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CERCUL DE ISTORIE ÎN ANII 2009-2012 
 

Cercul de Istorie a reprezentat şi în ultimii trei ani de 
existenţă un cadru adecvat pentru studenţii care au avut proiecte 
de cercetare în curs ori finalizate, dar şi pentru cei nefamiliarizaţi 
cu activităţile sale specifice, participând pentru a audia şi discuta 
lucrările colegilor. 

Prima întâlnire a avut loc în octombrie 2009, în vederea 
pregătirii pentru Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice 
Studenţeşti de la Alba Iulia, care urma să se desfăşoare în luna 
noiembrie a aceluiaşi an. Din raţiuni ce n-au ţinut de voinţa 
organizatorilor, sesiunea s-a amânat până în primăvara anului 
următor.  

2010 a fost, probabil, cel mai bogat an pentru Cerc din 
punct de vedere evenimenţial. A debutat în aprilie cu o excursie 
tematică la ruinele fostelor cetăţi Tăuţi şi Vurpăr (jud. Alba), 
coordonată de lect. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu 

(Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie). În data de 22 a aceleiaşi luni, a 
avut loc a XVII-a ediţie a Sesiunii Naţionale a studenţilor din domeniul Istorie, Alba Iulia, 
în cadrul căreia au participat şi doi dintre studenţii de la specializarea Istorie, cu 
următoarele comunicări: Marina Avram, Trei pomelnice din 1822-1871 păstrate la 
mănăstirea Bistriţa, Vâlcea; Ovidiu Boc, Evoluţia semantică a cuvântului vlădică. 

Tot în aprilie, coordonată tot de dr. Popa-Gorjanu Cosmin, a fost organizată o 
altă excursie documentară, de data aceasta în Ţara Haţegului, vizitându-se în două zile 
foarte multe monumente istorice: bisericile de zid de la Streisângeorgiu, Strei, Colț-
Suseni şi Densuş, Cetatea Mălăiești, Cetatea Colț  (Râu de Mori), Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, Mănăstirea Prislop, Castelul Hunedoreştilor şi Cetatea Deva.  

Începutul noului an universitar a găsit studenţii Cercului în stadiul de pregătire 
pentru a XVIII-a ediţie a Sesiunii Naţionale din Alba Iulia, care a avut loc în 19 noiembrie. 
De data aceasta, Dan Cantemir a prezentat Apelul lui Dimitrie Cantemir la istoricii din 
antichitatea clasică greco-romană. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, iar 
Florin Ciulavu (invitat C.I.V.A), Fenomenul falsificării de monedă În Ţara Românească şi 
Moldova (secolele XIV-XV). 

În decembrie, a avut loc ultima şedinţă a cercului din 2010, în cadrul căreia au 
fost prezentate cercetări aflate în curs: Florin Ciulavu (C.I.V.A), Reforma monetară a lui 
Vladislav al II-lea al Ţării Româneşti (1447-1456) şi Nicolae Dumbrăvescu, Evenimentele 
de la 1848 din Transilvania reflectate în memoriile lui Vasile Moldovan. 

Prezentările s-au concretizat în participarea la prima ediţie a „Conferinţei 
Umaniştilor” organizată în 21-22 mai 2011, de către Facultatea de Litere şi Asociaţia 
„Gheorghe Şincai” a studenţilor în Istorie, de la Universitatea din Oradea. 
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Mai devreme, în aprilie, a avut loc tradiţionala excursie la ruinele cetăţilor Tăuţi 
şi Vurpăr, iar în luna următoare a fost organizată o alta, în judeţele Sibiu şi Mureş, 
coordonată de lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu, vizitându-se bisericile fortificate şi 
cetăţile din localităţile Slimnic, Mediaş, Valea Viilor, Biertan, Richiş, Moşna, Mălâncrav, 
dar şi oraşul Sighişoara cu monumentele sale. 

 
O săptămână mai târziu, rotonda din Geoagiu de Jos, bisericile din 

Streisângeorgiu, Strei, Sântămărie Orlea, Colţ-Suseni, Densuş, Mănăstirea Prislop, 
Cetatea Mălăiești, Cetatea Colț, Sarmizegetusa, Castelul Hunedoreştilor şi Cetatea Devei 
au fost vizitate de altă grupă de studenţi, tot în cadrul unei excursii cu caracter didactic. 

După încheierea sesiunii de examene din iunie, la propunerea lect. univ. dr. 
Ileana Burnichioiu, o echipă studenţi provenind de la cele trei specializări, Istorie, 
Arheologie şi Muzeologie, la care s-a 
alăturat şi o studentă din Republica Cehă, 

bursieră Erasmus, au plecat pentru două 
zile în satul Şoala, com. Axente Sever, jud. 

Sibiu. A fost vizitată biserica fortificată săsească (un monument foarte neglijat de 
autorităţi), discutată starea sa de conservare, şi a fost decisă o urgentă degajare a 
monumentului de vegetaţia foarte abundentă care l-a cuprins în ultimul deceniu. În 
sfârşit, după degajare, s-a putut vedea incinta bisericii cu turnurile sale şi o serie de 
detalii constructive. Cu acel prilej, au putut fi recuperate şi fragmentele unui tabernacol 
de piatră ajunse în exteriorul bisericii. Echipa a fost ajutată de o familie de saşi (Ziegler), 
care au oferit voluntarilor cazare, echipament şi mână de lucru suplimentară. 



 177ǀ 

Noul an universitar a debutat cu o şedinţă în data de 2.11.2011, pentru 
clarificarea unor chestiuni de ordin administrativ şi în vederea pregătirii comunicărilor 
anunţate a fi prezentate în cadrul celei de-a XIX-a ediţii a Sesiunii Naţionale de 
Comunicări de la Alba Iulia. Aceasta a avut loc în intervalul 11-12 noiembrie 2011 şi a 
fost organizată, ca şi toate ediţiile trecute, de profesori din Departamentul de Istorie, 
Arheologie şi Muzeologie, în colaborare cu studenţi din Cercul de Istorie şi din Cercul de 
Istorie Veche şi Arheologie (C.I.V.A.). 

Prezentările susţinute în cadrul Cercului şi, ulterior, al Sesiunii au fost cele ale 
studenţilor George Alexandru Costan, Colonizarea mixobarbarilor între Dunăre şi Marea 
Neagră în anul 1264. Aspecte politico-sociale pe baza cronicii lui Yazijioghlu Ali (1424) şi  
Tiberiu Polgar, De la neam la familie nobiliară: începuturile familiei Gerendi (secolele XIII-
XIV). Un alt stadiu al celei din urmă cercetări a fost comunicat la Sesiunea naţională de 
comunicări ştiinţifice, ediţia a VII-a: „Simboluri şi faţete ale puterii”, din 16-18 mai 2012, 
organizată în Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti de Asociaţia Studenţilor 
Istorie „DACIA”. 

În mai 2012, pentru anii I-II de studiu, cu deosebire, a avut loc tradiţionala 
excursie în Ţara Haţegului coordonată de lect. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu, iar al 
începutul noului an universitar, s-a ales pentru excursia documentară un alt traseu: 
Cetatea Colţeşti – Rimetea – Cetatea din Aiud (jud. Alba). 
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