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10. MIHAIL M. ANDREESCU 

Instituţii medievale în statele româneşti: voievodatul şi principatul 
[Medieval Institutions in the Romanian States:  

the Voivodeship and the Principality] 
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008, 280 p. 

Autorul reia discuţia asupra a două instituţii fundamentale din spaţiul 
românesc - voievodatul şi principatul - urmărind evoluţia lor atât în interiorul 
arcului carpatic, dar şi în afara acestuia.  

Discuţia dă prilejul autorului să sublinieze caracterul european al celor 
două instituţii, precum şi al altora şi mai ales evoluţia Transilvaniei către un 
regnum diferit de Regatul Ungariei, cu instituţii proprii specifice.  

Lucrarea prezintă interes atât pentru publicul larg cât şi pentru cei 
interesaţi de istoria medievală. 

11. MIHAIL M. ANDREESCU  

Civilizaţia românească medievală. Ţara Românească în secolele XIV-XVIII 
[The medieval Romanian civilization.  

Wallachia during the XIVth-XVIII th centuries] 
Editura Mega, C lu j -Napoca, 2008, 264 p. 

Lucrarea, după cum precizează şi autorul, face parte dintr-un ciclu mai 
larg, care-şi propune să realizeze o frescă a civilizaţiei româneşti medievale, 
evidenţiind caracterul european şi nu numai al acesteia.  

Spaţiu de influenţe şi confluenţe, statele româneşti au acumulat modele de 
cultură şi civilizaţie din toate direcţiile, meritul cel mai însemnat şi care dă o 
anume „originalitate“ civilizaţiei româneşti medievale constând în amalgamarea 
tuturor acestor influenţe şi cristalizarea lor într-o formă nouă, cu trăsături 
multiple, care apropie Europa de alte mari zone de civilizaţie ale lumii: Asia şi 
Africa.  

Lucrarea prezintă interes deosebit pentru cei care doresc să cunoască 
evoluţia societăţii româneşti în această perioadă, autorul utilizând cele mai diverse 
izvoare: de la cele arheologice la mărturiile documentare ale cronicarilor şi 
călătorilor străini.  
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În acest volum sunt prezentate cu precădere condiţiile de habitat şi 
evoluţia unor oraşe reprezentative. 

12. ANDREESCU, MIHAIL M.  

The Evolution of the Voivodate and the Principality in the Romanian Area 
[Evoluţia voivodatelor şi principatelor în spaţiul românesc] 

Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008, 284 p. 

Lucrarea, în limba engleză, prilejuieşte autorului o nouă şi interesantă 
abordare a evoluţiei statale în spaţiul românesc, atât în interiorul arcului carpatic 
dar şi în afara acestuia, accentul căzând asupra evoluţiei statale din Transilvania, 
Banat, Crişana şi Maramureş până la| încorporarea Transilvaniei la Austria 
(1689), evidenţiind caracterul european al unor instituţii dar şi particularităţile lor 
sau originalitatea altora. 


