
 

STUDIUM XIII (2020) 

CUPRINS / CONTENTS 
 

 
Melinda Gabriela KERESZTES  
Studiu de caz: cetatea Ineu de-a lungul istoriei  5-13 
Case study: Ineu Fortress throughout history   
  
Erich Noris SZAKÁCS  
Câteva aspecte privind activitatea lui Beltrame Costabili, tutore al lui 
Ippolito d’Este la curtea din Esztergom  

15-30 

Some aspects concerning the activity of Beltrame Costabili, tutor to 
Ippolito d’Este at the Court of Esztergom  

 

  
Alexandru MARIN  
Leading members of the Brătianu family in the central administrative 
and political affairs of Wallachia and Romania  

31-43 

Membri de vază ai familiei Brătianu în administraţia centrală şi 
treburile politice ale Ţării Româneşti şi României  

 

  
Ştefan BEJAN  
Evoluția politică și socială a găgăuzilor în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea: Consecințele Tratatului de la Paris din 1856 pentru 
populația găgăuză din Bugeac  

45-52 

The political and social evolution of the Gagaouz people in the second 
half of the XIXth century: the consequences of the 1856 Paris Treaty 
on the Gagaouz population of Budjak  

 

  
Ionuţ Alexandru DRĂGHICI  
Spitalul din Portul Sulina şi epidemia de holeră din anul 1865  53-63 
The hospital of Sulina Port and the cholera epidemic of 1865  

  
Ionuţ Alexandru DRĂGHICI  
Activitatea Spitalului din Sulina la sfârşitul secolului XIX şi începutul 
secolului XX  

65-79 

The activity of Sulina hospital at the end of the XIXth and the 
beginning of the XXth century 

 

  
Dănuț Viorel PRESURĂ  
Reinserția socială privind persoanele încarcerate în unele documente 
ardelene  

81-91 

Social reinsertion of imprisoned persons as depicted in some 
Transylvanian documents  

 

  
Tudor VIȘAN-MIU  
Mauriciu Brociner (1855-1946): Funcționar și pensionar al Casei 
Regale  

93-112 

Maurice Brociner (1855-1946): On his service to the Royal Household 
and his retirement  

 

  



STUDIUM XIII (2020) 

  
Oana-Maria MITU  
State-sanctioned identity versus minority identity: the case of Southern 
Bessarabian Germans in interwar Romania  

113-136 

Identitate agreată de Stat versus identitate minoritară: cazul 
germanilor din Sudul Basarabiei în România interbelică  

 

  
Marius Eugen CHIRIŢĂ  
Istoricul primei reviste a pompierilor militari români  137-149 
History of the first publication of Romanian military firefighters   
  
Silvia-Cristina BAUMGARTEN  
Începuturile și evoluția televiziunii în statele din spatele Cortinei de 
Fier  

151-163 

The outset and evolution of television in the states behind the Iron 
Curtain  

 

  
Dan TUDORACHE  
La pas cu poezia prin comunism. Poetul Andrei Ciurunga, între 
rezistență și conformism  

165-188 

Walking with poetry through Communism. The poet Andrei 
Ciurunga, between resistance and conformism  

 

  
Grigore GORINCIOI  
Căderea Blocului Comunist și formarea Republicii Moldova ca stat 
suveran  

189-199 

The fall of the Communist Bloc anf the formation of the Republic of 
Moldova as a sovereign state  

 

  
Elsa STAVRO  
Vârtejul identitar al aromânilor din Albania: albano-români, macedo-
români sau vlahi?  

201-219 

The identity vortex of Aromanians in Albania: Albano-Romanians, 
Macedo-Romanians, or Vlachs?  

 

 
 
 
 
 


