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referitor la implementarea proiectului PN II-ID-PCE-2012-4-0579 

 Intre public şi privat. Practici ale scrisului înTransilvania (sec.XIII-XVII) 
 

Etapa 2, etapa finala 2014 
Preambul Trecerea de la comunicarea orală şi auditivă la cea scrisă şi vizuală, atât în afacerile publice cât şi 

în cele private, a permis înmagazinarea şi conservarea informaţiei pentru a putea fi transmisă la distanţă, în spaţiu şi 

în timp. Inovaţia a fost una radicală, îndreptăţind afirmaţia că a marcat un moment de “fractură” între două lumi. 

Consecinţa a fost intensificarea difuzării practicilor scrisului în societate, începând de la instituţii ecleziastice şi 

centrale ale statului şi coborând pe treptele ierarhice până la nivelul comitatului, satului şi domeniului feudal. 

Această schimbare se regăseşte azi intr-o impresionantă şi diversificată producţie scripturistică ce prefigurează în 

timp preludiul birocraţiei moderne.Valorificarea izvoarelor documentare de epocă a necesitat depăşirea multor 

dificultăţi. Prin vechimea şi prin caracteristicile scrisului reclamă atât cunoştinţe de paleografie şi limbă, cât şi de 

diplomatică, sigilografie sau cronologie.  

Iniţierea demersului ştiinţific a fost corelat cu cele trei obiective stabilite pentru anul 2014: a) Emitenţi de 

acte de la cancelaria statală la practicile personaleepistolare; b) Funcţia tipurilor de acte şi analiza falsurilor; şi c) 

Impactul răspândirii scrisului asupra procedurilor judiciare.  

Activităţile de cercetare, iniţiate în a doua jumătate a anului trecut, aşa cum era firesc, au debutat  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. S-a avut în vedere rezultatele 

activităţilor anterioare, obstacolele ivite ca şi soluţiile pentru depăşirea lor. În esenţă s-a urmărit relaţionarea 

membrilor în activitatea de cercetare în funcţie de competenţele ştiinţifice: Susana Andea pentru documentele scrise în 

limbile latină şi maghiară, Avram Andea pentru actele scrise în latină şi cu chirilice, Adinel Dincă pentru documentele 

emise în limba latină şi germană, Livia Magina pentru actele scrise în limba latină. 

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

Au fost avute în vedere, la fel ca şi în anul 2013, centrele importante ale Arhivelor Naţionale: Serviciul Judeţean Cluj, 

Sibiu, Braşov, Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, 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.  

Continuarea cercetării acestui fond uriaş de acte medievale va fi a v u t ă  î n  v e d e r e  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. A fost efectuată şi o minuţioasă investigare a documentelor de secol XIII cu 

preponderenţă, avându-se în vedere critica diplomatică adusă unora dintre ele, apreciate  în istoriografie ca falsuri de 

epocă sau suspicionate de falsificări ulterioare. Pe lângă aceste aspecte care ţin de credibilitatea actelor scrise s-a 

avut în vedere, cu deosebire emitenţii actelor cu referire concretă la Transilvania. Plecând de la utilizarea unor 

termeni ca magistru (magister), literat sau diac (litteratus), scrib, notar (notarius), acte (littera, instrumentum) etc. 

investigarea a urmărit frecvenţa utilizării unor termeni în defavoarea altora ca şi conotaţiile sociale şi cultural ale 

acestora. Investigarea uriaşului fond documentar deţinut de Serviciul judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, cel mai 

mare din Transilvania, unde doar pentru perioada medievală se estimează existenţa unui număr de peste 15000 de 

acte, la care se adaugă, fireşte, un număr uriaş de documente pentru secolele XVI-XVII, măsurat în metri liniari (8-

9000) este avută în vedere aproape zilnic de membrii echipei, prin cercetări punctuale şi întocmiri de fişe, transcrieri 

de acte etc. Au fost investigate Colecţiile de documente medievale, Arhivele oraşelor Bistriţa , Arhiva oraşului Cluj, 

fondul familiei Josika 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. 

La Alba Iulia, la Biblioteca Batthyaneum a fost cercetat, de aceeaşi echipă, o parte din  fondul documentar 

păstrat, finalizate cu fotografierea actelor de interes pentru proiect, urmând ca la o dată ulterioară cercetările să fie 

continuate cu investigarea restului de documente aflate aici spre păstrare. De remarcat faptul că, pe lângă multitudinea 

de acte medievale, Arhivele Bibliotecii sunt păstrătoare a celui mai bogat fond documentar al fostei arhive princiare. 

Din perspectiva demersului nostru, ce vizează practicile scrierii, plecând de la cancelaria princiară şi ajungând în 

spaţiul privat, investigarea lor este deosebit de importantă.  

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. Echipa de cercetare: S. Andea, A. Andea, A. Dincă, a investigat fondurile: Colecţia Brukenthal, 

Acte fasciculare, Fondul Benigni, Colecţia Conscripţii, Documente episcopale, arhive parohiale din judeţ. De 

asemenea la Braşov,a fost cercetata Arhiva Bisericii Negre, arhive parohiale din judeţ. 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 prin transcriere (cca 85 doc),  traducere (38doc), întocmirea 

de rezumate (cca 370doc), prelucrarea şi indexarea informaţiilor rezultate. 

 Pe lângă investigarea arhivelor interne, în acest an a fost iniţiată cercetarea arhivelor papale (Adinel Dinca). 

Monarhia papală reprezintă cel mai important actor religios, politico-diplomatic și administrativ al Evului Mediu 

apusean, deosebit de influent și în afara arealului dominat spiritual de către Biserica Catolică. Aprecieri  extrem de 

prudente avansate de către istorici estimează la peste 6 milioane numărul de acte emise de către principalul oficiu 

administrativ al Sf. Scaun, cancelaria apostolica,  păstrate din perioda medievală până astăzi. Ținându-se în mod 

obligatoriu seama și de imensa producție scrisă a altor foruri pontificale centrale, cele financiar-fiscale, Camera 

apostolica, cele de competență judiciară în instanță de apel  la nivel european, Rota romana sau Poenitentiaria, ori de 

activitatea bogată a colegiului cardinalilor, numărul  mărturiilor istorice transmise contemporaneității depășește orice 

tentativă de apreciere. 

De acest izvor abundent de cunoaștere istorică privitor la trecutul medieval, secole în care au fost clădite 

temeliile evoluțiilor structurale care pot fi recunoscute până astăzi, știința istorică românească a beneficiat mult prea 

puțin până acum. Alături de marile istoriografii occidentale implicate asiduu în recuperarea materialului vatican încă 

din secolul al XIX-lea, în ultimele decenii preocupări de acest gen au fost adoptate cu mare succes de majoritatea 

țărilor europene, inclusiv cele care în epoca medievală nu s-au aflat deloc sau doar parțial, trecător, sub tutela spirituală 

a Romei, cum ar fi arealul scandinav, cel baltic ori cel est-mediteranean (Cipru sau Grecia). 

 Sub impulsul dat de asemenea exemple, dar îndeosebi datorită cunoașterii potențialului remarcabil pe care care 

un asemenea proiect de anvergură îl deține, cercetările din cadrul proiectului de față au avut drept obiective:- 

depistarea și prelucrarea tuturor actelor papale conservate de către instituții românești, arhive și biblioteci;  cercetarea 

prin sondaj a celor câteva mii de registre din seriile Vaticana, Avignon, Lateran, Supplicationes păstrate la Archivio 

Segreto Vaticano pentru depistarea referințelor la teritoriile românești, precum și operațiuni similare privitoare la 

materialul emis de către Camera apostolica și de către tribunalele papale amintite. 

Rezultatele vor lua forma unei suite de publicații punctuale,  realizate potrivit celor mai exigente standarde 

profesionale. Un astfel de efort va avea drept rezultat nu doar dobândirea de către istoriografia română a celei mai 

înalte recunoașteri din partea mediilor academice internaționale, dar, îndeosebi, va conduce la o înțelegere mai 

profundă asupra impactului scrierii papale asupra cancelariilor şi practicării scrisului în spaţiul Transilvaniei medievale 

şi de ce nu în cel al Moldovei şi Munteniei. Au fost efectuate cercetări la: 

ARCHIVIO DI STATO, Roma Titolo: 112/11 - Camerale I. Collettorie della R.C.A. (Rev. Cam. Ap.) Titolo: 
112/12 - Camerale I. Depositeria della crociata; Titolo: 112/13 - Camerale I. Entrata e uscita delle 
decime"Camerale I. Ufficiali di Camera. nr. 1713 (Taxatores regni Hungariae anno 1444-1445)" 

Archivio Segreto Vaticano (ASV) Oct. 2014;Fondo camerale. Ind. 1036 Cam. Ap., Oblig. et Sol.Vol. 75: 



 

Prouisiones Eug. IV & Nic. V (1442-1457);Vol. 76.Vol. 77. Sol. S. Colegii (1447-1460).  

Camera Apostolica, Annatae   Annatae. 78 voll. 1421-1556; Formatari. 14 voll. 1428-1524; Obligationes p. serv. 
comm. 18 voll. 1408-1550; ... particulares. 9 voll. 1420-1502; Taxae. 19 voll. 1426-1559;Servitia minuta. 3 voll. 1419-
1455;Varia, post 1450; Annatae (Ind. 1043) Introit/Exit. (1279-1524), vol. 565; II. Collectoriae (1274-1447), vol. 504; 
III. Reg. Avenion. (1282-1426), vol. 349; IV. Oblig. comm. (1408-1798), 31 vol.; V. Oblig. partic. (1420-1507), 9 vol. 

COLLECTORIAE   vol. 180(1334-1342) (1338-1342): vol. 181(1346-1355); vol.182 (1362-1375); vol.183 

(1301);vol. 189 (1364-1369);  vol. 280 (1330-1335);vol.313A(1305-1312); vol.455 (nr. 1915) Cam Ap., 

Collect.(1361-1362); vol. 461; Armadio XXXIII. 12 (Città di Vaticano, Arch. Segr.) f. 335, variae vacuae; 

Registra Lateranensia: Ind. 319A, 1039, 1040;  Rr. 1 (1389, Bonif. IX, an. I) - 1836 (1555, Julius III, an. V) I.-VI 

Bonifaciu  

Ca urmare a acestor activităţi a continuat efortul de  constituire a unei baze de date ce cuprinde principalele 

producţii ştiinţifice referitoare la practicile scrierii în mediul public şi privat din spaţiul Transilvaniei medievale şi 

premoderne. Istoriografia subiectului, provenită din spaţiul european, selectată în special de Avram Andea (cea de 

sorginte franceză şi italiană), de Adinel Dincă pentru scrierea (din spaţiul german şi de limbă engleză) dar şi de 

Susana Andea şi Livia Magina pentru scrierea provenită din spaţiul Ungariei medievale, ordonată după criteriile 

obişnuite în practica uzuală, se regăseşte pe Site-ul proiectului, urmând ca pe parcurs să fie îmbogăţită şi actualizată. 

O parte din rezultatele cercetărilor efectuate în arhive (fişe, imagini foto etc.) se regăsesc în baza de date, servind 

deocamdată pe membrii echipei de cercetare. 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. 

 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, nici 

doamna Lidia Gross ,care cuprinsă în alte activităţi de cercetare, a amânat deocamdată implicarea efectivă în proiect . 

Rezultatele concrete ale cercetărilor efectuate de Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Livia Magina 

pe parcursul anilor 2013 septembrie - 2014 au fost materializate prin publicarea unei cărţi, a 3 capitole cărţi; 15 studii 

în reviste clasificate în BDI dintre care 5 în reviste cotate IS, prin susţinerea a 2 1 comunicări prezentate la conferinţe 

interne şi internaţionale, în organizarea două 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 2013şi 2014.  

 

 



 

Cărti 

 -Susana Andea (coordonator),  Avram Andea,  Adinel Dinca,  Livia Magina, Scris şi societate în Transilvania 
secolelor XIII-XVII,Cluj-Napoca,2013,Editura Symphologic Publishing Gatineau-Canada ( ISBN 978-0-9920148-7-
2)şi Argonaut (ISBN 978-973-109-511-0), 320p.       

 

Capitole din cărţi 

- Avram Andea, Stilionar şi semnificatii ale unei carţi brancoveneşti dată stolnicului Constantin 
Cantacuzino (1691-1692), în “Constantin Brancoveanu ocrotitorul episcopiei Slatinei şi Romanaţilor”, 
vol.II, Domnia, Slatina, EdituraEpiscopiei Slatinei şi Romanaţilor, 2014, p.184-191 (ISBN 978-606-
93434-6-3) 

-Livia Magina, Conscripțiile ca scriere pragmatică. Conscripția posesiunilor familiei Valkai în  
volum Societate-cultură-biserica. Studii de istorie medievală şi modernă, Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2014, p.55-67 (ISBN 978-973-109-537-0) 

-Adinel Dincă, Cultura scrisă în parohia transilvăneană medievală în  volum Societate-cultură-

biserică. Studii de istorie medievală şi modernă,  Cluj Napoca, Editura Argonaut, 2014, p.43-54 (ISBN 

978-973-109-537-0). 

 Studii: 2013 

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)  

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) 

3-Susana Andea, Adunările de stări din Transilvania şi comitatele din nord-vestul ţării şi actele emise 

(sec. XIII-XVI), in „Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj”. Series Historica, LII, 

2013, p. 347-359 (BDI) 

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, p. 284-294 (ISI).  

5-Livia Magina, O dispută pentru locul de vad de la Mureş (1543), în Analele Banatului, SN, 

Arheologie-Istorie, XXI/ 2013, p. 271-274 (CNCS B). 

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. 



 

STUDII 2014 

1 Susana Andea, Valoarea probatorie a actului scris în Transilvania medievală (sec.XIII-XIV), în Anuarul 
Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Historica, LIII(2014), p.199-212).(CNCS-B; 
BDI-CEOL) 
 
2 Susana Andea ,Domanial Records and Monastic Life. The Arpaşul de Jos Monastery, in “Acta Terrae 
Septemcastrensis”, IX(2014), Nr.1, p.165-172 (in colaborare cu Avram Andea) (BDI) 

3 Adinel Dincă,Literacy in Transylvania. Selective Evidence from the Paris Church, în “Transylvanian 
Review”, nr.1/2015 (acceptat).(ISI) 

 4 Adinel Dincă, Preserving Charters in Late Medieval Sibiu, “Transylvanian Review”, nr.3/2015 
(acceptat).(ISI) 

5 Avram Andea, L’écriture domaniale en Transylvanie au XVI-e siècle. Fonctionnalité et identité, in 
“Philobiblon. Transylvanian Journal of  Multidisciplinary Research in Humanities”, XIX(2014), Nr.1, p.80-94. 
(BDI-EB5SCO, SCOPUS) 

-6 Avram Andea, Scripte şi dieci pe domeniile Făgăraş şi Gurghiu în secolul al XVII-lea, în “Anuarul 
Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Historica, LIII(2014), p.213-225 (BDI, CNCS-
B) 

7 Avram Andea ,Domanial Records and Monastic Life. The Arpaşul de Jos Monastery, in “Acta Terrae 
Septemcastrensis”, IX(2014), Nr.1, p.165-172 .(in colaborare cu Susana Andea) (BDI) 

8 Livia Magina, Considerations on the Records of Timiş County (the 14th-16th Centuries)în „Banatica„24/2, 
2014 cotată BDI ( ERIH C, EBSCO, Index Copernicus), p. 383-396. 

9 Livia Magina, O ascultare de martori şi realităţi bănăţene într-un document din 1539 (în colaborare cu A. 
Magina), în „Analele Banatului”, S.N., 2014,( CNCS -B, BDI: CEEOL,) p.263-274. 

Participări la sesiuni ştiinţifice internaţionale şi interne 2013 

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

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).  

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.  

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.  



 

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.  

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.  

Adinel Dincă, Oldenburg - Germania, 17 septembrie 2013, [org. BKGE-Oldenburg], Workshop internaţional 
„Siebenbürgische Perspektiven“, comunicarea Perspektiven der Urkundeneditionen in Siebenbürgen.  

Livia Magina, Densuş, 29-30 noiembrie, 2013, Relaţii interetnice în Transilvania: Interferenţe istorice, culturale şi 
religioase, comunicarea Hungaro-Valachico-Banatica: Uzanţa limbilor română şi maghiară în mediul public şi privat 
din Banat (sec. XVI) (împreună cu Adrian Magina)  

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 

 
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);  

CONFERINȚE  INTERNE şi INTERNATIONALE 2014 

 Livia Magina, Caransebeș, 26-28 februarie 2014, Aspect concerning rural economy in the documents of 
Transylvanian villages, prezentare la Simpozionul internațional de Arheologie și Istorie „In memoriam Constantini 
Daicoviciu”. 

 Andea Susana, Cluj Napoca, 6 iunie 2014, Sesiune de comunicări ştiinţifice: Istorie şi Istoriografie organizată de 
Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj -Napoca în cadrul Zilelor Academice Clujene; (moderator: S.Andea); 
comunicarea: Proceduri judiciare în voievodatul Transilvaniei. De la probele cu martori la actul scris.  

 
Adinel Dinca, Cluj Napoca, 6 iunie 2014, Institutul de istorie „George Bariţiu”, simpozion ştiinţific „Istorie și 
istoriografie”comunicarea: Documente episcopale transilvane: pontificatul lui Gheorghe Lépes (1427-1442). 

 Susana Andea, Sibiu, 26-27 septembrie 2014, Institutul de Stiinte Socio - Umane al Academiei Române, sesiunea 
ştiinţifică,  Inventare de averi din secolele XVII-XIX, comunicarea: Testamentele - izvoare ale vieţii cotidiene în 
Transilvania (sec.XIV-XVII); moderator al secţiei Inventare de avere nobiliare şi ţărăneşti din Transilvania (sec.XVII-
XIX).  

 Avram Andea, Sibiu, 26-27 septembrie 2014, Institutul de Stiinte Socio - Umane al Academiei Române, sesiunea 
ştiinţifică  Inventare de averi din secolele XVII-XIX, comunicarea: Inventare domeniale şi viaţa cotidiană nobiliară în 
Transilvania (sec.XVII-XVIII); moderator al secţiei: Testamentele surse pentru istoria socială şi culturală.  

 Livia Magina,Sibiu, 26-27 septembrie 2014, Institutul de Stiinte Socio - Umane al Academiei Române, sesiunea 
ştiinţifică  Inventare de averi din secolele XVII-XIX, comunicarea Egodocumente sau documente economice? Averi 
țărănești din Transilvania secolului al XVIII-lea.  



 

 Susana Andea, Cluj –Napoca, 14 octombrie 2014, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj –Napoca al 
Academiei Române, Simpozion ştiinţific: Centenar academician Ştefan Pascu (1914-2014) comunicarea Contribuţia 
istoricului Ştefan Pascu la realizarea corpusului de izvoare Documente privind Istoria României - Documenta 
Romaniae Historica, C. Transilvania 

 Avram Andea, Sibiu, 16-19 octombrie 2014, Secretariatul General al Guvernului Romaniei, Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice in parteneriat cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, simpozionul internaţional Interethnic 
Relations in Transylvania. Militaria Mediaevalia în Central and South-Estern Europe, comunicarea: La terminologie 
militaire vernaculaire dans les documents medievaux de Transylvanie. 

 
 Susana Andea, Cluj-Napoca, 22 octombrie 2014, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Institutul de Istorie 
“G.Bariţiu”Cluj Napoca, simpozionul Politică, diplomaţie şi cultură în epoca brancovenească comunicarea: 
Constantin Brâncoveanu şi schimbul epistolar cu transilvănenii. 

 
 Avram Andea, Cluj-Napoca, 22 octombrie 2014, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Institutul de Istorie 
“G.Bariţiu”Cluj Napoca simpozionul Politică, diplomaţie şi cultură în epoca brancovenească comunicarea: 
Documente privind stăpânirile lui Constantin Brâncoveanu în Transilvania. 

 Livia Magina, Giroc, 24-25 octombrie 2014 Conferinţa The international scientific conference Banat-Europe: History 
and culture, comunicarea Men of letters in the Banat. Contribution to the medieval writing culture (membru în 
comitetul de organizare) 

EXPOZIȚII: Alte activităţi:  

Mittelalterliche Schriften im Dialog mit der Gegenwart”/ „Cultura scrisului – Izvoare medievale în dialog cu generaţia 
de azi 
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. 

Livia Magina,  Organizarea expozitiei De la piatră la… computer în cadrul Muzeului Banatului Montan, Reșița, 
aprilie-octombrie 2014. Obiectivul principal al expoziției, realizată cu artefacte selectate din depozitele muzeului, a 
fost acela de a argumenta evoluția/transformarea artei scrisului prin instrumentele și suporturile folosite la scris (de la 
tăblițele de la Tărtăria până la computer) și, în paralel, schimbarea de mentalitate față de această formă de comunicare.  

Deplasari externe:  

2014-09-30; Archivio Segreto Vaticano 
Adinel Dinca, Vatican, 30 septembrie – 6 noiembrie, Archivio Segreto Vaticano, cercetări în fondurile Vatican, 
Lateran, Avignon, Supplicationes, precum și în arhiva Camerei Apostolice, a Poenitentiaria sau a Rota Romana 

Deplasări interne 

2014-09-25; Susana Andea, 25-26 septembrie, Sibiu, Sesiune ştiinţifică. 

2014-09-25; Avram Andea, 25-26 septembrie Sibiu, Sesiune ştiinţifică. 



 

2014-09-25;Livia Magina,25-26 septembrie Sibiu, Sesiune ştiinţifică. 

2014-05-30; Susana Andea 30 .05. 2014, Biblioteca Battyaneum din Alba Iulia; Cercetare, depistare, fişarea a 
cca 23 de documente aflate în fondul capitlul din Alba Iulia. 

2014-05-30;Biblioteca Battyaneum din Alba Iulia 
Avram Andea, 30 .05 2014, Cercetare depistare, fişarea a cca 11 de documente aflate în fondul Capitlul din 
Alba Iulia; fotografierea a cca 48 de acte. 

2014-05-25;Cercetări la Arhivele Naţionale, Direcţia judeţeană Sibiu 
Susana Andea,25-29 .05 2014,; Investigarea fondurilor: Colecţia Brukenthal, Colecţia Benigni, Acte 
fasciculate(cca540 doc) 

2014-05-25;Cercetări la Arhivele Naţionale, Direcţia judeţeană Sibiu 
Avram Andea, 25-29 .05 2014, Sibiu; Investigarea fondurilor: Colecţia Brukenthal, Colecţia Benigni, Colecţia 
Acte fasciculare, Colecţia de Conscripţii.(cca378doc) 

2014-05-11;Arhivele Statului, Arhiva Bisericii Evanghelice și Biblioteca Brukenthal 
Adinel Dinca, Sibiu, 11-17 mai, consultat fondul „Documente episcopale” (aprox. 160 piese), precum și 
numeroase documente din fondurile „Brukenthal”, „Acte fasciculare” sau cele ale fondurilor capitlurilor 
evanghelice săsești (în special Mediaș și Bistriţa). 

2014-02-07;Arhivele Statului și Arhiva Bisericii Negre 
Adinel Dinca, Brașov, 7-15 februarie,  consultat fondul „Capitlul Tării Bârsei” (aprox. 200 piese), precum și 
arhive parohiale din cuprinsul actualului judeţ Brașov. 


