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Conferenţiar universitar
Contact: email: radvan@uaic.ro, radvan_laur@yahoo.com, Tel: +40-232-201274 (office);
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Studii:
- La 22 noiembrie 2003 am susţinut în şedinţă publică lucrarea de doctorat intitulată Oraşele
din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, pentru care am obţinut titlul
ştiinţific de doctor în Ştiinţe Umaniste, domeniul Istorie (calificativul foarte bine şi distincţia
Magna cum laude).
- 1997-1998 – Studii aprofundate, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi,
specializarea „Izvoare istorice”; lucrare de dizertaţie: Oraşele reşedinţă domnească din Ţara
Românească.
- 1993-1997 – Licenţiat în Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi,
specializarea „Istorie medievală”; lucrare de licenţă: Oraşele Ţării Româneşti. Aspecte
generale (sec. XIV-XVI); şef de promoţie.
Cursuri/seminarii susţinute:
- Cursul şi seminarul Europa medievală (sec. V-X), anul I, sem. II, partea I
- Cursul special şi seminarul Structuri urbane în Evul Mediu, anul III, sem. I.
- cursuri master Patrimoniu i Institu ii
Activitate şi domenii de interes:
Principalul domeniu de interes îl reprezintă istoria urbană. Pe această temă, am publicat până
în prezent mai multe căr i (trei de autor, trei volume de studii editate) şi peste 35 de articole,
alte studii fiind sub tipar. Pentru lucrarea Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul
secolului al XVI-lea am primit premiul „A. D. Xenopol” al Academiei Române pentru 2004
(19 decembrie 2006). De asemenea, sunt interesat de istorie economică (mai multe studii),
editarea izvoarelor istorice (un volum, în colaborare), de istoria medievală universală (un
volum, în colaborare) şi de studiul paleografiei, sigilografiei şi genealogiei.
Din 1998 sunt membru al Comisiei de istoria oraşelor din România a Academiei Române
(din 2008, membru şi în comitetul comisiei), fiind implicat în mai multe granturi de cercetare
ce au sau au avut ca temă istoria oraşelor din România. Din 2008, sunt membru din partea
României în International Commission for the History of Towns.
Din 2006, sunt colaborator din partea României pentru Bibliografia Internaţională Medievală
(International Medieval Bibliography - IMB), coordonată de Institute for Medieval Studies,
University of Leeds (Marea Britanie).

Din 2009, sunt membru în colegiul de redacţie al revistelor „Analele Ştiinţifice ale
Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, seria Istorie”, „Historia Urbana” şi al
publicaţiei „Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”.
Din 2011, sunt evaluator ARACIS, domeniul Istorie; din acela i an sunt evaluator în cadrul
proiectelor CNCS.
Din 2012, director al Departamentului de Istorie.
Granturi de cercetare, burse, stagii de cercetare, participări la workshop-uri:
- În 2011, am câştigat în calitate de director de proiect un grant acordat de Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice - CNCS (tip Idei, Proiecte de Cercetare Exploratorie), cu
tema Ora e vechi, ora e noi în ările Române (sec. XVI-XVIII), ce se va desfă ura
între 2012 i 2014.
- În mai 2012 i iunie-iulie 2011, stagii de cercetare la Universitatea din Viena; în
sept.-oct. 2011, stagiu de cercetare la University of Florida, Gainesville.
- În iunie 2010, am participat la cursurile reunite sub titulatura Lived Space: Research
and Management of Townscape and Cultural Heritage, din cadrul Universităţii de Vară
organizată de Departamentul de Istorie Medievală al Central European University,
Budapesta.
- În 2008, am câştigat în calitate de director de proiect un grant acordat de CNCSIS (tip
Idei, PN II, cod 101), cu tema De la schimbătorii de bani la băncile moderne. Impactul
activităţilor financiar-bancare asupra dezvoltării urbane din Moldova (sec. XVII - prima
parte a sec. XX).
- În 2007, am câştigat un grant Fulbright (senior, post-doctoral), care mi-a permis să
desfăşor un stagiu de cercetare de 6 luni (15 ianuarie-15 iulie 2008) la University of
Illinois, în Urbana-Champaign, S.U.A. Tema cercetării: Medieval towns in East-Central
Europe – a comparative approach (13th century-beginning of the 16th century).
- În 2006-2007, am condus un grant de cercetare din partea CNCSIS (cod 185), cu tema
Oraşul românesc între Orient şi Occident. O perspectivă istorică asupra fenomenului urban
în condiţiile integrării României în Europa (sec. XVII-XX).
- În 2006, am obţinut din partea Curriculum Resource Center, Central European University,
Budapesta, un grant pentru elaborarea unui curs de istorie urbană; în perioada 26 ianuarie – 4
februarie 2006 şi 15 iunie – 24 iunie 2006 am participat la două workshop-uri organizate de
Curriculum Resource Center la Budapesta.
- Între 2006 şi 2008, am fost membru al unui grant de cercetare acordat de CNCSIS (cod
1197), coordonat de conf. univ. dr. Petronel Zahariuc, cu tema Relaţiile dintre Ţările Române
şi bisericile răsăritene în sec. XIV-XIX (Muntele Athos, Serbia, Bulgaria, Grecia).
- Între 2003 şi 2005, am fost membru în echipa unui grant finanţat de CNCSIS (cod 1397), cu
tema Oraşul românesc în secolul al XVI-lea. Evoluţie şi interferenţe europene,
coordonat de prof. univ. dr. Ioan Caproşu.
- În 2000, bursă Open Society Institute: stagii de cercetare în perioada 2001-2003 la
University of Illinois, în Urbana-Champaign, S.U.A.
Conferinţe/comunicări susţinute (selecţie):
Conferinţe internaţionale
1. German Law and Medieval Towns in the Romanian Principalities: A Dilemma, la
Congresul Internaţional de Istorie Medievală (International Medieval Congress) de la
Leeds, Marea Britanie, a cărui temă principală a fost Rules to Follow, 9-12 iulie 2012.
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2. At Europe's borders: how travelers viewed towns in the Romanian Principalities
(14th-16th centuries), la reuniunea ştiinţifică cu titlul Perceptions et réalités urbaines:
les villes d’Europe méditerranéenne à travers les récits de voyageurs XIVe-XVIe s.,
organizată la Strasbourg de M.I.S.H.A, 12 ianuarie 2012.
3. The Emergence of the Medieval Towns in the Romanian Principalities and Romanian
Historiography of the Twentieth Century: Case Studies, la conferin a cu tema Recent
Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public?,
organizată de Academia Română, Bucure ti, 25-28 septembrie 2011.
4. Urban space in the Romanian Principalities of the Middle Ages: organized or random
development? Views in Romanian historiography, la conferinţa Comisiei
Internaţionale de Istoria Oraşelor, a cărei temă a fost: Towns and spaces, Sibiu,
septembrie 2011.
5. Town streets in the Romanian Principalities. The long road from wood to stone (17th
– 19th centuries), la al 21-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice, Amsterdam,
August 2010.
6. Urban topography research in the Romanian area: obstacles and achievements, în
cadrul workshop-ului Urban Space and Topography: Research, Use, Reuse,
Universitatea de Vară, Departamentul de Istorie Medievală, Central European
University, Budapesta, iunie 2010.
7. A winding road: urban autonomy in the Romanian Principalities between the 14th and
the 18th century, la conferinţa Comisiei Internaţionale de Istoria Oraşelor, a cărei temă
a fost: Urban Liberties and Citizenship from Middle Ages up to now, Luxemburg,
septembrie 2009.
8. Urban Planning in Major Wallachian and Moldavian Towns between 1300 and 1600,
la Congresul Internaţional de Istorie Medievală (International Medieval Congress) de
la Leeds, Marea Britanie, a cărui temă principală a fost Medieval Cities, iulie 2007.
9. Between free passage and restriction. Roads and bridges in the towns of Wallachia
and Moldavia (16th-18th century), în cadrul conferinţei cu tema Communication in
Towns, organizată de Comisia Internaţională de Istorie a Oraşelor, Zagreb - Croaţia,
septembrie 2006.
Conferinţe naţionale
1. Cu privire la străinii stabili i în Ia i în secolele XVII-XVIII, în cadrul conferinţei
organizată cu ocazia împlinirii a 152 de ani de existenţă a Universităţii "Alexandru
Ioan Cuza" din Iaşi (octombrie 2012).
2. Consideraţii cu privire la practicile cămătarilor străini din oraşele Moldovei (secolele
XVII-XVIII), la conferinţa Viaţa cotidiană urbană, organizată de Muzeul Brăilei,
Brăila (27-29 mai 2011).
3. Formarea oraşelor medievale. Percepţii în istoriografia românească, la simpozionul
Noi şi ceilalţi. Construcţii identitare în istoria românilor, secolele XIV-XXI, organizat
de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi (6-7 aprilie 2011).
4. Sigiliile urbane din Ţara Românească. Noi interpretări, în cadrul şedinţei de
comunicări organizată de Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”,
Iaşi (10 noiembrie 2009); o formă extinsă a fost prezentată în cadrul Congresului de
Genealogie şi Heraldică, Iaşi (14-16 mai 2010).
5. Cu privire la statutul mişeilor în oraşele medievale din Ţările Române, în cadrul
conferinţei Oraşele şi asistenţa socială, organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca (19-20 iunie 2009).
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6. Noi interpretări cu privire la începuturile oraşului Iaşi, în cadrul conferinţei Oraşul
Iaşi – 600 de ani de la prima atestare documentară, organizată de Facultatea de
Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (25 octombrie 2008).
7. Noi interpretări cu privire la terminologia urbană din Moldova, în cadrul conferinţei
naţionale „Monumentul”, Muzeul Unirii Iaşi (2-3 octombrie 2008).
8. Cu privire la începuturile oraşelor din Moldova, în cadrul conferinţei organizată cu
ocazia „Zilelor Academice”, Institutul de Istorie Iaşi (23 septembrie 2008).
9. Domni şi oraşe în Ţara Românească în Evul Mediu. Raporturi de putere, în cadrul
colocviului naţional Ideologii politice şi reprezentări ale puterii în Europa, Facultatea
de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi (30 noiembrie 2007).
10. O familie boierească mai puţin cunoscută din Ţara Românească, în cadrul conferinţei
organizată cu ocazia împlinirii a 145 de ani de existenţă a Universităţii "Al. I. Cuza"
din Iaşi (octombrie 2005).
11. Consideraţii privitoare la începuturile Craiovei (secolele XV-XVI), în cadrul
conferinţei organizată cu ocazia Zilelor Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi (octombrie
2004).
12. Observaţii cu privire la relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Ţara Românească, în cadrul
simpozionului naţional cu tema Ştefan cel Mare şi epoca sa, organizat cu ocazia
împlinirii a 500 de ani de la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare de Institutul de
Istorie „A. D. Xenopol” şi Facultatea de Istorie din Iaşi (iunie 2004).
13. O instituţie ignorată: cele "12 sate" din jurul oraşelor din Ţara Românească, în cadrul
conferinţei organizată cu ocazia Zilelor Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi (octombrie
2003).
14. Cu privire la patriciatul şi "săracii" din oraşul medieval din Ţara Românească
(secolele XIV-XVI), în cadrul conferinţei naţionale cu tema Populaţia oraşelor,
structura etnică şi socială organizată de Comisia de istoria oraşelor din România şi
Muzeul Brăilei (septembrie 2003).
Listă de lucrări semnificative:
I. Carte
1. Ora ele din ările române în evul mediu (sfâr itul sec. al XIII-lea – începutul sec.
al XVI-lea), Ia i, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2011, 656 p., ISBN 978-973703-693-3. [se poate vizualiza pe Google Books]
2. Ora ele, oră enii i banii: atitudini, activită i, institu ii, implica ii (sec. XVIXX), volum editat de Lauren iu Rădvan i Bogdan Căpraru, Ia i, Editura
Universităţii „Al. I. Cuza”, 2011, 435 p., ISBN 978-973-703-719-0.
3. At Europe's Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities, translated by
Valentin Cîrdei, Leiden, Boston, Brill, 2010, 613 p.+XXX p. ISBN 978-900-418-0109. [se poate vizualiza pe Google Books]
4. O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman târziu la marile
descoperiri geografice (sec. V-XVI), împreună cu Al.-F. Platon, B.-P. Maleon, Iaşi,
Editura Polirom, 2010, 552 p. ISBN 978-973-46-1595-7.
5. Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la
modernitate, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I.
Cuza”, 2007, 362 p. ISBN 978-973-703-268-3. [se poate vizualiza pe Google Books]

4

6. Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente,
volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2006, 272
p+17 planşe. ISBN 978-973-703-149-5, 973-703-149-0.
7. Laurenţiu Rădvan, Alexandru-Florin Platon (editori), De la Cetatea lui Dumnezeu la
Edictul din Nantes. Izvoare de istorie medievală (secolele V-XVI), Iaşi, Editura
Polirom, 2005, 492 p. ISBN 973-681-915-9.
8. Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Iaşi, Editura
Universităţii „Al. I. Cuza”, 2004, 596 p. ISBN 973-703-047-8 – premiul „A. D.
Xenopol” al Academiei Române (pentru anul 2004). [se poate vizualiza pe Google
Books]
II. Articole (selec ie)
1. Mircea Ciobanul i „a ezarea” ora ului Bucure ti, în „Aut viam inveniam aut
faciam”. In honorem tefan Andreescu, vol. ed. de Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc,
Gheorghe Lazăr, Ia i, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p. 101-120.
2. Foreign merchants in Iaşi (17th-18th centuries), în “Istros”, 18 (2012), p. 453-480.
3. Cu privire la cămătarii turci din oraşele Moldovei şi practicile lor (a doua jumătate a sec.
XVII – a doua jumătate a sec. XVIII), în Ora ele, oră enii i banii: atitudini,
activită i, institu ii, implica ii (sec. XVI-XX), volum editat de Lauren iu Rădvan
i Bogdan Căpraru, Ia i, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2011, p. 180-205.
4. On usury and usurers in Moldavia: the Turkish usurers (latter half of the 17th century–
latter half of the 18th century), în “Istros”, 17 (2011), p. 193-212.
5. New perspectives on the process of urbanization in medieval Moldavia, în
“Colloquia”, XVIII (2011), p. 27-50.
6. Coloniştii germani, fondarea oraşelor din
ările române şi metamorfozele
istoriografiei româneşti din secolul XX, în „Historia Urbana”, XIX (2011), p. 119-140.
7. Historical Tradition, Legend and Towns in the Moldavian Chronicles, în
„Transylvanian Review”, XIX (2010), supliment nr. 5/2, p. 41-64.
8. The “Central-European Urban Model” and the Emergence of Towns in Wallachia
from the Fourteenth to the Sixteenth Century, în “East Central Europe” (Leiden: Brill),
37 (2010), p. 1-30.
9. Cu privire la începuturile oraşelor din Ţara de Jos a Moldovei, în SMIM, XXVIII
(2010), p. 49-70.
10. Câteva consideraţii privitoare la statutul mişeilor din oraşele medievale din Ţara
Românească, în „Historia Urbana”, XVIII (2010), p. 17-26.
11. Between Free Passage and Restriction. Roads and Bridges in the Towns of Wallachia
and Moldavia (16th-18th century), în Towns and Communication, vol. 1,
Communication in Towns, vol. ed. de Neven Budak, Zagreb, Leykam International şi
International Commission for the History of Towns, 2009, p. 101-116 [ISBN 978-9537534-18-9]
12. Noi puncte de vedere privind începuturile oraşelor medievale ale Moldovei, în SMIM,
27 (2009), p. 279-310.
13. On the medieval urban economy in Wallachia, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii
Al. I. Cuza din Iaşi. Ştiinţe Economice”, 56 (2009), p. 489-501.
14. New considerations on the administration, law, and relations with the ruler in
medieval Moldavian towns, în “Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol Iaşi”,
XLVI (2009), p. 107-125.
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15. Considerations regarding the urbanization process in Wallachia (13th-15th centuries),
în „Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, I (2009), nr.
1-4, p. 45-62.
16. On urban economy in medieval Moldavia (the end of the 14th century – the former half
of the 16th century), în „Historia Urbana”, XVII (2009), p. 323-338.
17. Domni şi oraşe în Ţara Românească în evul mediu. Raporturi de putere (unele aspecte
privind „oraşele noi”), în vol. Ideologii politice şi reprezentări ale puterii în Europa,
studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon şi Liviu Pilat, Iaşi,
Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2009, p. 229-243.
18. Cu privire la evoluţia oraşelor medievale de la sud de Dunăre, în vol. Contribuţii
privitoare la istoria relaţiilor dintre Ţările Române şi bisericile răsăritene în secolele
XIV-XIX, ed. de Petronel Zahariuc, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2009, p.
35-58.
19. Consideraţii istorice privitoare la evoluţia oraşelor din regatul Ungariei, în „Historia
Urbana”, 1-2 (2008), p. 3-28.
20. Note cu privire la terminologia urbană medievală din Moldova (termenul miasto), în
SMIM, 26 (2008), p. 271-283.
21. Consideraţii privitoare la evoluţia oraşelor din Polonia medievală, în AIIADX, 45
(2008), p. 47-63.
22. Introducere în istoria medievală şi pre-modernă a Iaşilor, în vol. Iaşi – memoria unei
capitale, coord. Gh. Iacob, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2008, p. 11-46 (cu
ilustraţii la p. 47-64).
23. Drumuri de ţară şi drumuri de oraş în Ţara Românească în secolele XVII-XVIII, în
Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la
modernitate, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I.
Cuza”, 2007, p. 67-114.
24. Noi interpretări cu privire la raporturile comerciale dintre Ţara Românească şi
Braşov (a doua jumătate a sec. XIV – începutul sec. XVI), în “Anuarul Institutului de
Istorie A.D. Xenopol Iaşi”, XLIII-XLIV (2006-2007), p. 37-46.
25. Privilegiile şi autonomia urbană în Ţara Românească până în secolul al XVI-lea, în
Oraşe şi orăşeni / Városok és városlakók, ed. de Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pál
Judit, Rüsz-Fogarasi Enikõ (red.), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, p. 148-168.
26. Boieri, orăşeni şi mănăstiri din zona oraşului Floci (secolele XVI-XVIII). Din
secretele unei familii boiereşti mai puţin cunoscute, în Civilizaţia urbană din spaţiul
românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, volum editat de Laurenţiu
Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2006, p. 73-101.
27. Observaţii privitoare la evoluţia Craiovei în secolele XV-XVII, în „Historia Urbana”,
XII (2004), nr. 1-2, p. 95-109.
28. Catolicii din oraşele Ţării Româneşti în a doua jumătate a secolului al XVI – lea şi
prima jumătate a secolului al XVII-lea, în „Revista de Istorie Socială”, VIII-IX (20032004), p. 81-111.
29. Contribuţii la problema identificării portului medieval Drinago, în Închinare lui Petre
Ş. Năsturel la 80 de ani, vol. îngrijit de Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu şi Gheorghe
Lazăr, Brăila, Editura Istros, 2003, p. 75-85.
30. Cu privire la patriciatul şi "săracii" din oraşul medieval din Ţara Românească
(secolele XIV-XVI), în „Historia Urbana”, XI (2003), nr. 1-2, p. 49-72.
31. Noi consideraţii privitoare la începuturile oraşului Târgşor, în In honorem Ioan
Caproşu, vol. îngrijit de Lucian Leuştean, Maria Magdalena Székely, Mihai-Răzvan
Ungureanu, Petronel Zahariuc, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 131-146.
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