Raport ştiinţific
privind implementarea proiectului in perioada ianuarie – decembrie 2015

În perioada ianuarie-decembrie 2015, cercetarea în cadrul proiectului “The Political Elite from
Transylvania” (ID-PCE-2011-3-0040) a continuat în conformitate cu planul de activitate propus în actele
adiționale 1/2013, 1/2014 şi 1/2015 și cu estimările din precedentele rapoarte, atât din punct de vedere al
cercetării prosopografice, cât şi în planul diseminării rezultatelor.
A. ACTIVITATEA DE CERCETARE PROSOPOGRAFICĂ. Începută încă din 2011 şi
continuată în toți anii precedenți, activitatea de colectare a datelor electorale şi biografice a continuat pe tot
parcursul anului 2015. Varianta primară a bazelor de date cu deputaţii din Parlamentul Ungariei aleşi pe
teritoriul Transilvaniei şi a regiunilor adiacente este completată și corectată (http://eliteresearch.eu/databases.html), iar pe lângă ea se dezvoltă, în acest moment, două baze de date. Prima dintre
ele, care urmează să constituie nucleul unui volum publicabil în 2016, conține rezultatele electorale, date
privind statistica electorală, candidații câștigători și perdanți, afilierea politică și calendarul alegerilor,
precum și date biografice minimale și o analiză a evoluției procesului electoral în regiunea studiată
(Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar).
A fost testată și relevanța introducerii datelor în software-ul StatPlanet, dar rezultatele în acest sens
ne-au determinat să amânăm momentan procesul. Este o activitate extrem de laborioasă și imposibil de
realizat în condițiile sub-finanțării actuale, deoarece ar fi necesar ca o persoană să se ocupe exclusiv de acest
lucru. Or toți membrii proiectului, în limita implicării actuale, generată de subfinanțare, sunt concentrați pe
pregătirea bazei de date pentru publicarea volumului din anul 2016.
Ca distribuţie a sarcinilor, Conf. Dr. Judit Pál şi Dr. Andrea Fehér au realizat cercetarea privind
spaţiul Transilvaniei, Prof. Dr. Nicolae Bocşan şi Dr. Vlad Popovici cercetarea privind spaţiul Banatului, iar
Dr. O. Iudean cercetările privind Crişana, Bihor, Sătmar, Maramureş şi Sălaj. Partea tehnică a organizării
bazelor de date şi a site-ului a fost realizată de Dr. Vlad Popovici. Din păcate, pe fondul finanțării fluctuante
și reduse, unul dintre tinerii cercetători, Alexandru Onojescu, s-a retras din proiect în 2014 (și din cercetarea
științifică) anul trecut, iar implicarea altor doi (Vlad Popovici și Ovidiu Iudean) a fost necesar să fie redusă
la 50% în 2015. De asemenea, dintre cercetătorii cu experiență, și prof. N. Bocșan a avut o implicare mai
redusă decât anii trecuți.
Pe fondul definitivării cercetării în colecția de necrologuri păstrată la Serviciul Județean Cluj al
Arhivelor Naționale, care a durat aproape un an, a fost adunată o importantă cantitate de informație
biografică privind membrii Parlamentului Ungariei aleși în Transilvania, ce este în acest moment ordonată și
urmează să fie organizată într-o bază de date. Respectivele documente reprezintă o sursă până acum aproape
deloc exploatată (cel mult ocazional, cu scop genealogic), dar care conține o varietate de informații privind
situația socială, profesională și relațiile de familie ale foștilor parlamentari – informații care altfel ar fi
aproape imposibil de obținut. În combinație cu necrologurile din colecția deținută la Biblioteca Națională a
Ungariei am reușit să acoperim cca. 60% din deputații prezenți în baza de date.
B. STAGII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ. Parțial pe fondul acumulărilor din anii anteriori,
parțial din cauza finanţării insuficiente, stagiile de cercetare au fost mai reduse ca număr decât în anii
anteriori. Cercetarea prosopografică a fost completată prin stagiile de cercetare arhivistică întreprinse de
către membrii echipei la Budapesta şi în ţară, la Alba Iulia. Arhivele Parlamentului Ungariei au reprezentat
principala instituţie gazdă în străinătate. În ţară a continuat cercetarea la arhivele judeţene Alba în fondul

Comitatului Alba de Jos și în fondurile orașelor Sebeș, Alba Iulia și Abrud. Au fost efectuate şi stagii de
cercetare bibliografică, la Budapesta.
C. REZULTATE ŞTIINŢIFICE ŞI DISEMINARE (PUBLICAŢII ŞI REUNIUNI
ŞTIINŢIFICE). Cel mai important rezultat ştiinţific de până acum considerăm că rămâne baza de
date, mai ales în condițiile deschiderii celei de a doua baze, cea cu informație biografică și de familie.
O variantă tipărită a bazei de date cu rezultatele alegerilor (descrisă mai sus) urmează să apară în 2016,
însoțită de un studiu introductiv în limba engleză. Alături de aceasta, rezultatele ştiinţifice edite şi
participarea la reuniuni ştiinţifice oferă măsura implicării în proiect a membrilor echipei. Din punct de
vedere scientometric, ca și în anii trecuți, au fost atinşi indicatorii necesari unei bune diseminări
internaţionale şi interne a rezultatelor prin: studii în periodice internaționale, sau din România dar cotate
CNCS B, precum prin şi studii în volume apărute la edituri din străinătate. Pe lângă titlurile deja apărute,
menționăm că membrii proiectului mai au sub tipar încă două studii în proceedings-uri de conferință ce
urmează să fie tipărite în 2016 la edituri de prestigiu din străinătate (LIT Verlag), dar în cazul cărora
procesul editorial este mult mai lent. Subliniem faptul că și în acest an, orientarea spre diseminarea externă a
fost prioritară, în acest scop s-a pus un accent deosebit pe organizarea de paneluri la congrese și conferințe
internaționale de prestigiu, respectiv participarea la evenimente similare, în scopul de a face cât mai
cunoscut proiectul și rezultatele obținute printre cercetătorii cu preocupări asemănătoare. Receptarea
proiectului și rezultatelor în mediile științifice de prestigiu a fost dintre cele mai bune.
Studii publicate în reviste cu vizibilitate internaţională
Judit Pál, The Study of the Hungarian Elites of the 19th and 20th Century, in ”Historica. Revue pro
historii a příbuzné vědy” (Ostrava), vol. V, 2014, nr. 2, 221−237.
Judit Pál, Vlad Popovici, O perspectivă comparativă asupra cercetării elitelor politice din secolele
XIX-XX în Ungaria și România (A comparative perspective on the research of political elites of 19th-20th
centuries in Hungary and Romania), in ”Analele Științifice ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din
Iași”, seria Istorie, LXI, 2015 (sub tipar).
Vlad Popovici, Considerații privind funcționarii publici români din Transilvania. Studiu de caz:
comitatul Sibiu și scaunele săsești care l-au format (1861–1918) (Considerations regarding the Romanian
public servants from Transylvania. Case study: Sibiu county and the predating Saxon seats), in ”Anuarul
Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca”, LIV, 2015 (sub tipar).
Ovidiu Iudean, The Romanian Parliamentary Elite from Banat on the Eve of the First World War, in
”The Romanian Journal of Modern History”, vol. VI, nr. 1-2, December 2015 (sub tipar).
Studii publicate în reviste științifice naționale
Vlad Popovici, Romanian Political Journals from Transylvania and Hungary and their Lawsuits
(1867-1914), in ”Anuarul Muzeului Literaturii Române din Iași, VII, 2014, 94-109.
Studii în volume publicate în afara țării:
Pál Judit, Az erdélyi városok képviseletének átalakulása a kiegyezés után – a képviselők helyi
kötődése (The changes in the parliamentary representation of the Transylvanian cities after the Compromise
– the representatives with local ties), in Őri Péter (szerk.), Szám- (és betű)vetés. Tanulmányok Faragó
Tamás tiszteletére, Budapest, KSH Népességtudományi Intézet, 2014, 77−92. (Demográfus könyvtár, 3.).
Vlad Popovici, Constantin Stere și medierea crizei Partidului Național Român 1911-1912
(Constantin Stere and the arbitration of the Romanian National Party crisis from 1911-1912), in vol.
Constantin Stere 150 – Lucrările Conferinței Științifice Constantin Stere 150, Chișinău, 1-3 June 2015.
În volume publicate la edituri naționale au apărut următoarele studii:

Ovidiu Iudean, Vlad Popovici, Foi ocazionale electorale românești în Transilvania și Banat înainte
de 1918 (Romanian election newssheets in Banat and Transylvania before 1918), in Angela Rus, Ottmar
Trașcă, Virgiliu Țârău (coord.), Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională, la
autodeterminare și integrare, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, 184-194.
Nicolae Bocșan, Elita politică românească din Transilvania între militantism și profesionalizare (The
Romanian political elite from Transylvania between militancy and profesionalization), in Angela Rus,
Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău (coord.), Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea
națională, la autodeterminare și integrare, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, p. 125-143 (fără
acknowledgement).
Alături de activitatea editorială, membrii echipei au luat parte la mai multe manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale, după cum urmează:
Organizare:
Judit Pál, Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Erfahrungen und
methodologische Inspirationen (Internationales Symposion) – Cluj, UBB − 17. aprilie – cu Ewald Hiebl
(University of Salzburg), Lukaš Fasora (University of Brno).
Judit Pál, Parliaments and Parliamentary Elites in Modern Times (1866-1938) – panel at the Society
for Romanian Studies 2015 Conference, Bucharest, 17-19 June 2015, cu Silvia Marton (Universitatea din
București).
Judit Pál, XVIIth World Economic History Congress: panel: Diversity and Changes in Role of the
Economic Elites in Politics in the 19th and 20th Centuries” – Kyoto, 3-7. aug. 2015 – cu Roman Holec
(Universitatea Comenius din Bratislava)
Participare:
Judit Pál, Die siebenbürgischen Obergespane in der Dualismuszeit” − The Imperial Austrian Civil
Service and its Aftermath, 1848-1933. New Directions of Research: Biography, Social and Organizational
History, its Role in Society and Politics – Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung of the Austrian
Academy of Sciences together with the Department of Global Political Studies at Malmö University
(Sweden) − Viena, 9−11 April 2015.
Vlad Popovici, Romanian Civil Servants in Transylvania (1861–1918) – The Imperial Austrian Civil
Service and its Aftermath, 1848-1933. New Directions of Research: Biography, Social and Organizational
History, its Role in Society and Politics – Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung of the Austrian
Academy of Sciences together with the Department of Global Political Studies at Malmö University
(Sweden) − Viena, 9−11 April 2015.
Judit Pál, Die Forschungen über die Eliten aus Ungarn während der Zeit des Dualismus und der
Zwischenkriegszeit” − Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Erfahrungen und
methodologische Inspirationen (Internationales Symposion) – Cluj, UBB – 17 April 2015.
Judit Pál, Vlad Popovici, The Parliamentary Elite from Eastern Hungary and Transylvania: a
Generation-based Approach (1867-1918) – Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.
Erfahrungen und methodologische Inspirationen (Internationales Symposion) – Cluj, UBB – 17 April 2015.
Vlad Popovici, Cercetări biografice și prosopografice recente privind elita politică și
administrativă din Transilvania (1848-1918) (Recent biographical and prosopographical researches
concerning the political and administrative elite of Transylvania) – Colocviul național biografie –
prosopografie – genealogie. Discuții de metodologie și studii de caz din antichitate și până în prezent –
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 16 May 2015.
Judit Pál, Multinational Elites of the Austro-Hungarian Monarchy Reflected in One Another’s Eyes
and the First World War – Congress of the Humanities and Social Sciences 2015 „Capital Ideas” –

University of Ottawa – Federation for the Humanities and Social Sciences Canada − Hungarian Studies
Association of Canada − Ottawa, 30 May−1 June 2015 (Canadian Congress of the Humanities and Social
Sciences, 30 May – 5 June).
Vlad Popovici, Constantin Stere și medierea crizei Partidului Național Român 1911-1912
(Constantin Stere and the arbitration of the Romanian National Party crisis from 1911-1912) – Conferința
științifică internațională Constantin Stere – prozator, publicist, jurist și om politic, 150 de ani de la naștere –
Chișinău, Academia de Științe a Republicii Moldova, 1 June 2015.
Judit Pál, Vlad Popovici, „The Parliamentary Elite of Transylvania. State of Knowledge and
Envisioned Developments” – SRS Conference 2015: „Linking Past, Present and Future: the 25th
Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991) – Society for Romanian Studies,
Bucharest, 17−19 June.
Judit Pál, Erdély a rendi nemzetektől a modern nacionalizmusokig /Transylvania from the Nations of
Estates to Modern Nationalisms − War Nationalisms: Nation- and State-Building Efforts in East Central
Europe 1914–1918 – Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Institute of
History – Hungarian Historical Association / MTA BTK TTI és Magyar Történelmi Társulat – Budapest, 23
June 2015.
Judit Pál, The Economic Elites in the Hungarian Parliament: The Case of the Transylvanian
Constituencies − XVIIth World Economic History Congress „Diversity in Development” – panel: Diversity
and Changes in Role of the Economic Elites in Politics in the 19th and 20th Centuries – University of
Kyoto, Kyoto (Japan), 2-5 August 2015.
Judit Pál, Rendi nemzetekből nemzetiségek? Székelyek és szászok a 19. században (Nationalities out
of feudal nations? Szeklers and Saxons int he 19th century) – Regionális identitásvilágok, nemzetépítő
törekvések a 19. századi Magyarországon (Regional Identities, ”nation building” in 19th century Hungary) –
Mixed Comission of the Slovak and Hungarian Historians – Hungarian Academy of Sciences, Institute of
History – Budapest, 13−14 October, 14 October 2015.
Ovidiu Iudean, Bridging the Gap: Romanian Parliamentary Elites in Aid of their Communities
during the First World War – World War I. The Other Faces of the War, Cluj-Napoca, Babeș-Bolyai
University, 12-14 October 2015.
Vlad Popovici, The activity of Romanian MPs in the Hungarian Parliament during World War I World War I. The Other Faces of the War, Cluj-Napoca, Babeș-Bolyai University, 12-14 October 2015.
D. CONCLUZII
Din punct de vedere al managementului proiectului şi al evoluţiei activităţii de cercetare, atât
directorul de proiect, cât şi membrii echipei s-au achitat de îndatoririle şi obligaţiile asumate în proiectul
iniţial. Suntem la zi cu elaborarea bazei de date, ținând cont de necesitatea reeșalonării activităților pe 2014,
2015 și 2016, în funcție de finanțarea redusă primită în acest an. Site-ul proiectului funcționează la o adresă
cu extensie internaţională, ceea ce îi sporeşte vizibilitatea on-line. În ceea ce priveşte personalul implicat în
proiect, subliniem că tinerii cercetători s-au dovedit şi în acest an activi, chiar și în condițiile subfinanțării.
Din punct de vedere al atingerii criteriilor scientometrice, ne încadrăm în evaluările iniţiale ale
proiectului şi în cerinţele autorităţii contractante, prin studiile publicate în reviste internaționale, reviste
naționale cotate CNCS-B şi prin studiile publicate în volume internaţionale. Subliniem faptul că titlurile
menţionate în secţiunea „C” a raportului reprezintă doar partea publicată sau acceptată pentru publicare din
producţia ştiinţifică; pe lângă acestea, membrii echipei fiind autori ai mai multor studii aflate în proces de
selecţie/recenzare, în publicaţii internaţionale (reviste şi cărţi). Mai amintim, de asemenea, că în cadrul
proiectului se pregătește un volum conținând rezultatele electorale (candidați, contracandidați, nr. votanți
etc.) între 1865-1918 în Transilvania, Banat și Părțile Vestice. Planul de lucru al proiectului a fost respectat
în întregime, prin realizarea bazei de date mai sus menţionată şi prin orientarea cercetării spre aspecte
tematice precum studiile de reţea, comportamentul electoral, studiul geografiei electoral-administrative,

studii ale ariei de extracţie ale elitei – reflectate în studii şi în prezentările la reuniuni ştiinţifice. Cercetarea
efectuată până în acest moment în cadrul proiectului „The Political Elite from Transylvania 1867-1918” a
oferit nu doar rezultate scientometrice, ci și recunoașterea eforturilor membrilor echipei în mediile științifice
internaționale, iar anul 2016 are programate participări la alte evenimente științifice de prestigiu. Însă trebuie
avut în vedere, pe viitor, și faptul că participările constante la astfel de evenimente necesită finanțări solide
și predictibile, deoarece scrisorile de intenție către organizatori trebuie trimise, în cazul unor evenimente
majore, cu mai mult de 12 luni înainte.
Cluj-Napoca, noiembrie 2015
Director proiect,
Prof. Dr. Judit Pál

