
Raport științific privind implementarea proiectului în perioada 

ianuarie - decembrie 2018 

 

În cadrul proiectului „Traiectorii socio-profesionale în spații confesionale concurente: 

Transilvania (1850-1918)”, (UEFISCDI PN-III-P4-ID-PCE-2016-0661), perioada ianuarie - 

decembrie 2018, corespunzătoare etapei a II-a din planul de realizări, a reprezentat un interval în 

care au fost îndeplinite obiectivele de cercetare stabilite, atât sub raportul introducerii informațiilor 

în baza de date a proiectului, cât și sub cel al analizei preliminare a datelor obținute și al diseminării 

acestora. 

 

Realizarea planului de cercetare 

Pe parcursul acestei etape a proiectului echipa de cercetare, coordonată de directorul de proiect 

CS II Dr. Ioan Marius Eppel, a fost structurată în funcție de activitățile specifice și de aptitudinile 

fiecărui membru în parte.  

Astfel, în cadrul activității 2.1. Introducerea informațiilor din sursele istorice în baza de date 

cercetătorii postdoctorali și cei cu experiență au realizat stagii de cercetare în cadrul diverselor 

servicii județele ale arhivelor naționale din Transilvania (Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sibiu) și în 

cadrul bibliotecilor (Biblioteca Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei 

Române Filiala Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei Române București). Cercetătorii doctoranzi, 

sub coordonarea dr. Ovidiu Emil Iudean și drd. Oana Sorescu-Iudean au introdus în baza de date a 

proiectului informațiile obținute în urma stagiilor de cercetare menționate anterior. S-a realizat 

restructurarea surselor principale (șematisme greco-catolice pentru arhidieceza de Alba Iulia și 

Făgăraș, calendarele ortodoxe, și așa-numitele protocoale ale sufletelor din arhiepiscopia Sibiului), 

proces care a presupus spargerea acestora în entități principale de diferite tipuri (unități 

administrative ecleziastice, structuri administrative sau judiciare, funcții – atât ecleziastice cât și 

para-ecleziastice, cum ar fi corpul de docenți/învățători de la școlile parohiale), accentul fiind pus 

atât pe indivizii care îndeplineau anumite funcții într-un anumit context administrativ și geografic, 

cât și pe contextele în care aceștia activau. Informațiile obținute și introduse în anul ulterior au fost 

supuse unui proces amplu și intensiv de verificare, pentru a asigura corectitudinea acestora, și 

pentru a crește potențialul de linkage între entități, care să permită o analiză detaliată a traiectoriilor 

socio-profesionale. De asemenea, alte tipuri secundare de surse (presă, surse de arhivă) referitoare 

la clerul mijlociu din cele două arhiepiscopii principale avute în vedere au fost evaluate, și supuse 



unui proces de restructurare astfel încât orice noi informații să poată fi atribuite în mod automat 

entităților deja standardizate, menționate mai sus. Toate procedurile urmate în corectarea, 

standardizarea și prelucrarea surselor au fost documentate, și vor fi puse la dispoziția cercetătorilor 

odată cu lansarea bazei de date. 

Aceste demersuri au permis desășurarea activității 2.2. Realizarea cadrului metodologic și 

teoretic al cercetării. În cadrul acesteia directorul de proiect a conturat reperele metodologice și 

teoretice ale proiectului, pe care le-a expus în cadrul unei manifestări științifice desfășurate în 

Federația Rusă, primind un feedback extrem de încurajator. 

De asemenea, s-au inițiat activități incluse în cadrul 2.3 Analiza preliminară a datelor pe 

diferite nivele (educațional, proveniență spațială, mobilitate socială etc.) și 2.4. Dezvoltarea unor 

modele care să permită analiza comparativă a clerului mijlociu ortodox și greco-catolic. Astfel s-

a optat pentru analiza corpului protopopilor participanți la Marea Unire de la Alba-Iulia, din 1 

decembrie 1918, pornindu-se de la informațiile introduse în baza de date a proiectului. S-a avut în 

vedere proveniența spațială, formarea educațională, implicarea socială, culturală și politică a 

membrilor acestui segment al clerului mijlociu. De asemenea, s-a realizat o analiză comparativă 

atât sub raport structural, cât și prosopografic între reprezentanții celor două confesiuni studiate 

(greco-catolică și ortodoxă). De asemenea, au fost realizate cercetări în cadrul activităților 2.3 și 

2.4 care au vizat corpul teologilor formați în seminarii, academii și universități care au beneficiat 

de susținere financiară pe durata studiilor din partea unor fonduri și fundații. Informațiile obținute 

au permis analizarea provenienței sociale a studenților teologi, a motivației pentru care au ales 

cariera preoțească, precum și a sistemului național românesc de perpetuare a unei elite locale de 

factură teologică. Astfel de demersuri referitoare la segmentul socio-profesional preoțesc din rândul 

națiunii române din Transilvania în perioada dualistă, a permis atât o comparație sub raport 

confesional, cât și una sub raport profesional. În acest ultim sens, au fost realizate analize comparate 

între studenții teologi și studenții la drept – așadar la nivelul formării educaționale –, precum și 

între preoți și invățătorii confesionali – așadar la nivel de categorie socio-profesională propriu-zisă. 

O altă componentă a activităților 2.3 și 2.4. a constituit-o studierea relației clerului cu autoritățile 

maghiare. Subordonarea față de ministrul instrucțiunii și cultelor, le-a impus inalților ierarhi români 

ortodocși și greco-catolici adoptarea unei atitudini moderate, însă o astfel de constrângere nu s-a 

rasfrânt și asupra clerului mijlociu, care beneficia de mai multă libertate în acțiunile cultural-

naționale și politice. 

Activitatea 2.5. Procesul de integrare a datelor cu cele existente în HPDT a fost inițiată în 



ultimele luni ale etapei a II-a, în special sub aspect local, fiind vizate o serie de parohii din zona 

comitatului Alba de Jos.    

Toate aceste analize au permis diseminarea rezultatelor cercetării (2.6) în cadrul mai multor 

manifestări științifice și în articole publicate sau acceptate spre publicare în periodice ISI și BDI, 

și în studii acceptate spre publicare în volume colective: 

 

a) Articole publicate sau acceptate spre publicare în reviste ISI/BDI: 

1) Mirela-Fica Popa-Andrei, „Elite rurale și învățământ confesional în societatea românească 

transilvană în anii Marelui Război (I)” în Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu". 

Series Historica, LVII/2018, p. 99-107. (ERIH PLUS) 

2) Andreea-Oana Dăncilă-Ineoan, Ovidiu-Emil Iudean, „The Activism of the Middle Clergy 

in Support of the National Desideratum: Romanian Archpriests at the Great National 

Assembly in Alba Iulia” în Transylvanian Review, vol. XXVII, nr. 3/2018, p. 34-49. (ISI) 

3) Ana Victoria Sima, „Refugees in Their Own Country. Women Children and Elderly People 

Caught up in the Theatres of War in Transylvania during the Great War” în Transylvanian 

Review, vol. XXVII, nr. 4/2018 (acceptat spre publicare). (ISI) 

 

b) Manifestări științifice internaționale: 

1) Marius Eppel, „Secularizing Sacraments: Debates on the Ecclesiastical-Political Laws in 

Upper House of the Hungarian Parliament during the Final Decade of the Nineteenth 

Century” în cadrul conferinței „Lived Catholicism from the Balkans to the Baltics”, 

Budapesta, Ungaria, 9-10 martie 2018. 

2) Marius Eppel, „The Concealed Instruments of Nation-building: Wives, Daughters, and 

Widows of the Romanian Middle Clergy in Transylvania during Dualism” în cadrul 

„European Social Science History Conference”, Belfast, Irlanda de Nord, 4-7 aprilie 2018. 

3) Ovidiu Emil Iudean, „Building Middling Elites as Part of Minority Nation-building: the 

Romanian Middle Clergy and Law Graduates from Transylvania during Dualism” în cadrul 

„European Social Science History Conference”, Belfast, Irlanda de Nord, 4-7 aprilie 2018. 

4) Raluca Sorina Botoș, „Education as a Vehicle for Social Mobility in 19th Century in 

Transylvania a Comparative View on Romanians and Hungarians in the Gurghiu Valley” 

în cadrul „European Social Science History Conference”, Belfast, Irlanda de Nord, 4-7 

aprilie 2018. 



5) Marius Eppel, „Reconciling Church and Nation: The Bill to Supplement the Clergy's 

Income in the Debates of the Upper House of the Hungarian Parliament (Late 19th-Early 

20th c.)” în cadrul „Association for the Study of Nationalities World Convention”, New 

York, SUA, 3-5 mai 2018. 

6) Andreea Oana Dăncilă-Ineoan, Ovidiu Emil Iudean, „Middle clergy`s activism for the 

national desideratum: Romanian archpriests at the Great National Assembly in Alba Iulia” 

în cadrul „Society for Romanian Studies Conference”, București, 25-30 iunie 2018. 

7) Marius Eppel, „Integrating Nominative Data on the Orthodox and Greek Catholic Clergy 

in Modern Transylvania: An Outline” în cadrul „Nominative Sources In Historical 

Demography In the West and the East”, Ekaterinburg, Rusia, 6-10 septembrie 2018. 

 

Concluzii 

În urma celor prezentate anterior, se poate concluziona că directorul și membrii echipei 

proiectului au realizat obiectivele propuse în cea de a doua etapă, în deplină conformitate cu planul 

de realizări. Toate cele șase activități propuse, descrise în prezentul raport, au presupus un volum 

de muncă considerabilă, membrii proiectului concentrându-și activitatea din aceste luni spre 

realizarea lor în bune condiții. 

Componenta de diseminare a fost tratată cu responsabilitate, printr-un management adecvat, 

toți membrii echipei de cercetare fiind implicați în aceste activități. De asemenea, în limita 

bugetului disponibil în cadrul acestei etape cercetătorii postdoctorali și doctoranzii au avut astfel 

posibilitatea de a realiza cercetări arhivistice și documentări bibliografice care, alături de accesul 

la baza de date a proiectului, să le permită redactarea unor articole și studii dedicate temei 

proiectului pe care să le poată disemina în reviste de prestigiu (minim BDI) în anul următor. 

 

Cluj-Napoca, 20.11.2018      CS II Dr. Ioan Marius Eppel 

 

 


