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Raport ştiinţific 

privind implementarea proiectului in perioada ianuarie – decembrie 2018 

 

 

 În perioada ianuarie-decembrie 2018, activitățile în cadrul proiectului Schimbare și continuitate: 

administrația publică și corpul funcționarilor publici din Transilvania înainte și după Primul Război 

Mondial (1910-1925) (UEFISCDI PN-III-P4-ID-PCE-2016-0390) au debutat și s-au desfășurat în 

conformitate cu planul propus la contractare, atât din punct de vedere al cercetării, cât şi al diseminării 

rezultatelor. Echipa a avut inițial șapte membri (directorul de proiect, trei cercetători post-doctorali, doi 

masteranzi și un doctorand), pe parcurs intervenind următoarele modificări: 

- din luna iulie 2018 a încetat contractul cercetătorului postdoctoral Ovidiu Iudean, conform 

prevederilor din planul de lucru propus la finanțare. Poziția sa în cadrul schemei de personal a 

proiectului a fost închisă. 

- din luna octombrie 2018 masteranda Edina Gál a fost înmatriculată la doctorat, devenind astfel 

asesitent cercetare doctorand; 

- în luna decembrie 2018 se va termina contractul doctorandului Csaba Horváth, care urmează să 

fie înlocuit prin concurs, pe parcursul anului 2019, cu un alt doctorand, conform necesităților de 

cercetare din cadrul proiectului. 

 

 A. ACTIVITATEA DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ 

 Activitatea de cercetare fundamentală a avut ca obiectiv principal realizarea primilor pași în direcția 

identificării schimbărilor structurale și funcționale din administrația publică a Transilvaniei între 1910-1925, 

în cadrul următoarelor activități: 

Definitivarea corpusului normativ format din legi, regulamente și ordonanțe privind 

administrația publică la nivel comitatens/județean emise de Regatul Ungariei, Consiliul Dirigent și 

Regatul României între 1910-1924 (inclusiv legile anterioare anului 1910 aflate în vigoare la acel 

moment). Această activitate, finalizată în proporție de 90% în anul 2017, a fost definitivată în 2018, urmând 

ca respectivul corpus să servească analizelor efectuate în cadrul proiectului, dar și cercetărilor ulterioare prin 

faptul că un catalog electronic cu linkuri către periodicele digitizate care conțin respectivele acte normative 

va fi disponibil pe site la finalul proiectului. 



2	

	

2.11 Parcurgerea literaturii de specialitate și a arhivelor. Digitizarea inventarelor fondurilor 

arhivistice privind administrația publică în perioada 1910-1925 (realizată în 2017) a fost urmată de maparea 

acestora și de extragerea informației utile proiectului. În prima parte a anului 2018 eforturile au fost 

orientate spre extragerea prioritară a informației prosopografice. Au fost descoperite, prin sondaje în arhive, 

două evidențe transversale aproape complete ale funcționarilor publici județeni din Transilvania, una din 

anul 1920, indicând doar subprefecții și prim-pretorii, alta din 1925, indicând întregul personal angajat al 

prefecturilor, carierele acestora, date privind pregătirea profesională, apartenența etnică, clasa de serviciu și 

nivelul de salarizare. Ocazional, în diverse arhive județene (de ex. Alba) au fost descoperite astfel de 

evidențe transversale pentru diferiți ani din intervalul cronologic studiat. În acest moment luăm în 

considerare o posibilă publicare a respectivelor evidențe, în măsura în care ele vor putea fi completate pentru 

a alcătui un tablou complet al funcționărimii publice la nivelul întregii Transilvanii. Momentan au fost 

transcrise și transformate în seturi de date Excel, care se află în proces de corectură și standardizare pentru 

analize. 

Una dintre sursele majore de informație a fost reprezentată de registrele de salarii și, mai ales, de 

fișele de personal păstrate în arhivele administrațiilor județene, care permit reconstrucția aparatului 

funcționăresc și urmărirea fluctuației personalului cu acuratețe mult sporită față de evidențele transversale 

realizate la centru. Există însă și județe, ca de exemplu Sibiu, pentru care fondurile prefecturii în perioada 

interbelică nu sunt prelucrate și rămân deci imposibil de accesat. 

În total, ca rezultat al acestei activități de colectare a materialului arhivistic, am realizat o arhivă 

digitală de peste 20.000 imagini și două seturi de date: unul privind funcționarii înainte de 1918 și celălalt 

privind funcționarii între 1919-1925.  

Literatura de specialitate a fost consultată atât în țară, cât și în cadrul stagiilor de cercetare în 

străinătate detaliate mai jos la punctul B. Contextul centenarului a determinat publicarea, în ultimul an, a 

mai multor lucrări utile la nivelul județelor sau al regiunilor, conținând informație biografică și 

prosopografică despre participanții la evenimentele din decembrie 1918, dintre care nu puțini au ocupat 

ulterior poziții în administrația publică. Din păcate accesul la aceste lucrări este încă lent, pe fondul 

circulației deficitare a literaturii științifice  de specialitate dinspre centrele județene spre marile centre 

universitare. 

2.2. Analiza structurii interne și a funcționalității aparatului administrativ și  

2.3. Comparație între Transilvania și comitatele vestice 

Cercetarea structurii interne și a funcționalității aparatului administrativ a pornit de la reconstrucția 

prosopografică (pt. 2.4 infra) și a inclus o serie de cercetări punctuale privind opțiunile de selecție a 

funcționarilor publici după 1918 în diverse regiuni ale Transilvaniei (zonele săsești și secuiești – J. Pál, T. 
																																																													
1	Numerele	trimit	la	ordinea	activităților	din	platforma	de	contractare	UEFISCDI.	
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Longaver, V. Popovici) și la diferite niveluri (de ex. prefecți, sub-prefecți, pretori – A. Sora, J. Pál, T. 

Longaver, V. Popovici), dar și relația dintre administrație și politică, mai ales în context electoral (A. Sora, 

V. Popovici). Rezultatele s-au materializat într-un studiu comparativ privind  comiții supremi și prefecții 

dinainte și de după 1918 (J. Pál), un studiu privind funcționarii din zonele săsești (T. Longaver, V. Popovici) 

și mai multe prezentări la conferințe naționale și internaționale, dintre care unele vor fi publicate în 2019 în 

volumele respectivelor evenimente. Cercetările vor continua în 2019, dar momentan rezultatele par să indice 

că situația locală (la nivel județean), relațiile personale și tradițiile anterioare anului 1918 au influențat cel 

puțin la fel de mult structura corpului funcționarilor ca și inițiativele pornite de la centru. 

Asupra acestei relații între centru și județ, dar și asupra perspectivelor în diferite regiuni din 

Transilvania a insistat A. Sora în câteva din prezentările la conferințe dedicate proiectelor de organizare 

administrativă a României Mari. 

2.4. Construcția setului prosopografic și legarea lui de setul de date privind membrii elitei 

parlamentare (continuă în etapa 3) și  

2.7. Construcția bazei de date cu tag-uri din presă legate de sursele digitizate (continuă în etapa 

3). 

Realizarea unei baze de date a funcționarilor publici din Transilvania între 1910-1925 a început în 

2017. Pentru perioada 1910-1918 conținutul bazei de date a fost realizat în conformitate cu anuarele 

administrative ale Regatului Ungariei. Pentru perioada 1919-1925 am folosit aproape exclusiv informația 

din arhive, atât cea disipată în fondurile prefecturilor, de la scheme de personal la fișe de post, cât și două 

dări de seamă centralizate în anii 1920 și 1925. Rezultatul este că am reușit să reconstruim în proporție de 

peste 70% compoziția aparatului administrativ județean în perioada studiată, incluzând și informații despre 

pregătirea profesională și cariera funcționarilor. În acest moment baza de date este în proces de standardizare 

onomastică și toponimică, pentru a asigura relaționarea corectă între situația dinainte și ce a de după 1918. 

Am identificat și funcționarii care înainte de 1918 au fost membri ai parlamentului Ungariei (în 

special comiți și vicecomiți, dar ocazional și funcționari de rang mai jos) și sperăm să identificăm în 2019 și 

acei funcționari care au făcut parte din parlamentele României, cu mențiunea că, neexistând o bază de date a 

acestora din urmă, procesul va fi considerabil mai dificil. 

În paralel, ținând cont de creșterea numărului periodicelor digitizate în epocă am început construcția 

unei baze de date cu link-uri către acele ediții din ziare accesibile on-line care fac referire la activitatea unor 

funcționari. Acest instrument de lucru va fi prezent și el pe site-ul final al proiectului, ușurând astfel munca 

viitorilor cercetători ai temei. 

În acest context al dezvoltării instrumentelor electronice, parțial și pe fondul aniversării a 100 de ani 

de la momentul 1918, am acordat o atenție deosebită chestiunii memoriei digitale a Primului Război 

Mondial și Unirii din 1918, din rațiuni pragmatice: în primul rând documentele digitizate ne sunt utile în 

cadrul cercetărilor, în al doilea rând, dintre delegații la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, mulți au 
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devenit ulterior funcționari administrativi, odată cu schimbările de personal din anii 1919-1920. Recuperarea 

a cât mai mult date privind biografiile lor este utilă și viitoarelor cercetări de istorie a administrației publice 

din Transilvania. Activitățile în această direcție au fost dezvoltate de V. Popovici și au implicat analize ale 

memoriei digitale a momentului 1914-1918 în mediul online românesc, dar și activități didactice de 

recuperare și generare de conținut biografic online cu studenții. 

 

2.5. Analize seriale (cantitative). 2.6. Analize calitative. 2.8. Analiza finală la scară provincială 

(continuă în etapa 3) 

Au fost privilegiate câteva direcții majore de analiză, parțial influențate și de specificul surselor, dar 

și de nivelul dezvoltării istoriografiei temei. 

J. Pál a studiat activitatea comisarilor guvernamentali din Ungaria în perioada războiului – un subiect 

mai puțin abordat până acum. Acești comisari au preluat atribuțiile unor comiți supremi, conducând 

administrativ mai multe comitate. Activitatea și reacția elitelor din Transilvania la finalul războiului a făcut 

de asemenea obiectul cercetărilor sale. 

A. Sora a studiat prezența și activitatea funcționarilor din Vechiul Regat în Transilvania, încercând să 

identifice cât din stereotipurile epocii privind infuzia de personal de la sud de Carpați sunt probate 

documentar și care este profilul funcționarului „regățean”. 

V. Popovici a analizat modul în care funcționarii perioadei 1918-1925 au fost recuperați istoriografic, 

prezența și locul care li s-a oferit în scrierile istorice, dar și în spațiul memoriei digitale contemporane. 

În contextul acumulărilor de informație și a analizelor parțiale am reușit să elaborăm și primele 

analize la scara întregii provincii. J. Pál a publicat un studiu privind dezbaterea pe margine ideilor de 

centralism și autonomie în perioada dualistă, care va reprezenta preambulul analizei privind același tip de 

dezbateri după 1918. Aceeași autoare a publicat o analiză comparativă a corpului comiților supremi dinainte 

din 1918 și a prefecților din 1919 în Transilvania. J. Pál și V. Popovici au prezentat, în cadrul ESSHC 2018 

Belfast și în cadrul workshop-ului „The Great Transformation” (organizat de Universitatea din Viena) 

analize ale corpului funcționarilor bazate pe eșantioane extinse, care urmează să fie completate cu informația 

pentru întreaga Transilvanie în vederea publicării în eviste și volume din străinătate. J. Pál a prezentat la 

conferința organizată de Universitatea din Lisabona o analiză a rolului elitelor naționale în procesul de 

reorganizare comunitară din perioada imediat următoare războiului. 

 

B. STAGII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

1. Stagii de cercetare arhivistică. 

Membrii proiectului au desfășurat activități de cercetare arhivistică după cum urmează: 

Edina Gál la Serviciile Județene Hunedoara și Alba ale Arhivelor Naționale. 

Csaba Horváth la Serviciul Județean Cluj al Arhivelor Naționale. 
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Andrei Sora la Arhivele Naționale Istorice Centrale din București. 

Vlad Popovici la Serviciile Județene Alba, Cluj și Bistrița-Năsăud. 

Judit Pál la Arhivele Statului, Budapesta. 

Prin intermediul unor colaboratori voluntari, doctoranzi, au fost obținute și materiale de la alte servici 

județene ale Arhivelor Naționale. 

În cadrul acestor stagii au fost consultate și fotografiate un numărde peste 20.000 file de documente, 

majoritatea din fondul Consiliului Dirigent și al Ministerului de Interne, de la Arhivele Naționale Istorice 

Centrale din București. 

2. Stagii de cercetare bibliografică 

 Stagiile de cercetare bibliografică au fost realizate la Budapesta (Judit Pál, 17-23 iunie 2018) și la 

Belfast, Judit Pál și Vlad Popovici cu ocazia deplasării la European Social Science History Conference (4-11 

aprilie 2018). Ele au vizat atât literatura de specialitate în limba maghiară cât și literatura internațională 

asupra privind tema. 

 

C. LIVRABILE, REZULTATE ŞTIINŢIFICE ŞI DISEMINARE (PUBLICAŢII ŞI 

REUNIUNI ŞTIINŢIFICE) 

Livrabilele prevăzute și indicatorii scientometrici prevăzuți au fost în întregime realizate/ți. 

Ca livrabile pentru anul 2018 enumerăm: 

- site-ul proiectului, care funcționează la o adresă cunoscută, cu extensie internațională, în limba 

engleză; 

- seturile de date standardizate privind funcționarii înainte și după 1918, relaționate cu setul de date 

privind membrii elitei parlamentare dinainte de 1918, și care vor forma împreună baza de date 

privind elita politică și administrativă; 

- publicații de specialitate, organizări de evenimente științifice și participări la evenimente 

științifice, după cum urmează: 

 

Studii în periodice 

Judit Pál, Centralism sau autonomie? Situația Transilvaniei în jurul Compromisului de la 1867, in 

Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, tom LI (2014) Supliment: Români și cehi în Monarhia 

Habsburgică / Romanians and Czechs in the Habsburg Monarchy, Iași, Editura Academiei Române, 2015. 

111−118. (publicat în 2018) 

 

Judit Pál, Főispánok és prefektusok 1918−1919-ben: a közigazgatási átmenet kérdése Erdélyben 

[Comiți supremi și prefecți în 1918-19: problema tranziției administrative în Transilvania] in „Századok”, 

vol. 152 (2018) nr. 6, p. 1179−1214. 
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Timea Longaver, Vlad Popovici, Considerații privind corpul funcționarilor administrativi județeni 

din zonele cu populație săsească în perioada 1919-1925, in „Studia Universitatis Cibiniensis. Series 

Historia”, XV, 2018 (in peer-review). 

 

Rada Varga, Vlad Popovici, Building life courses and explaining life choices with the help of digital 

prosopography, in „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Digitalia”, vol. 2, 2018, nr. 2 (in peer-review). 

 

 

Studii în volume 

Vlad Popovici, Elita românească din Transilvania și Ungaria perioadei dualiste în perspectivă 

istoriografică, între „național” și „social” in Cristian Ploscaru, Mihai-Bogdan Atanasiu (editors), Elitele 

puterii – puterea elitelor în spațiul românesc (secolele XV-XX), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan 

Cuza”, 2018, p. 49-60. ISBN 978-606-714-435-2. 

 

Vlad Popovici, Avatarurile memoriei digitale: listele online ale delegaților la Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia, în Alin Albu et alii (eds.), Centenarul unirii românilor și Europa de azi. Religie 

și geopolitică, Vol. 1, Cluj-Napoca – Alba Iulia, PUC – Reîntregirea, 2018, p. 81-98. ISBN 978-606-37-

0350-8. 

 

Vlad Popovici, Does history remember civil servants? A case study on the regime change of 1918-

1920 in Transylvania, in vol. Cosmin-Ștefan Dogaru, Cătălin Rogojanu (editori), Europa secolului XX: 

rețele de putere, state și cetățeni – Europe’s Twentieth Century: Power Networks, States and Citizens, 

Editura Universității din București, 2019 (în recenzare). 

 

 Evenimente științifice organizate sau la care s-a luat parte ca moderator invitat (discussant): 

4-9 Aprilie 2018, Belfast, Walking the Line between Great Opportunities and Broken Careers: the 

Administrative and Political Elite in Central and Eastern Europe in the Years 1917-1921, panel dublu (9 

prezentări) la European Social Science History Conference 2018, Queen`s University Belfast [organizatori: 

J. Pál, V. Popovici]. 

 

25-30 Iunie 2018, București, Andrei Florin Sora, moderator al secțiunii The thorn in the nation’s 

Flesh? The Szeklerland at the crossroads of Eastern European national projects [26 iunie] la 2018 

Conference of Society for Romanian Studies: #Romania 100. Looking forward through the past, 7th ed. 
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25-30 Iunie 2018, București, Andrei Florin Sora, moderator al secțiunii The Great Union across 

history: political debates, propaganda & historiography [29 iunie] la 2018 Conference of Society for 

Romanian Studies: #Romania 100. Looking forward through the past, 7th ed. 

 

28-31 August 2018, Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza din Iași”. Panel: Funcționarii publici: strategii sociale și profesionale în a doua jumătate a secolului 

al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea  [organizatori: A. Sora, V. Popovici]. 

 

28-31 August 2018, Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza din Iași”. Round table: Politică și administrație în primul deceniu interbelic [organizatori: A. Sora, V. 

Popovici]. 

 

28-31 August 2018, Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza din Iași”. Masa rotundă:  O restanţă a istoriografiei române: editarea izvoarelor istoriei Marii Uniri 

[organizator: A. Sora]. 

 

 Participări la conferințe și alte manifestări științifice: 

 Judit Pál, Fideikommisse in Ungarn. Ein historiographischer Überblick. “Workshop Fideikommiss. 

Ein historiographischer Überblick”. Vienna, Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte, 2-3 

Februarie 2018. 

 

Andrei Florin Sora, Funcţionarii publici ‘regăţeni’ în noile provincii ale României Mari, 1918-

1925/Public servants from the Old Kingdom in the new provinces of Greater Romania, 1918-1925, Marea 

Unire a Românilor (1918). Istorie şi actualitate/The Great Union of the Romanians (1918) - History and 

Actuality, „Alexandru Ioan Cuza” University in Iaşi, Iaşi, 22-24 Martie 2018. 

 

 Judit Pál, Vlad Popovici, Changes and Continuities in the Civil Service from Transylvania before 

and after 1919, European Social Science History Conference 2018, Queen`s University Belfast, 4-9 Aprilie 

2018. 

 

Andrei Florin Sora, Opinii şi proiecte în spaţiul public din noile provincii ale României Mari privind 

administraţia locală şi relaţia cu administraţia centrală între 1918 şi 1920, Congresul de istorie a presei: 

Presa Marii Uniri, „Vasile Goldiş” University of Arad, Arad, 19-21 Aprilie 2018. 
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Andrei Florin Sora, Dezbateri şi proiecte în presa anului 1918 privind organizarea administrativă 

în ‘Noua Românie’, Colocviul Naţional de Istorie, XXth ed., Cotroceni National Museum, Bucharest 10-11 

Mai 2018. 

 

Vlad Popovici, Avatarurile memoriei digitale: listele online ale delegaților la Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia, International Symposium on Science, Technology and Arts (ISSTA 2018), „1 

Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Alba Iulia, 14-15 Mai 2017. 

 

Vlad Popovici, World War I and its aftermath in today's Romanian on-line environment, War 

Hecatomb – Efects on Health, Demography, Territory, and Modern Thought (19th-21st centuries), Babeș-

Bolyai University Cluj-Napoca, 13-15 Iunie 2018. 

 

Andrei Florin Sora, Prefecţii – agenţi electorali? Atribuţii oficiale, responsabilităţi neoficiale şi 

practici politice în primul deceniu interbelic, National Congress of Romanian Historians, Iași, „Alexandru 

Ioan Cuza“ University of Iași, 29 August 2018. 

 

Vlad Popovici, Alegerile parlamentare și lumea rurală transilvăneană la începutul secolului al XX-

lea, National Congress of Romanian Historians, Iași, „Alexandru Ioan Cuza“ University of Iași, 29 August 

2018. 

 

Andrei Florin Sora, Sufragiul universal și activismul politic în lumea rurală după 1918, National 

Congress of Romanian Historians, Iași, „Alexandru Ioan Cuza“ University of Iași, 29 August 2018. Round 

table: Politică și administrație în primul deceniu interbelic. 

 

Andrei Florin Sora, Subprefecţii din Transilvania între 1918 şi 1925: atribuţii, recrutare, strategii 

sociale şi profesionale, National Congress of Romanian Historians, Iași, „Alexandru Ioan Cuza“ University 

of Iași, 31 August 2018. 

 

Vlad Popovici, Corpul funcționarilor publici comitatenși/județeni din Transilvania între 1918-1925, 

National Congress of Romanian Historians, Iași, „Alexandru Ioan Cuza“ University of Iași, 31 August 2018. 

 

Andrei Florin Sora, Punishing “the Traitors”? The Issue of Civil Servants Collaborationism in 

Romania after World War I, în cadrul conferinței World War I and Beyond: Human Tragedies, Social 

Chalenges, Scientific and Cultural Responses, Humboldt Club Romania, Bucharest, 18 Septembrie 2018. 
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Judit Pál, Community building and the national elites in Transylvania at the end of the First World 

War, “Modernity: Frontiers and Revolutions. 4th International Multidisciplinary Congress”. Hosted by 

Centre for Humanities/ NOVA FCSH, University of Lisbone − University of the Azores, Ponta Delgada 

(Portgalia), 3-6 Octombrie 2018. 

 

Vlad Popovici, Diana Lutz, Faire son entrée dans le milieu virtuel : numérisation de la mémoire de 

la Grande Guerre et de la Grande Union de 1918 en Roumanie, 23e Colloque Franco-Roumain en sciences 

de l'information et de la communication. Information, Communication et Humanités Numériques. Enjeux et 

défis pour un enrichissement épistémologique, Cluj-Napoca - Alba Iulia, 18-20 Octombrie 2018. 

 

Andrei Florin Sora, 27 Noiembrie 2018, Les préfets des  nouveaux départements  de la Roumanie 

(1918-1922): modes de sélection, espaces de recrutement, stratégies de carrière, în cadrul atelierului 

internațional de lucru La méritocratie et l’expertise politiques aujourd’hui. Réflexions sur la démocratie et 

ses défis, CEREFREA (Le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales), 

University of Bucharest; 

 

Judit Pál, Vlad Popovici, Normative and Structural Changes in the Public Administration of 

Transylvania during World War I and its Aftermath. Workshop: “The Great Transformation. Administrative 

Personnel in the Successor States of the Habsburg Monarchy, 1918−1920”, University of Vienna, Vienna, 

29-30 Noiembrie 2018. 

 

 

Activități didactice: 

Workshop: Vlad Popovici, Antonia Bera, Diana Lutz, Cosmina Văduva, Reflectarea Primului Război 

Mondial, Unirii și Centenarului în mediul on-line, la Școala de vară „Centenar”, Alba Iulia, 18-22 Iulie 

2018. 

 

 

D. CONCLUZII 

 Activitatea de cercetare în cadrul proiectului a evoluat în parametrii asumați în cadrul contractului și 

toate activitățile și obiectivele au fost îndeplinite, conform descrierilor anterioare. Membrii proiectului au 

fost implicați atât în activități de cercetare-documentare, cât și în activități de diseminare, prin publicații, 

conferințe și prelegeri publice. S-au organizat secțiuni la conferințe naționale și internaționale, cu 

participarea unor cercetători cunoscuți ai temei, a fost lansată o invitație de publicare pentru un volum 
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dedicat istoriei administrației publice în România modernă, cercetătorii tineri au fost antrenați și ei în munca 

de publicare. 

 Din punct de vedere al atingerii criteriilor scientometrice, acestea au fost îndeplinite, cu mențiunea că 

acest raport nu a valorificat o serie de studii aflate în pregătire, destinate unor volume ce urmează să fie 

publicate la edituri internaționale de prestigiu, ca rezultat al participărilor la manifestările științifice amintite 

anterior. 

 Cel mai important livrabil final al proiectului, baza de date, se află într-un stadiu avansat de pregătire 

(standardizarea informației) și avem certitudinea că la finalul anului 2019 vom putea face publică prima 

bază de date cu funcționari publici din Transilvania în prima jumătate a secolului al XX-lea, un instrument 

util și cercetărilor viitoare. 

  

 Cluj-Napoca, noiembrie 2018   

 Director proiect, 

 Prof. Dr. Judit Pál 

 


