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Titlu teză doctorat

„Atitudinea în fața morții reflectată în testamentele din Transilvania
din secolele XVI-XVIII”
a)Moldovan Gabriel Romeo, „Aspecte generale cu privire la
testamente şi succesiunea testamentară în Transilvania secolelor
XVI-XVII”, în Anuarul şcolii doctorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură.”
VI, Editor Toader Nicoară, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2012,
pp.115-123
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Listă publicații

b)Idem, „Testatori şi beneficiari în Transilvania secolelor XVII-XIX”
în Anuarul şcolii doctorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură.” VII, Editor
Toader Nicoară, Editura Accent, în curs de publicare
c)Idem, „Testamentul între act juridic, sursă istoriografică şi bilanţ
al vieţii” în volumul 10 Ani de Antropologie Istorică la Universitatea
din Cluj, Editor Toader Nicoară, Editura Accent, în curs de
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publicare
d)Idem, „Bunuri mobile şi imobile în testamentele din Transilvania
secolului al XVII-lea”, în revista Gaudeamus Alma Mater
Crisiensis, Nr.2, Oradea, în curs de publicare.
a)Sesiunea naţională a cercurilor sţiinţifice studenţeşti de Istorie şi
Relaţii Internaţionale, Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, mai 2011, lucrarea
susţinută: Doctrina medievală privind testamentul
b)Sesiunea de comunicări ştiinţifice a doctoranzilor în Istorie, 18
mai 2012, Cluj-Napoca, lucrarea susţinută: Aspecte generale cu
privire la testamente şi succesiunea testamentară în Transilvania
secolelor XVI-XVII.
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Listă activități

c)Sesiunea de comunicări ştiinţifice a doctoranzilor în Istorie, 31
mai-1iunie 2013, Cluj-Napoca, lucrarea susţinută:
d)Conferinţa Naţională 10 Ani de Antropologie Istorică la
Universitatea din Cluj, 8 iunie 2012, lucrarea susţinută:
Testamentul între act juridic, sursă istoriografică şi bilanţ al vieţii.
e)Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti Ştiinţă. cultură şi
civilizaţie,Oradea, 9-11 mai 2014, lucrarea susţinută: Bunuri
mobile şi imobile în testamentele din Transilvania secolului al
XVII-lea.
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Premii și distincții
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