
Raport științific privind implementarea proiectului în perioada 

iulie 2017 - decembrie 2019 

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

Transilvania (1850-1918)”, (UEFISCDI PN-III-P4-ID-PCE-2016-0661), de-a lungul întregii 

perioade de derulare a proiectului, membrii echipei de cercetare sub coordonarea directorului de 

proiect, CS II dr. Ioan Marius Eppel, au desfășurat activități în vederea îndeplinirii obiectivelor 

prevăzute în cadrul celor trei etape din planul de realizări al proiectului. Îndeplinirea obiectivelor 

de cercetare stabilite a fost dublată de o manageriere corespunzătoare a resurselor financiare din 

bugetul proiectului, fapt ce a permis realizarea de stagii de cercetare interne și internaționale, 

participarea la evenimente științifice în afara României, publicarea de articole BDI și ISI în 

periodice consacrate ale domeniului și de studii într-un volumul colectiv editat de directorul de 

proiect și publicat la o editură internațională de prestigiu. 

I. Completarea echipei proiectului. 

În conformitate cu informațiile din aplicația de finanțare a proiectului în perioada august- 

septembrie 2017 s-au realizat demersurile necesare în vedere ocupării unei poziții de doctorand. 

Calitățile necesare ocupării poziției vacante (în special, experiență în activități de cercetare 

specifice domeniului Istorie care au implicat lucrul cu baze de date) au restrâns aria de selecție. 

Dintre candidații înscriși la concurs, punctajul cel mai mare l-a obținut drd. Raluca Sorina Botoș. 

Datorită experienței acumulate de-a lungul celor doi ani în cadrul proiectului Historical population 

database of Transylvania - în care a desfășurat activități de extragere de informații din sursele 

originale și transcrierea literală în prima componentă a HPDT -, dar și a preocupărilor sale de istorie 

socială - în curs de dezvoltare în cadrul tezei de doctorat cu titlul „Comunități în schimbare. Inerție 

și mobilitate socială în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului 

XX” - drd. Raluca Botoș a reușit să convingă comisia de concurs de utilitatea cooptării sale în 

cadrul echipei proiectului. 

De asemenea, ca urmare a retragerii din echipa proiectului a doi dintre cercetătorii nominalizați 

pentru a activa în cadrul acesteia pentru intervale de câte trei luni fiecare - lector dr. Vlad Popovici 

și CS II dr. Luminița Dumănescu -, am fost nevoiți să scoatem la concurs cele două poziții vacante. 

În urma concursurilor desfășurate au fost selectați dr. Emanuil Ineoan, specialist în istoria bisericii 

ortodoxe române, cu preocupări recente în inventarierea clerului ortodox participant la Marea 



Adunarea Națională de la Alba-Iulia, și cercetător științific dr. Nicoleta Hegedűș, istoric cu 

experiență în lucrul cu bazele de date cu caracter multiconfesional care a activat de-a lungul anilor 

în cadrul proiectului Historical population database of Transylvania. În perioada în care au activat 

în proiect, cei doi istorici au adus un aport considerabil echipei atât sub aspectul contribuției lor la 

interpretarea și analizarea informațiilor din baza de date a proiectului cât și prin introducerea de 

date în baza de date a proiectului în vederea realizării variantei finale a acesteia. 

II. Realizarea planului de cercetare 

În perioada iulie 2017 - decembrie 2019, pentru fiecare etapă în parte, echipa proiectului a fost 

structurată în funcție de activitățile specifice și de aptitudinile fiecărui membru în parte. 

II. 1. Astfel, în cadrul primei etape s-au realizat patru activități în vedere reconstituirii corpului 

clerului mijlociu din cele două arhidieceze studiate (de Alba Iulia și Făgăraș și de Sibiu), inițierii 

procesului de introducere a informațiilor în baza de date și a diseminării primelor rezultate ale 

cercetării. 

II. 1.A. Identificarea tuturor membrilor clerului mijlociu din Arhidieceza Sibiu și Arhidieceza 

Alba Iulia și Făgăraș 

Întreaga perioada menționată a fost organizată astfel încât această dimensiune ordonatoare, 

cantitativă, de identificare a tuturor indivizilor (clerul mijlociu) care constituie grupul țintă al 

cercetării, să fie dublată și de un interval în care echipa să aprofundeze cunoștințele referitoare la 

subiect prin parcurgerea bibliografiei de specialitate, produs atât al istoriografiei românești, cât și 

al celei străine. Acest demers, care se va continua pe întreaga perioadă a proiectului, s-a 

caracterizat, mai întâi, prin activități de documentare desfășurate în cadrul Bibliotecii Central 

Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. O direcție principală a acestei activități a constituit- 

o identificarea surselor necesare reconstituirii tabloului de grup complet, conținând toți preoții și 

protopopii din cele două arhiepiscopii vizate de proiect. Esențiale pentru cercetarea desfășurată s- 

au dovedit a fi informațiile din colecția Calendarelor ortodoxe și din seria „Șematismul 

venerabilului cler al Arhidiecesei metropolitane greco-catolice române de Alba-Iulia și Făgăraș pre 

anul Domnului 1900”. Totodată, se impun a fi menționate două lucrări fundamentale pentru această 

primă etapă a proiectului, ambele ale istoricului Cornel Sigmirean: „Intelectualitatea ecleziastică: 

preoții Blajului (1806-1948)” și „Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și 



Banat în epoca modernă”. De asemenea, o atenție deosebită s-a acordat din partea echipei de 

cercetare presei vremii, în special celor două gazete oficiale ale arhiepiscopiilor vizate de proiect: 

„Telegraful român” de la Sibiu și „Unirea” de la Blaj. S-a urmărit în coloanele celor două gazete 

identificarea articolelor ale căror conținut au vizat evenimente-reper (hirotonirea, numirea într-o 

parohie etc.) ale carierei profesionale preoțești, precum și evenimente personale și familiale 

(căsătorie, deces etc.) din viața preoților români transilvănean. 

În cadrul unor stagii de cercetare arhivistică au fost identificate și digitizate o serie de surse 

necesare acestei etape a proiectului. În cadrul Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale a fost 

studiat fondul „Academia Teologică greco-catolică Blaj” - Protocolul preoților ordinați în 

Arhidieceza gr. cat. de Alba-Iulia și Făgăraș, Registrul J. 1/1869-1948 și Registrul matricol cu 

evidența clericilor din cadrul Seminarului teologic din Blaj, nr. 1/1806-1883. În cadrul Serviciul 

Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, a fost studiat fondul „Administrația Fondurilor 

Grănicerești Năsăudene”, parcurgându-se dosarele studenților la teologie care au beneficiat de 

stipendii. Stagiile de cercetare desfășurate de membrii echipei la Serviciul Județean Sibiu al 

Arhivelor Naționale s-au concentrat asupra parcurgerii variatului material existent în fondul 

„ASTRA”, urmărindu-se îndeosebi activitatea culturală a clerului român din Transilvania, dar și 

aspecte ce țineau de relațiile construite între membrii acestuia. 

II.1. B. și C. Construirea bazei de date a proiectului și introducerea informațiilor din sursele 

istorice în baza de date 

În paralel cu procesul de identificare a indivizilor din grupurile țintă (clerul ortodox și cel greco- 

catolic), pe baza surselor istorice atât edite cât și inedite din fondurile arhivistice ale bibliotecilor 

sau cele ale arhivelor, s-a început procesul de introducere a informațiilor cuprinse în aceste surse 

într-o formă tabelară, premergătoare cuprinderii acestora în baza de date propriu-zisă. În 

introducerea informației s-au urmărit și respectat cele mai bune practici în domeniu, sursele fiind 

transcrise complet, în forma în care există - acolo unde există spre exemplu grafii diferite ale unor 

nume de localități/de persoane, acestea au fost păstrate. Această variantă structurată tabelar - într- 

un program de creare de spreadsheet-uri - va fi apoi supusă unui proces de standardizare, în urma 

căruia vor rezulta seturile de date care vor fi integrate bazei de date. Procedurile de introducere a 

informației din periodice - informație cu caracter preponderent narativ, relativ puțin structurată față 

de cea prezentă în șematisme sau alte surse seriale, de tipul registrelor - au fost adaptate necesităților 

analitice ulterioare, dar au ținut cont și de nevoia de a controla cu ușurință datele introduse. Astfel, 

deși s-au creat o serie de câmpuri care să ajute la identificarea rapidă a articolului de presă în fiecare 



dintre cele două periodice avute în vedere, s-a optat pentru rezumarea articolelor cu transcrierea 

pasajelor relevante, spre exemplu în cazul în care membrii clerului Ortodox sau Greco-Catolic nu 

apăreau decât ca figuri secundare în cadrul unui eveniment politic mai amplu. S-au făcut de 

asemenea primii pași către construirea arhitecturii bazei de date, în funcție atât de tipicul surselor 

introduse, cât și de necesitățile analitice ulterioare. S-a optat în acest sens pentru crearea unei baze 

de date în MySQL, care să poată acomoda o paletă cât mai variate de surse, datele introduse 

respectând formula de bază de relaționare entitate-atribut-valoare. 

II. 1.D. Diseminarea rezultatelor cercetării 

Datorită faptului că în această primă etapă a desfășurării proiectului obiectivul principal a fost 

identificarea tuturor membrilor clerului mijlociu din arhidieceza Sibiu și arhidieceza Blaj, și 

introducerea informațiilor obținute într-o bază de date, demersurile echipei concentrându-se, în 

special, în această direcție, în privința diseminării rezultatelor am fost preocupați de îndeplinirea 

indicatorilor scientometrici minimali propuși: două articole trimise spre publicare către periodice 

indexate în baze de date internaționale și participarea la două manifestări științifice internaționale 

(a se vedea lista realizărilor științifice ale proiectului). 

*** 

II.2. În cadrul celei de-a doua etape am continuat activitățile începute în prima etapă, de 

identificare a tuturor membrilor clerului mijlociu din cele două arhidieceze studiate și de 

introducere a informațiilor în baza de date, și am dezvoltat o activitate nou, complexă, dedicată 

măsurării mobilității sociale, influenței relațiilor de familie și rolul de intercesor al clerului mijlociu 

greco-catolic și ortodox român din Transilvania. 

II.2.A. 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 următoare. 

II.2.B. 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. 

II.2.C. și D. Analiza preliminară a datelor pe diferite nivele (educațional, proveniență spațială, 

mobilitate socială etc.) și dezvoltarea unor modele care să permită analiza comparativă a clerului 

mijlociu ortodox și greco-catolic 

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 învățătorii 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. 

II.2.E. 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. 

II.2.F Diseminarea rezultatelor cercetării 

Toate aceste analize au permis diseminarea științifică în cadrul mai multor manifestări 

academice și în articole publicate sau acceptate spre publicare în periodice ISI și BDI, și în studii 

acceptate spre publicare în volume colective (a se vedea lista realizărilor științifice ale proiectului). 

*** 

II.3. Cea de-a treia etapă a avut în vedere continuarea activității din cadrul etapei a două 

referitoare la analiza preliminară a datelor pe diferite nivele, precum și activități orientate în vederea 

identificării unor modele care să permită analiza comparată a traiectoriilor socio profesionale și 

mobilității geografice a clerului mijlociu, definitivării bazei de date și inițierii procesului de 

integrare a datelor cu cele existente în HPDT. S- au realizat stagii de cercetare în cadrul Arhivelor 

Mitropoliei Ortodoxe Române din Sibiu și în cadrul direcțiilor județene ale arhivelor naționale 

(Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș, Sibiu), precum și în cadrul unor biblioteci din țară și din 

strinătate (Franța, Spania, USA). În ultimele luni ale proiectului urmează a fi realizate o serie de 

activități dedicate diseminării obiectivelor finale ale proiectului: un volum colectiv de studii trimis 

spre publicare la o editură internațională și un workshop tematic. 

II.3.A. și B. Analiza preliminară a datelor pe diferite nivele și dezvoltarea unor care să permită 

analiza comparativă a traiectoriilor socio-profesionale și mobilității geografice a clerului mijlociu 

Informațiile din baza de date a proiectului au fost sistematizate în tabele standard, clarificându- 

se succesiunea configurărilor protopopiatelor care compuneau cele două arhidieceze, fie anual (în 

cazul arhidiecezei de Sibiu), fie pentru fiecare observație transversală oferită de șematismele Greco 

Catolice (în general, la fiecare 6 ani). Parohiile au fost standardizate prin legarea de corespondentul 

lor secular, și anume localitățile din comitatele care se suprapun protopopiatelor în cauză. Astfel, 



s-a putut crea o structură de date care să permită cercetătorilor analizarea mobilității, prin 

compararea localităților/comitatelor de proveniență a clerului mijlociu cu cele ale localităților în 

care aceștia au fost dispuși după hirotonire. Proveniența socială și mobilitatea au fost de asemenea 

tratate pe baza datelor colectate în cadrul proiectului, relația dintre aceste două variabile fiind 

analizată la nivelul unor studii caz - ex. pe valea Mureșului, în studiul publicat de către drd. Raluca 

Botoș. A fost creat și un set de date care să permită analiza preliminară a profesionalizării clerului 

mjilociu, fiind posibil să se urmărească indivizii pe tot parcursul carierei lor în cadrul diecezei, și 

prin coroborarea cu informațiile cu privire la statutul educațional al acestora. În acest sens, s-a 

realizat un model care să evalueze statutul educațional prin variabila proxy a subvenției oferite 

clerului mijlociu de către statul maghiar, în care s-a analizat diseminarea clerului mijlociu de 

diferite nivele de educație la 1900 (Marius Eppel, Reconciling Church and Nation...). Practic, s-au 

trasat cadrele conceptuale pe baza datelor colectate și sistematizate care să permită analiza 

comparativă a clerului mijlociu greco-catolic și ortodox, urmărind în principal acele aspecte cu 

privire la care șematismele și calendarele oferă informații. Aceste modele vor putea fi ulterior 

implementate în cazul celorlalte confesiuni din Transilvania modernă. 

II.3.C. Procesul de integrare a datelor cu cele existente în HPDT 

În același timp cu activitățile precedente, s-a continuat integrarea datelor din baza de date a 

proiectului cu cele din HPDT cu privire la clerul mijlociu care s-a ocupat de ținerea registrelor 

parohiale în parohii din comitatul Cluj, între 1850 și 1918. 

II.3.D. Definitivarea website-ului și a bazei de date a proiectului 

S-a realizat interfața grafică finală a bazei de date, prin care cercetătorii interesați 

vor putea avea acces la datele colectate atât în varianta fidelă sursei, cât și în varianta standard. 

Aceasta este disponibilă odată cu finalul perioadei de implementare a proiectului. Website-ul 

proiectului este de asemenea updatat astfel încă să reflecte modul de introducere al datelor, 

conținutul bazei de date din punct de vedere cronologic și tematic, și modul în care s-au standardizat 

și legat datele. 

II.3.E. Organizarea unui workshop cu participare internațională 

În luna decembrie 2019 s-a organizat un workshop internațional în cadrul instituției gazdă, în 

care a fost făcut public proiectul studenților și cercetătorilor interesați. A fost prezentată structura 

bazei de date, conținutul tematic al acesteia, precum și modul în care alte surse de diferite tipologii 

vor putea fi integrate în viitor, ușurând astfel munca istoricilor preocupați de istoria ecleziastică a 

Transilvaniei din epoca modernă.  



II.3.F și G. Diseminarea rezultatelor în cadrul manifestărilor științifice, în articole ISI/BDI și 

trimiterea spre publicare a volumului dedicat temei de cercetare 

Membrii proiectului au luat parte la patru conferințe internaționale de prestigiu 

din Europa și Statele Unite. Două dintre studiile realizare de membrii proiectului au 

fost deja publicate în periodice ISI și BDI, în timp ce alte patru studii au primit acceptul de publicare 

în reviste BDI (a se vedea lista realizărilor științifice ale proiectului). Toate materialele, atât cele 

prezentate în cadrul conferințelor, cât și cele din reviste științifice se încadrează în aria tematică a 

proiectului și reprezintă rezultatul activităților depuse de echipa de cercetare în această direcție. 

La începutul celei de a treia etape a proiectului s-a realizat un call for papers destinat strângerii 

de studii care să se înscrie în tema de cercetare a proiectului. Astfel au fost încurajate cercetări care 

să privească background-ul educațional, medii sociale, economice și profesionale din care se 

recrutau reprezențanții clerului mijlociu, parcursul profesional, principalele arii de activitate pentru 

un reprezentant al clerului mijlociu, raportarea acestuia la luptele politice (atât în interiorul națiunii, 

cât mai ales în cadrul Ungariei Dualiste), implicarea clerului în societatea civilă de la nivel local 

sau provincial. Ne-am propus ca volumul, prin diversitatea temelor abordate, dar mai ales prin 

faptul că a căutat să surprindă caracteristici ale diferitelor confesiuni din Transilvania, să reprezinte 

o acurată imagine a clerului mijlociu provincial din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și de la 

începutul secolului XX. Răspunsurile primite ne-au permis selectarea celor mai potrivite studiilor 

pentru tematica propusă, aparținând unor autori care s-au remarcat deja ca specialiști ai istoriei 

ecleziastice din spațiul transilvănean multiconfesional (dr. Ulrich Wien, dr. Ion Cârja, dr. Olga 

Lukács etc.), precum și patru contribuții ale membrilor echipei de cercetare (a se vedea lista 

realizărilor științifice ale proiectului). Book proposal-ul volumului a fost trimis spre recenzare mai 

multor edituri internaționale de prestigiu (care se regăsesc în lista editurilor cu prestigiu 

internațional în domeniul Artelor și Științelor Umaniste recunoscute de către CNCS.), întrunind 

interesul mai multora dintre acestea. În cele din urmă a fost aleasă editura Peter Lang International 

Academic Publishers. Volumul, editat integral în limba engleză, a reunit 11 studii, dedicate clerului 

romano-catolic, greco-catolic, ortodox, luteran, reformat și rabinilor din Transilvania  



III. Realizările științifice ale proiectului (iulie 2017-decembrie 2019) 

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

1) Marius Eppel, „L'édification d'une camere ecclésiastique pendant la Premiere Guerre 

mondiale: L'histoire d'un prélat orthodoxe de Transylvanie” în Transylvanian Review, nr. 

4/2017. (ISI) 

2) Mirela Popa-Andrei, „L'elite ecclesiastica dei romeni transilvani e il movimento di 

emancipazione politico-nazionale (1860-1865)” în Crisia, nr. XLVII/2017; (ERIH PLUS) 

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

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

Series Historica, LVII/2018. (ERIH PLUS) 

4) Andreea 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. (ISI) 

5) 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. (ISI) 

б) Marius Eppel, Oana Sorescu-Iudean, „Dukhovenstvo pravoslavnoi i greko-katolicheskoi 

tserkvei Transil'vanii: opyt sozdaniia bazy dannykh” în Izvestia. Ural Federeal University 

Journal, vol. 21, nr.3/2019. (ISI) 

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

Transiylvania. A Comparative View on Romanians and Hungarians in the Gurghiu Valley” 

în Romanian Journal of Population Studies, Vol. XIII, nr. 1/2019. (ERIH PLUS) 

8) Mirela Popa-Andrei, „Patrimoniul școlilor ortodoxe românești în rapoartele școlare ale lui 

Pavel Vasici din anii 1860 și 1864” în Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din 

Cluj-Napoca, vol. LVIII, Series Historica, Supliment, 2019. (ERIH PLUS) 

9) Andreea Dăncilă-Ineoan, „Parcursul istoriografic al revoluției transilvănene de la finele 

Primului Război Mondial” în Banatica, nr. 29/2019. (ERIH PLUS, acceptat spre publicare) 

10) Emanuil Ineoan, „Prezențe clericale ortodoxe la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 

din parohiile Eparhiei Caransebeșului rămase în afara granițelor României” în Banatica, 

nr. 29/2019. (ERIH PLUS, acceptat spre publicare) 

11) Ovidiu Emil Iudean, „Growing Shepherds, Building Elites: Supporting the Education of 



the Middle Clergy in Northern Transylvania in the Late Nineteenth Century” în Anuarul 

Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române. 

(CEEOL, acceptat spre publicare) 

b) Studii în volume publicate la edituri internaționale: 

1) Andreea Dăncilă-Ineoan, „Priesthood Prospects: Inventorying Arguments for a Clerical 

Career among the Romanian Communities in Transylvania (1850-1918)” în Marius Eppel 

(ed.), Connecting Faiths and Nationalities: A Social llislory of the Clerical Profession In 

Transylvania (1848-1918), Peter Lang Publishing House, 2019.  

2) Marius Eppel, „Deaneries and Archpriests in the Orthodox Church of Nineteenth-Century 

Transylvania” în Marius Eppel (ed.), Connecting Faiths and Nationalities: A Social 

History of the Clerical Profession In Transylvania (1848-1918), Peter Lang Publishing 

House, 2019. 

3) Mirela Popa-Andrei, „The Dynamics of Clerical Education in the Romanian Church United 

with Rome. Case study: The Năsăud Clergy in the Second Half of the Nineteenth Century” 

în Marius Eppel (ed.), Connecting Faiths and Nationalities: A Social History of the 

Clerical Profession In Transylvania (1848-1918), Peter Lang Publishing House, 2019. 

4) Ana Victoria Sima, „Matrimonial Practices and Social Prestige among the Greek-Catholic 

Clergy in Transylvania in the Second Half of the Nineteenth Century” în Marius Eppel 

(ed.), Connecting Faiths and Nationalities: A Social History of the Clerical Profession In 

Transylvania (1848-1918), Peter Lang Publishing House, 2019. 

c) Manifestări științifice internaționale: 

1) Marius Eppel, „Making the Mediators - the Middle Clergy, Family Ties, and the State in 

Late 19th and Early 20th Century Transylvania” în cadrul 42nd Annual Meeting of the 

Social Science History Association, Montreal, Canada, 2-5 noiembrie 2017; 

2) Ana Sima, „More than Words: Writing and Its significance amongst Ordinary Romanians 

in Transylvania during World War I” în cadrul 42nd Annual Meeting of the Social Science 

History Association, Montreal, Canada, 2-5 noiembrie 2017; 

3) 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 Lived Catholicism from the Balkans to the Baltics, Budapesta, Ungaria, 



9-10 martie 2018; 

4) 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 llislory Conference, Belfast, Irlanda de Nord, 4-7 aprilie 2018; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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; 

10)Marius Eppel, „The State of the Nation, the State of the Church: Romanian Ecclesiastical 

Infrastructures around 1900 in Dualist Hungary”, în cadrul Association for the Study of 

Nationalities World Convention, New York, SUA, 2-4 mai 2019; 

11)Ovidiu Emil Iudean, „The Clergy in the Upper House of the Budapest Parliament between 

1867 and 1918: Composition, Representation, and Reform”, în cadrul 71th Conference of 

the ICHRPI, Andorra la Vella, Andorra, 16-18 iulie 2019; 

12)Marius Eppel, Ana Victoria Sima, „The Historical Actors Behind Parish Records: A 

Database for Studying the Ecclesiastical Frameworks of Modern Transylvania (1850- 

1918)” în cadrul 45th Annual Meeting of the Social Science History Association, Chicago, 

SUA, 21-24 noiembrie 2019; 

13)Marius Eppel, Oana Sorescu-Iudean, Angela Lumezeanu, Ana Victoria Sima, Raluca 



 

Botoș, Teodora Mihalache, „The Confessional Infrastructures Database and the Field of 

Ecclesiastical History in Modern Transylvania” în cadrul Digital Humanities and Data 

Visualization, Cluj-Napoca, România, 28-29 noiembrie 2019. 

d) Volumul publicat la o editură internațională de prestigiu 

1) Marius Eppel (ed.), Connecting Faiths and Nationalities: A Social History of the Clerical 

Profession In Transylvania (1848-1918), Berlin: Peter Lang Publishing House, 2019 

(acceptat spre publicare) 

Concluzii 

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

proiectului au realizat obiectivele propuse în cele trei etape de cercetare, în deplină conformitate cu 

planul de realizări. Toate activitățile propuse, descrise în prezentul raport, au presupus un volum de 

muncă considerabil, membrii proiectului concentrându-și demersul de cercetare, în toate cele 30 de 

luni de implementare a proiectului, 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. În consecință, livrabilele 

proiectului au fost îndeplinite în totalitate, în plus față de acestea realizându-se un articol BDI, patru 

studii în volum internațional și trei conferințe internaționale. De asemenea, în limita bugetului 

disponibil în perioada iulie 2017 - decembrie 2019 cercetătorii postdoctorali și doctoranzii au avut 

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 și volume colective. Unul dintre 

scopurile principale ale proiectului, realizarea bazei de date conținând întregul corp al clerului 

mijlociu din Arhidieceza de Sibiu și din Arhidieceza de Alba Iulia și Făgăraș, a devenit disponibilă 

odată cu finalizarea proiectului, fiind în mod cert un instrument extrem de util cercetătorilor 

interesați de istorie ecleziastică, demografie istorică, istorie socială și culturală, precum și celor din 

alte domenii precum cel teologic, sociologic etc. 

Cluj-Napoca, 29.11.2019 CS II Dr. Ioan Marius Eppel 


