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Post factum Archaeology: Considerations Following the Archaeological 
Investigations in Ighişu Nou Village (Mediaş Municipality, Sibiu County) 
Abstract. The article capitalizes on the results of an archaeological investigation from 2015 in 
the village of Ighişu Nou, necessitated by the introduction of utilities in the locality, which affects the 
protection area of the medieval fortified church. Unfortunately, existing legislation in this field was 
not observed, in that before the team of archaeologists was present, the historical area had already 
been crossed by water and sewage pipes, introduced at a depth of 5–6 m, immediately next to the 
medieval church and parish house. The archaeological investigations, which proved to be late, could 
only be followed by the construction of the main road ditches, interventions that did not affect 
archaeological deposits but did reveal artefacts disturbed by previous works (pottery, bones, building 
materials, tombstones), dating either from the Middle Ages or the Premodern Era. 
Keywords: archaeological investigation, Middle Ages, Premodern Era, pottery, tombstones, stone 
quarry. 
Cuvinte-cheie: supraveghere arheologică, Evul Mediu, Epoca Modernă, ceramică, pietre 
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Introducere 
Lucrările pentru racordarea la reţeaua de apă-canal şi de reabilitare a 

infrastructurii rutiere din satul Ighişu Nou, începute în anul 2014, au afectat 
întreg intravilanul localităţii. O adresă (cu nr. 1766) din partea Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură Sibiu, din data de 16.06.2015, permitea executarea 
lucrărilor amintite, doar cu următoarele condiţii: 

„– Suntem de acord cu lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere a 
străzilor din zona de protecţie a monumentelor istorice, cu condiţia 
protejării monumentelor istorice, a fronturilor de case şi a refacerii spaţiilor 
verzi dintre fronturile de case şi partea carosabilă, aşa cum erau înainte de 
începerea lucrărilor; 
– În cazul unor descoperiri arheologice întâmplătoare constructorul şi/sau 
beneficiarul sunt obligaţi să anunţe imediat Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Sibiu”. 
Aşadar, lucrările având emis avizul favorabil mai puteau fi întrerupte 

doar prin buna-credinţă a executantului/beneficiarului (!), în situaţia în care 
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erau întrunite toate constrângerile legale de a se aviza, doar cu condiţia 
cercetării arheologice, într-o formă sau alta (preventivă sau de 
supraveghere)1. În acest sens, trebuie precizat că proiectul investiţional se 
desfăşura atât în proximitatea sitului arheologic Ansamblul bisericii evanghelice 
fortificate de la Ighişu Nou (cod RAN: 143637.01), monument istoric de 
importanţă naţională (cod LMI: SB-II-a-A-12403), a monumentului istoric 

Biserica „Buna Vestire” (cod LMI: SB-II-m-B-12404), cât și în nucleul 
istoric al localităţii, a cărei primă atestare scrisă datează de la 1305. 

Un aspect, am spune noi, pur teoretic, întrucât interesul firmelor de 
construcţie în întreruperea unor astfel de şantiere, uzând de considerentele 
prevăzute în avizul favorabil, este aproape zero. Ceea ce, în mod evident, 
nici în cazul de faţă nu s-a întâmplat, cu toate că în pământul excavat până la 
oprirea lucrărilor puteau fi recoltate oase şi materiale ceramice medievale şi 
moderne. 

În urma unei sesizări trimise forurilor competente de către C. D. din 
satul Ighişu Nou, prin care semnala lipsa unei supravegheri arheologice a 
săpăturilor mecanizate, s-a luat măsura opririi execuţiei pe termen nelimitat, 
în zona de protecţie a bisericii fortificate medievale. Adresa Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură Sibiu, emisă la data de 14.08.2015, deci la două luni 
după adresa privind avizul favorabil, prevedea de data aceasta următoarele: 

„– Se va prezenta la sediul D.J.C. Sibiu în cel mai scurt timp un 
contract de supraveghere arheologică al lucrărilor, de către un 
arheolog atestat de către Ministerul Culturii; 
– Până la prezentarea contractului, vă rugăm să evitaţi (sic!, s.n.) lucrările 
în zona de protecţie a monumentului istoric”. 
Astfel, în virtutea parteneriatului existent între Muzeul Municipal 

Mediaş şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, instituţia din 
urmă a solicitat eliberarea autorizaţiei de supraveghere arheologică2. Facem 
aceste precizări, întrucât date conţinute în acest articol vizează doar 
realităţile zonei afectate de şantier, din momentul preluării lucrărilor de 

                                                 
1 Conform O.G. 43/2000, art. 2, alin. (1), lit. b, „patrimoniul arheologic reprezintă 
ansamblul bunurilor arheologice care este format din: 1. siturile arheologice înscrise în 
Repertoriul arheologic naţional, cu excepţia celor distruse ori dispărute, şi siturile clasate în 
Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii 
arheologice: aşezări, necropole, structuri, construcţii, grupuri de clădiri, precum şi terenurile 
cu potenţial arheologic reperat, definite conform legii”. Cu alte cuvinte, definiţia dată de 
ordonanţă, promulgată ulterior ca lege (Legea 258/2006, publicată în M.O. 603/12 iulie 
2006), acoperea întreg spectrul conformării legislative în ceea ce priveşte protecţia 
patrimoniului arheologic. Ţinând cont de detaliile tehnice ale proiectului, supravegherea 
arheologică ar fi trebuit impusă de la bun început, conform art. 2, alin. (7), lit. f) din O.G. 
43/2000, respectiv ale art. 7, lit. b) din O.G. 43 republicată. 
2 Autorizaţie cu nr. 358, din data de 16.09.2015. 
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supraveghere, nu şi pentru intervalul de timp între cele două avize emise de 
către D. J. C. Sibiu. 

 
Situaţia lucrărilor la momentul începerii supravegherii 

arheologice 
În momentul intervenţiei noastre, lucrările fuseseră oprite pe str. 

Şcolii, cea care mărgineşte ansamblul bisericii fortificate medievale, aflată 
deci în zona de protecţie a monumentului. Anterior sosirii noastre pe 
şantier, reţelele de apă curentă şi de canalizare fuseseră deja introduse, 
pentru ultima dintre ele săpându-se şanţuri care au atins adâncimi cuprinse 
între 5 şi 6 m. Este, credem, inutil să mai subliniem faptul că în acest caz se 
impunea supravegherea arheologică (s.n.). Distrugerile pot fi cu greu estimate, 
întrucât totul era deja acoperit, iar lucrarea finalizată. Doar acolo unde o 
parte din pământul excavat a fost lăsat pe marginea şanţurilor, am putut să 
mai identificăm urmele intervenţiilor în profunzime. Zona „martor” se afla 
de-a lungul zidului proprietăţii familiei Aldea (nr. 41), aflată în vecinătatea 
bisericii medievale, în pământul excavat, de culoare neagră, fiind prezente 
oase de animale şi mai multe fragmente ceramice specifice secolului al XIV-
lea. Materialele aparţineau unor oale cu buza îngroşată sub formă de 
„manşetă”, decorul fiind sărac şi format doar din caneluri orizontale paralele 
ce acopereau suprafaţa exterioară din zona umărului, până spre fundul 
recipientelor (fig. 15). Este evident că materialele respective proveneau 
dintr-un nivel de locuire medieval distrus prin excavarea mecanizată, 
contemporan perioadei în care s-a ridicat biserica medievală din sat. 

În zona bazei şantierului de construcţii, aflată la intersecţia străzii 
Şcolii cu strada Sondelor, în partea de sus a satului, pe pământul depozitat 
cu ocazia diferitelor lucrări, se afla un fus de coloană din piatră, cu suprafaţa 
lisă, lucrat din gresie locală, având dimensiunile de 1,20 m lungime şi 0,20 (la 
capete), respectiv, 0,30 m în diametru în zona centrală (fig. 14). Lucrătorii 
şantierului de construcţii au afirmat că piesa litică provenea de la treapta 
dezafectată a unei locuinţe situată pe str. Sondelor. 

În urma eroziunii solului, în cursul aceluiaşi an, pe terasa aflată vizavi 
de biserica medievală, în curtea şcolii şi la mică distanţă de incintă, au putut 
fi observate mai multe oase umane, care proveneau din cimitirul evanghelic3. 
Datarea osemintelor rămâne dificilă, în lipsa unui context arheologic şi a 
unor piese de inventar. În cursul supravegherii pe care şi noi am efectuat-o 
în perioada desfăşurării şantierului au fost găsite fragmente de oase umane 
(falange, coaste, craniu) (fig. 15/2) şi cuie din fier, care, probabil, provin de 
la sicriele din lemn. De altminteri, apariţia unor oase umane pe terenul şcolii 
devenise o regulă. Conform informaţiilor oferite de săteni, am aflat că 

                                                 
3 Cercetare de teren realizată de Viorel Ştef (Muzeul Municipal Mediaş). 
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acestea au apărut aici de cel puţin două decenii, probabil în urma lucrărilor 
de adâncire treptată a terenului de fotbal (fig. 15/1), aducând nivelul actual 
de călcare la nivelul fundului unor gropi de morminte. 

De asemenea, în pământul excavat şi depozitat pe str. Şcolii, provenit 
de pe terasa ce mărgineşte la dreapta pârâul numit Valea Lacului (pe str. 
Mică), au fost găsite urme de chirpici şi fragmente ceramice smălţuite, care 
aparţineau, foarte probabil, unei locuiri din secolul al XIX-lea, cu case având 
pereţii lutuiţi. Printre materiale au fost descoperite şi două coaste umane, a 
căror prezenţă în acel context nu o putem însă explica4. 

Iată, deci, câteva coordonate care, alături de descoperirile fortuite mai 
vechi, indicau necesitatea unei supravegheri arheologice. 

 
Supravegherea arheologică 
Aceasta s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 21.09.2015 şi 

10.10.2015, cu unele întreruperi cauzate de timpul nefavorabil sau de 
întârzieri motivate de slaba organizare logistică a executantului. 

Lucrările ce necesitau prezenţa noastră, pe fondul realizării deja a 
săpăturilor adânci (canalizarea şi reţeaua de apă), se rezumau la adâncirea 
rigolelor de pe str. Şcolii, intervenţii specifice amenajării unui drum modern 
(fig. 2; 11), precum şi săparea unei gropi pentru staţia de pompare a apei în 
zona piaţetei vechi (vezi fig. 2). Rigolele nu depăşeau adâncimea de 1,10 m, 
amenajarea lor făcându-se, în general, pe traiectul vechii rigole sau, cum s-a 
dovedit la momentul săpării, exact peste o veche conductă de gaz, 
dezafectată. Prin urmare atât adâncimea mică, cât şi suprapunerea lucrărilor 
peste vechi intervenţii similare reduceau drastic şansa descoperirii unor 
vestigii arheologice. 

 
Stratigrafia 
În lungime totală de peste 650 m, rigolele însoţeau drumul de pe str. 

Şcolii pe latura cu frontul stradal principal (numit de noi convenţional Rigola 
1), respectiv pe ambele părţi, pe o lungime de cca. 150 m a laturii opuse, cea 
cu biserica medievală (numită Rigola 2). Supravegherea arheologică s-a 
concentrat, aşadar, pe aceste lucrări. Cum deja precizam, adâncimea lor nu 
depăşea - 1,10 m de la nivelul actual de călcare. Cum era de aşteptat, 
suprapunând utilităţile mai vechi, situaţia stratigrafică surprinsă în profilele 
lor ilustrează intervenţiile amintite. La acestea se adaugă niveluri de 
umplutură observate în partea superioară, ce constau din materiale de 

                                                 
4 O datare mai veche a descoperirilor este contrazisă de harta iosefină, ridicată în perioada 
1769-1773, care ne indică faptul că respectiva zonă nu era încă construită. Existenţa unui 
cimitir pe acest loc nu poate fi demonstrată (fig. 1). 
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construcţie (cărămizi şi olane moderne) aduse în vederea tasării drumului de 
pământ pentru a-l face practicabil pe timpul ploilor. 

Stratigrafia din Rigola 1, înregistrată în dreptul casei cu nr. 58, vizavi de 
proprietatea familiei Aldea (zonă cunoscută cu vestigii arheologice reperate 
în pământul excavat anterior), era următoarea: 0 – 0,70/0,80 m – nivel de 
umplutură modernă, de ridicare a drumului, format din materiale de 
construcţie şi pământ; - 0,70/0,80-1,10 m – sol de culoare neagră, lutos, 
saturat cu apă (fig. 8). În perimetrul situat între biserică şi şcoala gimnazială, 
cele două rigole au oferit o stratigrafie formată la partea superioară din 
pământ de umplutură recent, de culoare neagră şi cenuşie, iar la partea 
inferioară dintr-un sol galben, nisipos, fără niciun fel de materiale de interes 
arheologic (fig. 9-10). 

Groapa pentru montarea pompei de apă din zona piaţetei vechi a 
satului a permis cunoaşterea depunerilor şi în această zonă. Dimensiunile 
gropii au fost de 16 x 8 m, adâncimea atingând 8 m. Aflată în apropierea 
confluenţei Văii Lacului cu Valea Loii, zona era de aşteptat să aibă pânza de 
apă freatică foarte sus, ceea ce s-a şi adeverit în momentul excavării gropii. 
Stratigrafia se prezenta astfel: 

– 0-0,25 m – nivel de pietriş amestecat cu pământ (provenit de la 
amenajarea sumară a carosabilului piaţetei); 

– 0,25-0,70/0,80 m – nivel format din materiale de construcţii 
moderne (cărămizi şi ţigle) (umplutură modernă pentru compactarea 
piaţetei); 

– 0,70/0,80-1,60/1,80 m – sol de culoare cenuşie, specific zonelor de 
baltă, amestecat la partea superioară cu fragmente de cărămizi moderne; 

– 1,80-2,00 m – lentilă de pământ de culoare maroniu-gălbuie, 
nisipoasă; 

– 2,00-7,00 m – succesiune de nivele inundabile, având nuanţe 
diferite, de cenuşiu, cenuşiu-albăstrui ori cenuşiu-verzui, toate ilustrând 
sedimentări mlăştinoase. Partea inferioară a gropii nu a putut fi observată 
stratigrafic, întrucât a fost inundată imediat după săpare. Contrar aşteptărilor 
noastre, în această zonă nu a fost observat niciun artefact arheologic (fig. 
12). 

 
Materialul arheologic 
Aşadar, stratigrafia observată în sectoarele supravegheate nu a oferit 

informaţii de interes arheologic. Cu toate acestea, pe traiectul celor două 
rigole, în anumite puncte, au apărut materiale dislocate anterior din contexte 
aflate în niveluri mai adânci. Amintim aici fragmentele ceramice medievale şi 
moderne provenite din Rigola 2, în dreptul proprietăţii familiei Aldea, nr. 41 
(la cca. 150 m sud-vest de biserica medievală). Ceramica medievală este 
specifică perioadei secolului al XIV-lea, iar cea modernă prezintă urme de 
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smalţ. În acelaşi context a fost găsită şi o aglomerare de oase animaliere, 
cărămizi şi ceramică, aparţinând epocii premoderne sau moderne (la 
adâncimea – 0,70 m şi la aproximativ 2 m de colţul casei) (fig. 16). Întregul 
context este răvăşit, cuprinzând materiale din mai multe epoci. 

În arealul cuprins între biserica medievală şi curtea şcolii gimnaziale, 
în Rigola 1 au fost descoperite şi două lespezi prelucrate destul de sumar, 
ambele anepigrafe. Una dintre acestea are o formă trapezoidală, cu marginile 
finisate şi cu latura lungă arcuită (fig. 18/2). Cealaltă lespede are o formă 
patrulateră, arcuită în partea superioară, şi prezintă două găuri nestrăpunse 
pe axul lung (fig. 18/1). Cele două piese litice pot fi interpretate drept pietre 
de mormânt, cu atât mai mult cu cât două lespezi cu forme similare celei 
dintâi, ambele cu epitafe funerare, datate în anul 1646, se păstrează chiar în 
Muzeul Municipal din Mediaş (fig. 19). Prezenţa lor în sectorul amintit se 
explică prin vecinătatea cu cimitirul evanghelic, din care trebuie să provină, 
fie prin dezafectarea lor din cimitir, fie prin distrugerea unor morminte într-
o perioadă de timp greu de precizat astăzi. Materia primă necesară dăltuirii 
acestora, dar şi fusului de coloană găsit în sat, trebuie căutată în peretele 
carierei de gresii aflat în spatele bisericii unite din localitate, ce conservă şi 
urme vechi de desene scrijelite în roca friabilă, unele de sorginte creştină, ce 
merită studiate atent în viitor (fig. 17). 

  
Consideraţii finale 
În urma analizei rezultatelor supravegherii arheologice din anul 2015 

de pe str. Şcolii, din satul Ighişu Nou, se impun câteva concluzii: 
– s-a constatat lipsa unor descoperiri arheologice in situ. Totuşi, 

materialele găsite în pământul excavat înainte de emiterea autorizaţiei de 
supraveghere provin dintr-un nivel de locuire medieval, existent cel puţin la 
sud-vest de incinta bisericii medievale. Descoperirea atestă prezenţa aici a 
vetrei medievale a satului, contemporană perioadei de edificare a lăcaşului 
de cult, în secolul al XIV-lea. 

– adâncimea mică de săpare a rigolelor indică faptul că nivelul 
medieval se află la o adâncime mai mare; 

– în vecinătatea cimitirului evanghelic au apărut două lespezi, probabil 
pietre funerare lucrate rudimentar, anepigrafice, care, dacă acceptăm această 
utilitate, trebuie să aparţină cimitirului săsesc din perioada premodernă sau 
modernă; 

– piaţeta veche a satului, aflată în zona confluenţei Văii Lacului cu 
Valea Loii nu a relevat vestigii arheologice, pe sectorul supravegheat; 

– nu cunoaştem distrugerile reale cauzate de săpăturile şantierului de 
reabilitare a infrastructurii în satul Ighişu Nou, însă, date fiind adâncimile 
mari de traversare a conductelor pentru canalizare şi apă (uneori 5-6 m), 
atunci ele trebuie să fi fost însemnate; 
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– pe viitor trebuie acordată atenţia cuvenită situaţiei semnalate în 
incinta şcolii din localitate, unde, pe de o parte, se asistă la distrugerea unor 
morminte, iar pe de altă parte, copiii sunt nevoiţi să calce pe oasele umane 
din cimitirul săsesc ieşite la suprafaţă (!). 

Localitatea Ighişu Nou (germ. Eibesdorf, ung. Szászivánfalva, rom. 
Ighişdorful Săsesc) a fost una locuită majoritar de saşi, până în timpurile 
moderne. Astăzi, părăsită de populaţia germană (în anul 2015 mai existau în 
sat doar două familii), imobilele au fost ocupate de familii de români sau de 
rromi. S-a păstrat vechea reţea de drumuri, cu fronturile stradale acceptabil 
conservate, dar care necesită măsuri de protecţie specifice. Cel mai 
important monument istoric, clasat ca atare, este ansamblul bisericii 
evanghelice, ce cuprinde biserica medievală şi incinta, prezent pe Lista 
Monumentelor Istorice cu codul SB-II-a-A-12403 (fig. 3). Biserica 
medievală din sat a fost ridicată în cursul secolului al XIV-lea, în stil gotic, la 
începutul secolului al XVI-lea adăugându-i-se o incintă fortificată5. Biserica 
redevine de interes în urma restaurării şi publicării picturilor murale 
interioare (cca. 1400)6. Lângă edificiu, la sud-vest, se află casa parohială 
evanghelică (str. Şcolii, nr. 39), clădire clasată ca monument (SB-II-m-B-
12405) şi datată între secolele XV-XVIII. Biserica românească greco-
catolică (str. Principală, nr. 46), ridicată în anul 1747, este şi ea inclusă în 
LMI, cu codul SB-II-m-B-12404. Monumentul, cu o valoroasă boltă din 
lemn pictată şi cu o frescă exterioară deasupra intrării prin turn, se află însă 
în paragină, necesitând lucrări de consolidare şi conservare. 

Puţinele materiale arheologice care pot fi datate în secolul al XIV-lea, 
găsite în poziţie secundară în anul 2015, corespund foarte bine perioadei 
primei atestări documentare a satului, din anul 13057. Datele efective despre 
aşezare lipsesc, însă unii specialişti îi atribuie o reprezentare datând din 
epoca medievală, pe voletul polipticului bisericii evanghelice din Mediaş 
(cca. 1480)8, unde, în spatele imaginii pictate a Vienei, se găseşte o vedută ce 
ar aparţine, ipotetic, satului Ighişu Nou9. 

Hotarul localităţii este prea puţin cunoscut din punct de vedere 
arheologic. Fără a se preciza locul exact, în anul 1855 se descoperea, într-un 
vas ceramic, un tezaur monetar format din denari imperiali romani10. Tot 

                                                 
5 Fabini 1998, p. 167-170; Luca et alii. 2003, p. 118-119, nr. 109/3; Crîngaci-Ţiplic 2011, p. 
228-229. 
6 Jenei 2016; Kiss 2017. 
7 Fabini 1998, p. 167; Crîngaci-Ţiplic 2011, p. 228, cu bibliografia. 
8 Pentru poliptic, vezi Nagy 2011, p. 32, 58-73, 78-81, 89, 119, 176-177, 310-311; Repertoriul 
2013, p. 122-129. 
9 Stoia 2015, p. 60. 
10 Gooss 1876, p. 219; vezi şi Popa 2002, p. 104, nr. 337; Luca et alii 2003, p. 118, nr. 
109/2. 
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fără a se cunoaşte locul descoperirii, s-au recuperat inventarele a cinci 
morminte scitice, ce au făcut parte dintr-o necropolă de la finele primei 
epoci a fierului11. Convingerea noastră este că această realitate se datorează, 
în bună măsură, lipsei unor cercetări de teren sistematice, întrucât hotarul 
satului cuprinde o suprafaţă generoasă nu doar ca întindere, ci şi ca forme 
de relief variate, toate ideale unor forme de habitat uman. 
 

Explanation of Figures 
 
Fig. 1. Josephine map of Ighişu Nou village, with the street network from 1769-1773. 
Fig. 2. Satellite image with the village of Ighişu Nou, on which are marked the areas 

intended for archaeological surveillance (  - water pump pit;  - gullys). 
Fig. 3. Medieval fortified church in Ighişu Nou (view from the area affected by the 

works). 
Fig. 4. School street (the sector between the church and the school), before digging the 

gullys. 
Fig. 5. Gymnasium playground (1) on the surface of which human skeletal remains from 

the Saxon cemetery appear - pictured a phalanx in his hand (2). 
Fig. 6. The old gullys in the western extremity of the supervised works. 
Fig. 7. School street before digging gullys. 
Fig. 8. Images with mechanically excavated gullys. 
Fig. 9. Images with mechanically excavated gullys. 
Fig. 10. Image of the gutter overlapping the old gas pipeline (1) and the gullys dug at the 

terminus of the works (opposite the bus station) (2). 
Fig. 11. School street, with the route of the archeologically supervised gullys (images from 

the tower of the evangelical church). 
Fig. 12. Pictures from the digging of the pit for the introduction of the water pump into 

the old square. 
Fig. 13. The intersection of School street with Little street - the place where human bones, 

fragments of adobe and pottery belonging to modern constructions were 
discoverd. 

Fig. 14. Sandstone column spindle, reused as an entrance step to one of the houses on Well 
Street. 

Fig. 15. The corner of the Aldea family house (no. 41), where medieval (14th century) and 
premodern (2) ceramic fragments were discovered in the previously excavated 
earth (for the introduction of the sewer) (1). 

Fig. 16. School Street, Gully 2, in the corner of the Aldea family house (no. 41) - 
agglomeration of building materials, animal bones and ceramic fragments 
(premodern or modern era). 

Fig. 17. The sandstone quarry from Ighişu Vechi, with old traces of exploitation, located 
next to the Greek-Catholic monument church and incised Christian signs. 

Fig. 18. Tombstones (probably premodern) discovered in a secondary position in Gully 1 
(the area between the evangelical cemetery and the medieval church). 

Fig. 19. Tombstones from 1646 in the collections of the Municipal Museum of Mediaş, 
with close shapes to those from Ighişu Nou (photo 2021). 

                                                 
11 Vasiliev 1980, p. 33, 147; Luca et alii 2003, p. 118, nr. 109/1. 
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Fig. 20. The area of the historical center of Ighişu Nou locality and the location of the 
objectives of archeological and historical interest: 1 – the fortified church; 2 – 
evangelical parish house; 3 – the school yard (with the remains of the evangelical 
cemetery); 4 – sandstone quarry; 5 – the central square. 
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Fig. 1. Hartă iosefină a satului Ighişu Nou, cu reţeaua stradală 

din perioada 1769-1773 

 

 
Fig. 2. Imagine aeriană cu satul Ighişu Nou, pe care sunt marcate zonele destinate 

supravegherii arheologice (  – groapă pentru pompă de apă;  – rigole) 
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Fig. 3. Biserica medievală fortificată din Ighişu Nou 

(vedere dinspre zona afectată de lucrări) 

 

 
Fig. 4. Str. Şcolii (sectorul dintre biserică şi şcoală), înainte de săparea rigolelor 
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Fig. 5. Terenul de fotbal al şcolii gimnaziale (1) pe suprafaţa căruia apar resturi de 
oase umane din cimitirul săsesc – în imagine o falangă de la mână (2) 
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Fig. 6. Rigola veche în extremitatea vestică a lucrărilor supravegheate 

 

 
Fig. 7. Str. Şcolii înainte de săparea rigolelor 
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Fig. 8. Imagini cu rigolele excavate mecanic 
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Fig. 9. Imagini cu rigolele săpate mecanic 
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Fig. 10. Imagine cu rigola suprapunând pe traiectul său vechea conductă de gaz (1) 
şi rigola săpată în punctul terminus al lucrărilor (vizavi de staţia de autobuz) (2)  
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Fig. 11. Str. Şcolii, cu traseul rigolelor supravegheate arheologic 
(imagini din turnul bisericii evanghelice) 
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Fig. 12. Imagini din timpul săpării gropii pentru introducerea pompei de apă în 
piaţeta veche 
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Fig. 13. Intersecţia str. Şcolii cu str. Mică – locul unde au fost descoperite oase 
umane, fragmente de chirpici şi ceramică aparţinând unor construcţii moderne 

 

 
Fig. 14. Fus de coloană din gresie, refolosit ca treaptă de intrare la una din casele 

de pe str. Sondelor 
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Fig. 15. Colţul casei familiei Aldea (nr. 41), unde în pământul excavat anterior 
(pentru introducerea canalizării) (1) au fost descoperite fragmente ceramice 

medievale (sec. XIV) şi premoderne (2) 
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Fig. 16. Str. Şcolii, Rigola 2, în zona colţului casei familiei Aldea (nr. 41) - 

aglomerare de materiale de construcţie, oase de animale şi fragmente ceramice 
(epoca premodernă sau modernă) 

 

 
Fig. 17. Detaliu din cariera de gresii de la Ighişu Vechi, aflată lângă biserica greco-

catolică, cu vechi urme de exploatare şi semne creştine incizate 
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Fig. 18. Pietre funerare (probabil premoderne) descoperite în poziţie secundară în 
Rigola 1 (sectorul între cimitirul evanghelic şi biserica medievală) 
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Fig. 19. Pietre funerare din anul 1646 aflate în colecţiile Muzeului Municipal din 
Mediaş, cu forme apropiate celor de la Ighişu Nou (foto 2021) 
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Fig. 20. Zona centrului istoric al localităţii Ighişu Nou şi localizarea obiectivelor de 
interes arheologic şi istoric: 1 – biserica fortificată; 2 – casa parohială evanghelică; 3 
– curtea şcolii (cu resturi ale cimitirului evanghelic); 4 – cariera de gresii; 5 – piaţeta 

centrală 



 

489 

 
LISTA ABREVIERILOR 

 
 
Abgadiyat – Abgadiyat. Brill. Writing and Scripts Center 

(Bibliotheca Alexandrina). 
ACD – Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. 

University of Debrecen. 
Acmeology  – Acmeology. Mezhdunarodnoy akademii 

akmeologicheskikh nauk, Rossiyskoy akademii 
obrazovaniya, kafedry akmeologii i psikhologii 
professional’noy deyatel’nosti Akademii pri Prezidente 
RF (RANKhiGS), Tsentra akmeologicheskikh 
issledovaniy. Moscova. 

ActaAC – Acta Archaeologica Carpathica. Polish Academy of 
Arts and Sciences. Cracovia. 

ActaMN – Acta Musei Napocensis. Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei. Cluj-Napoca. 

ActaMP  – Acta Musei Porolissensis. Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Artă Zalău. 

AD – Archaeological Dialogues. Cambridge. 
AÉ – Archaeologiai Értesitö a Magyar régészeti, müvésyt-

történeti és éremtani társulat tudományos folyóirata. 
Budapest. 

AI  – Amazonia Investiga. Editorial Primmate. Colombia. 
AIIAI/AIIX  – Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. 

Xenopol” Iaşi (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie 
„A. D. Xenopol” Iaşi). Iaşi. 

AIIGB  – Anuarul Institutului de Istorie ,,George Bariţiu”. Series 
Historica. Institutul de Istorie ,,George Bariţiu” Cluj-
Napoca. 

AKÖG – Archiv für Kunde österreichischen Geschichts-
Quellen. Wien. 

Alt Schaessburg – Alt Schaessburg. Muzeul de Istorie Sighişoara.  
AnAcad  – Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii 

Istorice. Academia Română. Bucureşti. 
AnB – Analele Banatului (serie nouă). Muzeul Naţional al 

Banatului. Timişoara. 
Angustia – Angustia. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni. Sfântu 

Gheorghe. 
Antinomies  – Institute of Philosophy and Law Ural Branch of the 

Russian Academy of Sciences. Ekaterinburg.  
Antiquity – Antiquity. Durham University. 
Apulum – Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al 

Unirii. Alba Iulia. 



Lista abrevierilor 

490 

ArchKözl – Archaeologiai Közlemények. Pesten. 
ArchMéd – Archéologie médiévale. Centre de Recherches 

Archéologiques Médiévales. Caen. 
ArhMold – Arheologia Moldovei. Institutul de Arheologie Iaşi. 
Arkheologiya – Arkheologiya. Kiev. 
Arrabona – Arrabona. Xántus János Múzeum. Győr. 
AS  – Annals of Science. Taylor & Francis. Abingdon-on-

Thames (UK). 
Astra Sabesiensis – Astra Sabesiensis. Despărţământul Astra „Vasile Moga” 

Sebeş. 
ASUI  – Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. 

Istorie. Iaşi.  
ATF – Acta Terrae Fogarasiensis. Muzeul Ţării Făgăraşului 

„Valer Literat”. Făgăraş.  
AUASH  – Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
AUASP  – Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
AUB  – Analele Universităţii Bucureşti. Istorie. Universitatea 

Bucureşti. 
AUVT – Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section 

d’Archeologie et d’Histoire. Târgovişte. 
AVSL – Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 

Sibiu. 
BAM – Bibliotheca Archaeologica Moldaviae. Iaşi. 
Banatica – Banatica. Muzeul Banatului Montan. Reşiţa. 
BAR – British Archaeological Reports (International Series). 

Oxford. 
BarbSz – Barbarikumi Szemle. University of Szeged. 
BB – Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal. 

Sibiu. 
BCŞS  – Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
BerRGK – Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des 

Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am 
Main. 

BiblThrac – Biblioteca Thracologica. Institutul Român de 
Tracologie. Bucureşti. 

BICS – Bulletin of the Institute of Classical Studies. Institute of 
Classical Studies. The University of London’s School of 
Advanced Study. London.  

BI-PSA – Biblioteca Istro-Pontică, Seria Arheologie. Tulcea. 
BMA – Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia. 



Lista abrevierilor 

491 

BMN – Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca. 

BMRBC – Buletinul Muzeului Regional al Basarabiei din Chişinău. 
BMS – Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan 

Raica” Sebeş. 
Boabe de grâu  – Boabe de grâu. Revistă de cultură. Bucureşti. 
BS – Bibliotheca Septemcastrensis. Institutul pentru 

Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în 
Context European. Sibiu. 

BSNR – Buletinul Societăţii Numismatice Române. Societatea 
Numismatică Română. Bucureşti. 

BULR  – Boston University Law Review. Boston University 
School of Law. Boston (Massachusetts). 

Brukenthal – Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal. 
Sibiu. 

Byzantion – Byzantion. Revue Internationale des Études 
Byzantines. Peeters Publishers. Louvain. 

ByzF – Byzantinische Forschungen. Internationale Zeitschrift 
für Byzantinistik. Amsterdam. 

Bylye Gody  – Bylye Gody. Cherkas Global University Press. 
Washington. 

BYULR  – Brigham Young University Law Review. J. Reuben 
Clark Law School. Provo (Utah).  

CACS  – Central Asia and the Caucasus Studies. The Ministry of 
Foreign Affairs of Islamic Republic of Iran. Tehran. 

CAF/FHA – Cahiers d’Archéologie Fribourgeoise. Freiburger Hefte 
für Archäologie. Zürich. 

CAH – Communicationes archaeologicae Hungariae. 
Budapest. 

Caietele ARA – Caietele Ara. Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. 
Arheologie”. Bucureşti. 

Caietele CIVA – Asociaţia Cercul de Istorie Veche şi Arheologie, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

Calitatea vieţii – Calitatea vieţii. Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii. 
Bucureşti. 

CASS  – Canadian-American Slavic Studies. Brill. Leiden. 
CCA – Cronica cercetărilor arheologice. cIMeC. Bucureşti. 
CCDJ – Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos. Călăraşi. 
CEJC – Central European Journal of Geosciences.  
CH  – Construction History. The Construction History 

Society. Ascot (UK). 
CI  – Cercetări istorice. Muzeul de Istorie a Moldovei. Iaşi. 
Concept – Concept. Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 

Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti 
(UNATC). Bucureşti. 



Lista abrevierilor 

492 

CR – Caietele restaurării. Asociaţia Art Conservation 
Support. Bucureşti. 

Crisia – Crisia. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea. 
CSMÉ – A Csíki Székely Múzeum Évkönyvei. Muzeul Secuiesc 

al Ciucului. Miercurea Ciuc. 
CSP  – Canadian Slavonic Papers. Taylor & Francis. 

Abingdon-on-Thames (UK). 
Dacia – Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en 

Roumanie. Bucureşti, I (1924)-XII (1948). Nouvelle série: 
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti. 

DLJ  – Duke Law Journal. Duke University School of Law. 
Durham (North Carolina). 

DLR  – Denver Law Review. University of Denver Sturm 
College of Law. Denver (Colorado). 

Dolgozatok – Dolgozatok az Erdély Nemzeti Múzeum Érem – és 
Régiségtárából. Kolosvár (Cluj). 

DOP – Dumbarton Oaks Papers. Dumbarton Oaks. Trustees 
for Harvard University. 

Drobeta  – Drobeta. Seria Etnografie. Muzeul Regiunii Porţilor de 
Fier. Drobeta-Turnu Severin. 

DSŞ – Dări de Seamă ale Şedinţelor. Comitetul Geologic. 
Institutul Geologic. Bucureşti. 

EMúz – Erdélyi Múzeum. Erdélyi Múzeum az Erdélyi Múzeum-
Egyesület. Kolozsvár (Cluj). 

EphNap – Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi 
Istoria Artei Cluj-Napoca. 

Eurasia Antiqua – Eurasia Antiqua. Deutsches Archäologisches Institut 
Eurasien-Abteilung. Berlin. 

FK – Földtani Közlöny. Budapest. 
FK – Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság. 
FolArch – Folia Archaeologica. Magyar Történeti Múzeum. 

Budapest. 
FVL – Forschungen zur Volks -und Landeskunde, Sibiu. 
GAS – Geophysical Research Abstract. European Geosciences 

Union (EGU). 
Gemina – Gemina. Revista Muzeului Bănăţean din Timişoara. 
Geoarchaeology – Geoarchaeology. An International Journal. 
GRBS  – Greek, Roman and Byzantine Studies. Duke University. 

Durham. 
Harvard LR  – Harvard Law Review. Harvard Law School. Cambridge 

(Massachusetts). 
HC  – Historia Constitucional. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales de Madrid, adscrito al Ministerio 
español de la Presidencia, y el Seminario de Historia 



Lista abrevierilor 

493 

Constitucional “Martínez Marina” de la Universidad de 
Oviedo.  

Hierasus  – Hierasus. Muzeul Judeţean Botoşani. 
Historica – Historica. Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie din 

Craiova. 
HK – Hadtörténelmi Közlemények (Évnegyedes folyóirat a 

magyar hadi történetírás fejlesztésére). Quarterly of 
Military History. Budapest. 

HLR  – Houston Law Review. University of Houston Law 
Center. Houston (Texas). 

HR  – Historical Research. Institute of Historical Research. 
University of London. 

HT  – The History Teacher. Society for History Education. 
Long Beach (California). 

IAA – Istoriko-arkheologicheskij al’manakh. Armavir, 
Krasnodar. Moscova. 

Ialomiţa – Ialomiţa. Studii şi cercetări de arheologie, istorie, 
etnografie şi muzeologie. Muzeul Judeţean Slobozia. 

IGC – International Geological Congress. Prague. 
Istros – Istros. Muzeul Brăilei. Brăila. 
JAHA – Journal of Ancient History and Archaeology. Institutul 

de Arheologie şi Istoria Artei. Universitatea Tehnică Cluj-
Napoca. 

JAMÉ – A Jósa András Múzeum Évkönyve. Nyíregyháza. 
JAS – Journal of Archaeological Science. Elsevier. 
J. Biogeogr. – Journal of Biogeography. Edited by Michael N. 

Dawson. 
JIA  – The Journal of Indian Art. W. Griggs & Sons. London. 
JKKCC – Jahrbuch der Kaiserl. Königl. Central-Commission zur 

Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. Wien. 
JLSt – Journal of Lithic Studies. Edinburgh. 
JSFU  – Journal of Siberian Federal University. Humanities & 

Social Sciences. Siberian Federal University. 
Krasnoyarsk.  

JWP – Journal of World Prehistory. Kluwer Academic. 
Kavkazskii sbornik  – Kavkazskii sbornik. MGIMO MID Rossii. Moscova. 
Közlemények – Közlemények az Erdely Nemzeti Múzeum Érem és 

Régiségtárából. Kolosvár (Cluj). 
Kratkie – Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii. Institute 

of Archaeology Russian Academy of Sciences. Moscova. 
LCP  – Law and Contemporary Problems. Duke University 

School of Law. Durham (North Carolina). 
LŞ – Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior 

Oradea. 



Lista abrevierilor 

494 

Marisia – Marisia. Studii şi Materiale. Muzeul Judeţean Mureş. 
Târgu Mureş. 

Marmatia – Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 
Baia Mare. 

Materialy – Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii. 
Tavria. 

MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice (serie nouă). 
Academia Română. Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan”. Bucureşti. 

MemEthno – Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean Pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Liviu 
Borlan Maramureş. Baia Mare. 

Mittheilungen – Mittheilungen der K.K. Central-Commission zur 
Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. Wien. 

MJSS  – Mediterranean Journal of Social Sciences. Rome. 
MLJ  – Mississippi Law Journal. The University of Mississippi 

School of Law. Oxford (Mississippi). 
MLR  – Michigan Law Review. University of Michigan Law 

School. Ann Arbor (Michigan). 
MN – Munţii Noştrii. Bucureşti. 
MT – Mediaevalia Transilvanica. Muzeul Judeţean Satu Mare. 
MTA  – Multimedia Tools and Applications. Springer. 
MuzNaţ – Muzeul Naţional de Istorie a României. Bucureşti. 
NAV – Nizhnevolzhskij arkheologicheskij vestnik [The Lower 

Volga Archaeological Bulletin]. Volgograd State 
University. 

Nemvs – Nemvs. Alba Iulia. 
NLO  – Novoe literaturnoe obozrenie. Moscova. 
NPNP  – Novoe proshloe / The New Past. Southern Federal 

University. Rostov-on-Don.  
NULR  – Northwestern University Law Review. Northwestern 

University Pritzker School of Law. Chicago (Illinois).  
NumKözl – Numizmatikaí Közlöny. Budapesta. 
OC – Orientalia Christiana. Roma. 
ONV  – Omskiy nauchnyy vestnik. Omsk.  
OSR  – Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana). Tsentr 

nauchno-informatsionnykh tekhnologii Asterion. Sankt-
Petersburg. 

ÖZBH – Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. 
Wien. 

PA – Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba. 
Alba Iulia. 

Palynology – Palynology. The Palynological Society. 
PL  – Ural State Pedagogical University. Ekaterinburg. 



Lista abrevierilor 

495 

Pontica – Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie. 
Constanţa. 

PR  – The Polish Review. Polish Institute of Arts and 
Sciences of America. New York. 

Probleme economice  – Probleme economice. Organ al Comitetului Superior 
Economic. Bucureşti. 

PZ – Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft für 
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für 
Prähistorische Archäologie. Berlin. 

QR  – Quaestio Rossica. Ural Federal University. 
Ekaterinburg.  

Quat.Int – Quaternary International. The Journal of International 
Union for Quaternary Research. Elsevier. 

RA  – Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României. 
Bucureşti. 

RB – Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-
Năsăud. Bistriţa. 

Realitatea ilustrată – Realitatea ilustrată (sau Lucrurile aşa cum le vedem cu 
ochii). Cluj (1927-1928), ulterior Bucureşti. 

RECEO  – Revue d’études comparatives Est-Ouest. Institut des 
Sciences Humaines et Sociales. Paris. 

REF – Revista de etnografie şi folclor. Bucureşti. 
RESEE  – Revue des Etudes Sud-Est Européennes. Academia 

Română. Bucureşti. 
RevArh – Revista Arheologică. Centrul de Arheologie al 

Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Chişinău. 

Revue du Nord – Revue du Nord. Archéologie. Revue d’Histoire et 
d’Archéologie des Universités du Nord de la France. 
Lille. 

RHSEE/RESEE – Revue historique du sud-est européen. Academia 
Română. Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études 
sud-est européennes). 

RI – Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia 
Română. Bucureşti. 

RJMD – Romanian Journal of Mineral Deposits. Bucureşti. 

RM – Revista Muzeelor. Bucureşti. 
RMI  – Revista Monumentelor Istorice. Institutul Naţional al 

Patrimoniului. Bucureşti. 
RN – Revue Numismatique. Société française de 

numismatique. 
RossArk – Rossijskaya Arkheologiya. Institute of Archaeology, 

Russian Academy of Sciences. Moscova. 
Rossiya i ATR  – Rossiya i ATR. Institut istorii, arkheologii i etnologii 

narodov Dal’nego Vostoka vo Vladivostoke. 
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Dal’nevostochnoye otdeleniye Rossiyskoy akademii 
nauk. Vladivostok. 

RR  – The Russian Review. University of Kansas. Lawrence. 
RREI  – Revue Roumaine d’Études Internationales. Academia 

Română. Bucureşti. 
RRH – Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. 

Bucureşti. 
RRHA – Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts. 

Academia Română. Bucureşti. 
Rusin  – Obshchestvennoy assotsiatsiyey „Rus’” (Kishinev). 

Tomskiy gosudarstvennyy universitet. Tomsk. 
SA – Sovetskaya Arkheologiya. Moscova. 
SAI  – Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice 

şi Filologice din România. Bucureşti. 
SAO  – Studia et Acta Orientalia. Societatea de Ştiinte Istorice 

şi Filologice din RPR. Bucureşti. 
Sargetia – Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei 

Dacice şi Romane. Deva. 
SCIATMC – Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Teatru, Muzică, 

Cinematografie. Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”. 
Bucureşti. 

SCIV(A) – Studii şi cercetări de istoria veche (din 1974, Studii şi 
cercetări de istorie veche şi arheologie). Bucureşti. 

SCN – Studii şi cercetări de numismatică. Institutul de 
Arheologie Bucureşti. 

SCŞMI – Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Muzeelor de 
Istorie. Bucureşti. 

SGEM – SGEM. International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference. Conference Proceedings. Sofia, Albena. 

SlovArch – Slovenská Archeológia. Archeologický ústav SAV. 
Nitra. 

SMANS – Southampton Monographs in Archaeology, new series. 
Southampton. 

SMIM  – Studii şi materiale de istorie medie. Institutul de Istorie 
„Nicolae Iorga” al Academiei Române. Bucureşti. 

SN – Schäßburger Nachrichten. HOG Informationsblatt für 
Schäßburger in aller Welt. Heilbronn. 

SoveEtno – Sovetslaya Etnografiya (1931-1991) (vezi şi 
Etnograficheskoe Obozrenie). N. N. Miklukho-Maklai 
Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian 
Academy of Sciences. Moscova. 

SP – Studii de Preistorie. Asociaţia Română de Arheologie. 
Bucureşti. 
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StComCaransebeş – Studii şi Comunicări de Istorie şi Etnografie (continuă 
cu Tibiscum. Studii şi Comunicări de Etnografie - 
Istorie), Caransebeş. 

StComSibiu – Studii şi Comunicări. Arheologie-Istorie. Muzeul 
Brukenthal. Sibiu. 

StComSM – Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare. 
STP  – Slavery: Theory and Practice. Cherkas Global 

University Press. Washington.  
Stratum plus – Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology. 

Chişinău. 
Studii  – Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi 

din 1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti. 
Studime Historike – Studime Historike. Universiteti Shtetëror i Tiranës. 

Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Tirana. 
SUBBB – Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Series Biologia. 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.  
SUBBG – Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Series Geologia. 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
SUCSH – Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. 
SV  – Sotsiologiya vlasti. Rossiyskaya akademiya narodnogo 

khozyaystva i gosudarstvennoy sluzhby pri Prezidente 
Rossiyskoy Federatsii. Moscova. 

Terra Sebus – Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal 
„Ioan Raica” Sebeş. 

TESG – Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 
Royal Dutch Geographical Society. Utrecht.  

The Celator – The Celator: Journal of Ancient and Medieval Coinage. 
Lancaster (Pennsylvania). 

Thraco-Dacica – Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. 
Bucureşti. 

Tibiscum – Tibiscum. Studii şi Comunicări de Etnografie şi Istorie. 
Muzeul Regimentului Grăniceresc din Caransebeş. 

TLR  – Tulsa Law Review. The University of Tulsa College of 
Law. Tulsa (Oklahoma). 

TxLR  – Texas Law Review. University of Texas at Austin 
School of Law. Austin (Texas). 

Transilvania  – Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania. 
Sibiu. 

TV  – Tyuremnyy vestnik. Izdanie Glavnogo tyuremnogo 
upravleniya. Sankt-Petersburg. 

Tyragetia International – Tyragetia International, serie nouă. Muzeul Naţional de 
Arheologie şi Istorie a Moldovei. Chişinău. 

Ţara Bârsei – Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov. 
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UCLR  – The University of Chicago Law Review. The Law 
School of the University of Chicago. (Illinois). 

UCLALR  – UCLA Law Review. UCLA School of Law and the 
Regents of the University of California. Los Angeles 
(California). 

UPA – Universitätsforschungen zur Prähistorischen 
Archäologie. Berlin. 

VDB-MB – Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-
Museum Bochum. Bochum. 

Vestnik instituta  – Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. 
Vologodskii institut prava i ekonomiki Federal’noi 
sluzhby ispolneniya nakazanii. Vologda. 

Vestnik SPb  – Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo 
instituta kul’tury. Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy 
institut kul’tury. Sankt-Petersburg. 

Vestnik Tomskogo  – Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Istoriya. Tomskiy gosudarstvennyy universitet. Tomsk. 

VHA – Vegetation History and Archaeobotany. The Journal of 
Quaternary Plant Ecology, Palaeoclimate and Ancient 
Agriculture. Official Organ of the International Work 
Group for Palaeoethnobotany.  

VKZ  – Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal/Russian 
Journal of Criminology. Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Education Baikal State 
University. Irkutsk. 

VLR  – Vermont Law Review. Vermont Law School. South 
Royalton (Vermont).  

WASJ  – World Applied Sciences Journal, (Education, Law, 
Economics, Language and Communication). 
International Digital Organization for Scientific 
Information. Pakistan. 

WLJ  – Washburn Law Journal. Washburn University School 
of Law. Topeka (Kansas). 

WLR  – Washington Law Review. University of Washington 
School of Law. Seattle (Washington). 

WMLR  – William & Mary Law Review. William & Mary Law 
School. Williamsburg (Virginia). 

WNELRW – Western New England Law Review. Western New 
England University. School of Law Springfield 
(Massachusetts). 

WSNC  – World of the Slavs of the North Caucasus. 
Krasnodarskii gosudarstvennyi universitet. Krasnodar. 

YLJ  – The Yale Law Journal. Yale Law School. Danvers 
(Massachusetts). 

Ziridava – Ziridava. Studia Archaeologica. Muzeul Judeţean Arad.  
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ZMY  – Zhurnal ministerstva yustitsii. Tipografiya 
pravitel’stvuyushchego senata. Sankt-Petersburg. 

Zographe  – Zographe. Revue d’art Medièvale. Institute d’histoire de 
l’art. Faculté de Philosophie. Belgrad. 
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