Paris - Franţa, 14 octombrie 2013,  Institut de recherche et d’histoire des textes, Conferinţă internaţională, Projet ERC-

THESIS n° 313339, comunicarea Reading Nicholas of Dinkelsbühl East of Vienna. The Example of Medieval Transylvania.  



   
   

  

7. Adinel Dincă, Sibiu, 4 noiembrie 2013, Conferinţă-vernisaj la Casa Teutsch, comunicarea Biblioteci parohiale în Transilvania medievală 

8. Adinel Dincă, Sibiu, 7-9 noiembrie 2013, Universitatea Lucian Blaga, Conferinţă internaţională „Das Frühneuhochdeutsche im 

institutionellen Gebrauch”, comunicarea Pragmatische Schriftlichkeit im spätmittelalterlichen Siebenbürgen: Institutionen, Gattungen, 

Sprachen.  

 

Participări la sesiuni ştiinţifice interne: 
1. Susana Andea, Avram Andea, Sighetul Marmaţiei, 13-14 septembrie 2013, Comitetul Judeţean de Cultură Maramureş, Primăria Oraşului 

Sighet, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Sesiune ştiinţifică „Cultura şi societatea la cumpănă de veac în maramureş (sec. XVII-

XVIII)”, comunicarea Schimb epistolar şi practici ale scrisului în vremea lui Pintea  (1694-1703);  

2. Livia Magina, Drobeta Turnu-Severin, 8-9 noiembrie, 2013, Simpozion naţional „Alexandru Bărcăcilă”, comunicarea Acte de moşteniri în 

lumea rurală româneasca în secolul al-XVIII-lea 

3. Livia Magina, Densuş, 29-30 noiembrie, 2013, Relații interetnice în Transilvania: Interferențe istorice, culturale și religioase, comunicarea 

Hungaro-Valachico-Banatica: Uzanţa limbilor română şi maghiară în mediul public şi privat din Banat (sec. XVI) (împreună cu Adrian 

Magina) 

 

  Alte activităţi: 
1. Adinel Dincă, Organizare expoziţie Teutsch-Haus, Sibiu, noiembrie 2013: „Mittelalterliche Schriften im Dialog mit der Gegenwart”/ 

„Cultura scrisului – Izvoare medievale în dialog cu generaţia de azi”; autor catalog de expoziţie: Schriftkultur im südsiebenbürgischen 

Raum um 1500 / Cultura scrisului în Transilvania de sud în jurul lui 1500. Catalog de expoziţie editat de „Begegnungs- und 

Kulturzentrum Friedrich Teutsch der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien”, Sibiu, Smart Print, 2013, 23 p. 

 

 

 


