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Raport ştiinţific 

privind implementarea proiectului in perioada iulie 2017 – septembrie 2019 

 

 În perioada iulie 2017-septembrie 2019, 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) 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 patru membri (directorul de proiect, prof. 

dr. Judit Pál și trei cercetători post-doctorali: conf. dr. Andrei Sora, lector dr. Vlad Popovici și 

dr. Ovidiu Iudean), iar de la jumătatea lunii octombrie 2017 au mai fost angajați trei membri 

(doi masteranzi și un doctorand). În iunie 2018 a expirat, conform planului de realizare, 

contractul unuia dintre cercetătorii postdoctorali (dr. Ovidiu Iudean). Din luna octombrie 2018 

masteranda Edina Gál a fost înmatriculată la doctorat, devenind astfel cercetător doctorand. în 

luna decembrie 2018 s-a terminat contractul doctorandului Csaba Horváth. Începând cu 

ianuarie 2019 a fost înlocuit prin concurs de un cercetător postdoctoral: dr. Ferenczi Szilárd-

Alexandru. Începând cu luna iulie 2019 studenta masterandă Timea Longaver a fost înlocuită 

prin concurs de studenta masterandă Florina Sas, conform prevederilor contractuale, deoarece 

a finalizat studiile și nu le-a continuat prin doctorat. În acest fel, componența echipei de 

cercetare precum și normele salariale aferente fiecărei poziții au respectat permanent 

prevederile contractuale. 

 

 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: 

1.1 Construcția unui corpus 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). Identificarea acestor acte în colecțiile de legi, dar mai 

ales în presa oficială a timpului (Budapesti Közlöny, Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent, 

Monitorul Oficial al României) a fost definitivată în proporție de 100%, textele au fost extrase 

electronic, transcrise și se află în ultima etapă de prelucrare. Rezultatele acestei activități vor fi 

două volume de legislație administrativă, fiecare incluzând un studiu introductiv extins, 
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publicate la edituri naționale (vezi D. Lista publicațiilor și conferințelor); Pentru soluțiile de 

acces electronic la aceste surse a se vedea activitățile 2.7 / 3.5. Fără a avea o imagine clară 

asupra legislației, mai ales datorită schimbărilor dese survenite în domeniul administrației, nu 

este posibilă înțelegerea nici a celorlalte teme studiate. 

1.2. / 2.1. /  3.1. Parcurgerea literaturii de specialitate și a arhivelor. Această 

activitate a debutat prin realizarea unei colecții digitizate prin fotografiere a inventarelor 

fondurilor administrative păstrate la serviciile județene ale Arhivelor Naționale din Transilvania 

(comitate, județe, prefecturi), a inventarelor fondurilor Consiliul Dirigent și Ministerul de 

Interne (păstrate la Arhivele Naționale Istorice Centrale din București) sau a celor conexe 

(asociații ale funcționarilor publici). Au fost acoperite toate județele Transilvaniei, precum și 

fondul Consiliului Dirigent și cel al Ministerului de Interne aflate la Arhivele Naționale Istorice 

Centrale. Menționăm că o parte dintre inventare, atât la serviciile județene, cât și la ANICB 

erau deja digitizate și au fost astfel preluate de pe site-ul Arhivelor Naționale, dar pentru 

majoritatea materialelor, peste 70%, au fost necesare deplasări la sediul arhivelor. În acest fel 

am realizat o colecție de cca. 15.000 imagini formată exclusiv din inventarele fondurilor 

administrative, pe care am folosit-o pentru a selecta dosarele de interes științific, care însumează 

la rândul lor peste 20.000 imagini. 

Alături de inventare au mai fost digitizate și s-a început extragerea informației din 

registrele de personal și salarii ale comitatelor și județelor, acolo unde și în măsura în care 

acestea s-au păstrat. Până la 1918 anuarele funcționărești ale Regatului Ungariei permit 

identificarea facilă a mișcării funcționarilor în oficii. După 1918, cea mai bună imagine a 

dinamicii interne a serviciului administrativ este redată de aceste registre de salarii. Conținutul 

lor a fost comparat și cu documentele păstrate în fondul Ministerului de Interne (ANICB), 

pentru a reconstitui personalul administrativ și dinamica sa în posturi între 1919-1925. 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 ceea ce privește literatura de specialitate, aceasta a fost consultată atât în țară, cât și 

în cadrul stagiilor de cercetare în străinătate detaliate mai jos la punctul B. Menționăm aici că, 

din păcate, bibliotecile centrale universitare din Cluj și București nu dețin întotdeauna lucrări 

elaborate la nivel județean, unele cu pronunțat caracter biografic și prosopografic, redactate în 
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ultimii ani (mai ales cu ocazia aniversării centenarului), astfel încât deplasările pentru cercetare 

arhivistică se suprapun, nu de puține ori, cu stagiile bibliografice. 

1.3. Construcția tabelului multilingv de funcții. Funcțiile administrative apar 

menționate și înainte de 1918, în literatura și presa timpului, în cel puțin trei limbi (maghiară, 

română, germană). Începând cu anul 1919 denumirile lor oficiale au fost schimbate din 

maghiară în română, dar forme corupte și traduceri aproximative au continuat să fie utilizate. 

Mai mult, istoriografia română nu a fost niciodată preocupată să ofere un tablou general al 

echivalărilor lingvistice, inclusiv într-o limbă de circulație internațională, ceea ce a condus, 

până astăzi, la dificultăți și la o lipsă de standardizare a traducerilor din maghiară/română în 

engleză. De aici a pornit intenția noastră de realizare a unui instrument de referință pentru 

viitoarele cercetări. Catalogul este pregătit și va fi publicat în forma definitivă ca anexă la 

volumele de documente, dar și electronic, pe site-ul proiectului. 

 1.6 / 2.4. / 3.3  Realizarea unei baze de date a funcționarilor publici din 

Transilvania între 1910-1925 și legarea acestui set prosopografic de setul de date privind 

membrii elitei parlamentare 

  După cum menționam anterior, pentru perioada 1910-1918 conținutul bazei de date a 

fost realizat în conformitate cu anuarele administrative ale Regatului Ungariei, cu precizarea că 

am urmărit și carierele funcționarilor înainte de 1910, deci pe viitor este posibilă reconstituirea 

traseului profesional în administrație al funcționarilor care au activat în administrație între 

1910-1918. Tot pentru această categorie de funcționari, am comparat listele cu catalogul 

membrilor Parlamentului Ungariei realizat în cadrul unui proiect anterior, astfel încât știm care 

dintre ei au fost membri ai Parlamentului și, bineînțeles, datele biografice aferente. Pentru 

perioada 1919-1925 avem o imagine relativ coerentă a succesiunii în funcții până la nivelul 

prim-pretorilor, căreia i se adaugă o statistică a tuturor funcționarilor administrativi județeni din 

Transilvania realizată în 1925, care cuprinde informații valoroase despre biografia și cariera 

fiecăruia. Pentru acest interval cronologic am folosit aproape exclusiv informația din arhive, 

atât cea disipată în fondurile comitatelor, 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. Baza de date va fi disponibilă 

public, cu acces liber, în cadrul Historical Data Grinder (http://82.208.133.141:3030/), după 

finalizarea proiectului. 

http://82.208.133.141:3030/)
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2.2. Analiza structurii interne și a funcționalității aparatului administrativ, 

2.3. / 3.2. Comparație între Transilvania și comitatele vestice, 

3.7. Studii de caz pe comitate 

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

reconstrucția prosopografică 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. 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 în studii și 

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

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. Tot A. Sora a studiat chestiunea transferului de 

funcționari din Vechiul Regat, atât în Transilvania cât și în Basarabia, oferind astfel, prin doua 

din studiile sale, o perspectivă comparativă asupra acestui fenomen. 

În privința studiilor de caz pe comitate / județe, T. Longaver și V. Popovici și-au 

focalizat cercetarea asupra comitatelor / județelor săsești și a celor din secuime, iar V. Popovici 

a cercetat implicarea funcționarilor publici în procesul electoral în județele Alba de Jos și 

Cojocna. 

2.7. / 3.5 Construcția bazei de date cu tag-uri din presă legate de sursele digitizate 

Un catalog cu link-uri la presa digitizată care conține actele administrative (vezi 

activitățile 2.7 / 3.5.). Acest catalog în forma sa electronică este pregătit, însă legislația 

românească a anilor 1920-1925, regăsibilă în Monitorul Oficial, ridică probleme de relaționare 

electronică, deoarece site-ul http://www.digibuc.ro (Biblioteca Digitală a Bucureștilor), care 

conține singura variantă digitizată a Monitorului Oficial, este aproape permanent nefuncțional 

sau se accesează la viteze foarte mici, care fac încărcarea documentelor imposibilă.  

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 nu fusese prevăzut inițial 

printre livrabilele proiectului și, în contextul existenței unei cantități destul de mare de 

http://www.digibuc.ro/
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informație, luăm în considerare publicarea în viitor a unui volum special dedicat acestui subiect. 

Momentan, deoarece avem deja în prelucrare trei volume de final ale proiectului, în loc de unul, 

cât prevăzusem inițial, am amânat începerea editării unui al patrulea. 

În contextul dezvoltării instrumentelor electronice de cercetare, 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 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, în cadrul 

unei școli de vară și a unui concurs online. 

2.5. / 3.4 Analize seriale (cantitative). 2.6. Analize calitative. 2.8. / 3.6  Analiza finală 

la scară provincială 

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. Pe baza unor studii anterioare a conturat 

și profilul comiților supremi de dinainte de război și cei de la sfârșitul primului război mondial. 

Activitatea și reacția elitelor din Transilvania la finalul războiului a făcut de asemenea obiectul 

cercetărilor sale. A studiat, de asemenea, chestiunea integrării administrative a Transilvaniei 

după 1918 și modificările în rândul personalului administrativ, inclusiv efectele societale și 

economice ale acestora. 

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”. A studiat, de 

asemenea, activitatea prefecților din perioada 1919-1925, în particular a celor din perioada 

guvernării liberale. 

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

istoriografic, prezența și locul care li s-a oferit în literatura timpului, în scrierile istorice, dar și 

în spațiul memoriei digitale contemporane. A studiat de asemenea funcționarii delegați la Marea 
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Adunare Națională de la Alba Iulia și în general memoria acestui eveniment în mediul online 

de limba română. 

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. 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) o analiză la scară provincială focalizată asupra prim-pretorilor, ale 

cărei rezultate au fost acceptate pentru publicare într-un volum internațional. 

Un subiect sensibil a fost abordat de A. Sora, care a studiat problematica trădării și a 

colaboraționismului în timpul Primului Război Mondial, rezultatele urmând de asemenea să fie 

publicate într-un volum internațional. 

Un alt subiect frecvent abordat de cercetările recente este acela al nivelului 

profesionalizării personalului administrativ. J. Pál și V. Popovici au propus o secțiune dedicată 

acestui subiect în Europa Centrală, în cadrul ESSHC 2020 Leiden (martie 2020), unde va fi 

abordată comparativ situația din România (Vechiul Regat și Transilvania), Ungaria, Slovacia 

și Austria. Prezentările vor fi, cel mai probabil, publicate. 

Dincolo de studiile deja publicate care abordează subiectul la scară provincială, o 

analiză de ansamblu va fi realizată în cadrul studiilor introductive ale celor două volume de 

documente ce se află în pregătire. Cel dintâi privește modificările cadrul legislativ privind 

administrația publică din Transilvania între sfârșitul secolului al XIX-lea și 1925, iar cel de al 

doilea privește statutul funcționarilor publici în această perioadă, cu accent pe dezbaterile din 

perioada interbelică și pe anteproiectele ce au precedat votarea Legii statutului funcționarilor 

publici. Pentru a pune într-o perspectivă comparativă situația din Transilvania și cea din 

celelalte provincii românești, dar și pentru a compara situația funcționarilor administrativi cu a 

altor categorii funcționărești am apelat la colegi din țară și din străinătate, în baza contribuțiilor 

cărora va fi publicat, în 2020, un volum colectiv de studii intitulat Servitorii statului și 

societatea românească, care va acoperi cronologic perioada 1848-1948 în toate provinciile 

administrate de statul român. 

 

B. STAGII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

1. Stagii de cercetare arhivistică. 

Membrii proiectului au desfășurat activități de cercetare arhivistică după cum urmează: 
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Judit Pál la Arhivele Naționale Istorice Centrale din București și la Serviciul Județean 

Cluj și Brașov al Arhivelor Naționale, precum și la Arhivele Statului de la Budapesta; 

Edina Gál la Serviciile Județene Bihor, Hunedoara, Alba, Bistrița-Năsăud și Brașov ale 

Arhivelor Naționale. 

Timea Longaver la Serviciile Județene Hunedoara, Maramureș, Satu Mare ale Arhivelor 

Naționale. 

Csaba Horváth la Serviciile Județene Cluj, Harghita și Covasna ale Arhivelor Naționale. 

Andrei Sora la Arhivele Naționale Istorice Centrale din București. 

Vlad Popovici la Serviciile Județene Alba, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Sibiu, Brașov și 

Caraș-Severin ale Arhivelor Naționale (ultimele două programate în decembrie 2017), precum 

și la Biblioteca Centrală Universitară Iași. 

Ovidiu Iudean la Serviciul Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale. 

Prin intermediul unor colaboratori voluntari, doctoranzi, au fost obținute și materialele 

necesare de la Serviciile Județene Timiș, Arad și Mureș ale Arhivelor Naționale. 

În cadrul acestor stagii au fost consultate și fotografiate un număr de peste 20.000 file 

de documente, majoritatea din fondurile prefecturilor din diverse județe, precum și din fondul 

Consiliului Dirigent și al Ministerului de Interne aflate la Arhivele Naționale Istorice Centrale 

din București. 

 

2. Stagii de cercetare bibliografică externă 

 Stagiile de cercetare bibliografică au fost realizate după cum urmează: 

- Budapesta, Judit Pál, 23-28 octombrie și 27 noiembrie-2 decembrie 2017, 17-23 iunie 

2018, 3-22 februarie, 26-30 martie, 23-30 iunie, 23-31 iulie 2019; 

- Budapesta, Edina Gál, 20-30 iunie, 8-21 iulie, 29 septembrie-5 octombrie 2019; 

- Debrecen, Edina Gál și Timea Longaver, 5-11 noiembrie 2017; 

- Viena, Judit Pál, 20-28 septembrie 2019; 

- Viena – Vlad Popovici, 28 mai – 1 iunie 2019; 

- München - Judit Pál, 4-18 august 2019; 

- Londra - Judit Pál, 21-28 august 2019; 

- Belfast, Judit Pál și Vlad Popovici, 4-11 aprilie 2018, cu ocazia deplasării la European 

Social Science History Conference. 

 Stagiile de cercetare bibliografică externă (la Budapesta și Debrecen) au avut ca obiect 

prioritar literatura maghiară de specialitate asupra subiectului și literatura maghiară de epocă, 

ambele mai greu disponibile în bibliotecile din România. La Budapesta au fost efectuate și 
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cercetări arhivistice, la Arhivele Naționale ale Ungariei, ale căror rezultate sunt reflectate și în 

studiile publicate în cadrul proiectului. Pentru literatura internațională de specialitate pe tema 

administrației publice și funcționarilor, cu precădere în Europa Centrală și de Est au fost 

efectuate o serie de stagii de cercetare mai scurte la Viena, München si Londra. 

 

C. LIVRABILE, REZULTATE ŞTIINŢIFICE ŞI DISEMINARE (PUBLICAŢII 

ŞI REUNIUNI ŞTIINŢIFICE). Aferente activităților:  

- 1.4 / 2.9 / 3.8;  

- 1.5 / 2.10 / 3.9;  

- 1.7 / 2.12 / 3.12;  

- 1.6 / 2.11 / 3.11;  

- 3.10. 

Livrabilele prevăzute și indicatorii scientometrici prevăzuți au fost în întregime 

realizate/ți până la această dată. Cu referire la indicatorii scientometrici, pentru perioada iulie 

2017 – decembrie 2019 erau prevăzute: 

- minim trei studii ERIH / ISI – au fost realizate trei (Cf. secțiunea D. Lista 

publicațiilor și conferințelor) și încă două sunt în curs de finalizare pentru a fi 

trimise spre recenzare până la finalul proiectului; 

- minim șase studii în alte reviste științifice indexate BDI – au fost realizate șase (Cf. 

secțiunea D. Lista publicațiilor și conferințelor) și încă unul este în curs de 

finalizare pentru a fi trimis spre recenzare până la finalul proiectului; 

- minim două capitole în cărți – au fost publicate sau acceptate spre publicare patru 

capitole în volume internaționale și patru în volume naționale (Cf. secțiunea D. Lista 

publicațiilor și conferințelor); 

- volum final al proiectului – sunt în ultimele stadii de pregătire: un volum 

internațional de studii privind elitele publicat la editura LIT Verlag; două volume 

naționale de documente cu studii introductive publicate la editura Mega. Pe lângă 

acestea, în 2020, va fi publicat un volum de studii în limba română, dedicat 

funcționarilor publici, inițiat tot în cadrul proiectului (a se vedea și secțiunea D, 

infra); 

- Minim șapte participări la conferințe internaționale (inclusiv organizări de 

evenimente) – membrii proiectului au prezentat lucrări la 17 manifestări științifice 

internaționale desfășurate în țară sau la instituții prestigioase din străinătate, au 

organizat două secțiuni la conferințe internaționale de prestigiu, au participat ca 
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moderatori în două secțiuni ale unei conferințe internaționale, au participat la 12 

manifestări științifice naționale și au organizat trei secțiuni sau mese rotunde la 

evenimente științifice naționale 

- Site-ul proiectului a fost funcțional întreaga perioadă:  http://www.elite-

research.eu/Change_and_Continuity_home.html. 

Alte livrabile definitivate și care urmează a fi publicate odată cu finalul proiectului: 

- Tabelul cu echivalările lingvistice ale funcțiilor în limbile română – maghiară – 

germană - engleză; 

- Catalogul funcționarilor comitatenși și județeni din Transilvania între 1910-1918 – 

sub forma unei baze de date - Historical Data Grinder 

(http://82.208.133.141:3030/); 

- Catalog de acte normative privind administrația publică, cu trimiteri on-line acolo 

unde site-urile sunt funcționale; 

 

D. Lista publicațiilor și conferințelor 

 Cărți 

 Lukáš Fasora, Ewald Hiebl, Judit Pál, Petr Popelka (Hg.), Elitenforschung in der 

Geschichtedes 19. und 20. Jahrhunderts. Erfahrungen und methodisch-theoretische 

Inspirationen, LIT Verlag, 2019, 200 p. (Mitteleuropäische historische Perspektiven/ Central 

European Historical Perspectives, Bd. 2), ISBN 978-3-643-50920-8 (sub tipar). 

 Judit Pál (coord.), Andrei-Florin Sora, Vlad Popovici, Florina Sas (editori), Timea 

Longaver, Csaba Horváth (colaboratori), Cadrul legislativ al administrației din Transilvania 

1914-1925, Cluj-Napoca, Mega, 2019, ISBN 978-606-020-128-1 (în curs de editare, cca. 500 

pagini). 

 Andrei-Florin Sora, Florina Sas (editori), Lungul drum spre primul statut al 

funcționarilor publici din România: deziderate, (ante)proiecte, legislație, opinii și dezbateri, 

1918-1923, Cluj-Napoca, Mega, 2019, ISBN 978-606-020-127-4 (în curs de editare, cca. 400 

pagini). 

 Judit Pál, Andrei-Florin Sora, Vlad Popovici (editori), Servitorii statului și societatea 

românească, volum de studii reunind 25 contribuții ale unor specialiști, programat pentru 

apariție în prima jumătate a anului 2020. 

 Studii în reviste ERIH 

 Judit Pál, The System of Government Commissioners during the First World War and 

the Organization of the Government High Commissioners Office in Transylvania. Studia 

Universitatis „Babeș-Bolyai”, Series Historica, 2018, nr. 2, p. ISSN: 1220-0492 

http://www.elite-research.eu/Change_and_Continuity_home.html
http://www.elite-research.eu/Change_and_Continuity_home.html
http://82.208.133.141:3030/)
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 Vlad Popovici, Un funcționar și preocupările sale în afara oficiului – Ioan Corbu 

(1873-1954), în „Anuarul Institutului de Istorie ̀ George Barițiu` din Cluj-Napoca”, LVII, 2018, 

Supliment, p. 92-105. ISSN 2344-2107, ISSN-L 1584-4390 

 

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, p. 159-172, ISSN 1584-3165 

 

Studii publicate în reviste indexate în alte baze de date internaționale: 

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. 

 

Andrei Florin Sora, Primii funcționari din Vechiul Regat în Basarabia (27 martie – 27 

noiembrie 1918), în „Anuarul Institutului de Istorie 'A.D. Xenopol'”, an LV, 2018, p. 267-286 

 

Andrei Florin Sora, Funcţionarii publici „regăţeni” în noile provincii ale României 

Mari, 1918-1925, în „Studii şi Articole de Istorie”, nr. LXXXVI (2019), p. 78-92 (CEEOL); 

 

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, în 

„Studii şi Articole de Istorie”, LXXXV, 2018, p. 125-135. 

 

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, p. 51-64, ISSN (online): 2559-6721. ISSN-L: 2559-6721, 

DOI:10.24193/subbdigitalia.2018.2 

 

Studii publicate în reviste neindexate BDI 

Vlad Popovici, Funcționarii din administrație și justiție delegați la Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia (1 decembrie 1918), în „Revista de Istorie a Moldovei”, 2018, 4 

(116), p. 73-86. 

 

Studii în volume publicate în afara țării:  

Judit Pál, Research on High Hungarian Officials in the Dual Monarchy: the Case of 

Transylvanian Lord-Lieutenants. In: Franz Adlgasser – Fredrik Lindström (eds.): The 

Habsburg Civil Service and Beyond: Bureaucracy and Civil Servants from the Vormärz to the 

Inter-War Years. Vienna, Austrian Academy of Sciences Press, 2019, p. 149−166. 
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(Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse im Verlag der ÖAW, Band 892, ISBN 

978-3-7001-8137-8. 

 

Judit Pál, Vlad Popovici, The Transformation of the Mid-level Civil Servants’ Corps in 

Transylvania in the Aftermath of the First World War: The High Sheriffs between 1918 and 

1925, in vol. The Great Transformation. Administrative Personnel in the Successor States of 

the Habsburg Monarchy, 1918−1920, Böhlau Verlag, Veröffentlichungen des Instituts für 

Österreichische Geschichtsforschung, 2020 (în editare) 

 

Vlad Popovici, The reorganization of the Romanian National Party in rural areas of 

Lower Alba County prior to parliamentary elections in 1919, in vol. Sorin Radu, Oliver Jens 

Schmidt, Politics and Peasants in Interwar Romania, Cambridge Scholars Publishing, 2017, p. 

329-354. ISBN (13): 978-1-4438-9383-1. 

 

Andrei Florin Sora, “What country doesn’t have its traitors?”: Debating the concepts 

of “traitor” and “collaboration” in Romanian society, 1916-1922, in Bogdan Murgescu, Ioana 

Pintilie (coord.), World War I and Beyond: Human Tragedies, Social Challenges, Scientific and 

Cultural Responses, Universitätsverlag WINTER (Heidelberg), 2020 (în editare) 

 

Studii în volume naționale 

 Vlad Popovici, Cojocna, în Bogdan Murgescu, Andrei Florin Sora (coord.), România 

Mare votează: alegerile parlamentare din 1919 „la firul ierbii”, Iași, Polirom, 2019 (sub tipar). 

 

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, 2020 (studiu predat, 

volum în pregătire). 

 

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. 

 

 Evenimente științifice organizate sau la care s-a luat parte ca moderator invitat 

(discussant): 

18-21 Martie 2020, Leiden, De/professionalization of Political and Administrative 

Elites: Historical Turning Points in the 19th and 20th Centuries, panel (5 prezentări) la 
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European Social Science History Conference 2020, University of Leiden [organizatori: J. Pál, 

V. Popovici]. 

 

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. 

 

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]. 

 

 Manifestări ştiinţifice internaţionale: 

Judit Pál, The end of the First World War and the change of the administrative elite in 

Transylvania − Canadian Congress of the Humanities and Social Sciences − organizată de 

University of British Columbia, Vancouver (panel: Hungarian Studies Association of Canada) 

– 1−3. iun. 2019 

 

 Judit Pál, The Final Days of the Representative Body: the Cessation of the 

Transylvanian Diet at the Middle of the 19th Century − 71st Conference of the International 

Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions – ICHRPI − 

Parliament of the Principality of Andorra − Andorra – 16−18. iul. 2019 
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 Judit Pál, Öffentliche Verwaltung und die Integration Siebenbürgens in Rumänien nach 

dem Ersten Weltkrieg − „The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social 

and Economic Impact on Europe” – Czech Academy of Sciences, the Ministry of Foreign 

Affairs of the Czech Republic − Praga – 26−27. sept. 2019. 

 

 Judit Pál, Stadtentwicklung und Infrastruktur in den siebenbürgischen Städten im 

Zeitalter des Dualismus − „Symbols of Modernity. International workshop”, University of 

Rzeszow, 15-16 mai 2019. 

 

 Judit Pál, Vlad Popovici, Societal cooperation as a prerequisite for railway building in 

Transylvania before 1918, The Railway Journey from the 19th to the 21st Centuries, 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, 12-14 septembrie 2019. 

 

Vlad Popovici, Competing clichés: the attitude towards work as indicative of 

modernisation for rural Romania in the long nineteenth century, Symbols of Modernity, 

International Workshop, 15-16 mai 2019, University of Rzeszow 

 

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

Fideikommiss. Ein historiographischer Überblick”. Vienna, Universität Wien, Institut für 

Osteuropäische Geschichte, 2-3 Februarie 2018. 

 

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. 

 

 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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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; 

 

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. 

 

Judit Pál, Transylvania and the Settlement. „Conflict and Cooperation: 150 Years of the 

Austro-Hungarian Settlement”, Hungarian Academy of Sciences. Institute of History, 30 

noiembrie – 1 decembrie 2017. 

 

Judit Pál, Vlad Popovici, Parliamentary life-courses. The Transylvanian members of 

the 19th century Hungarian Parliament as seen through a prosopographical inter-relational 

database, 69e Congrès de la CIHAE (Commission Internationale pour l’Histoire des 

Assemblées d’Etat – International Commission for the History of Representative and 

Parliamentary Institutions), Orléans și Blois 5-7 septembrie, Paris 8 septembrie 2017. 

 

Andrei Sora, Au-delà des apparences. La « circulation » de l’institution préfectorale 

française dans les Pays Roumains/Roumanie dans le long XIXe siècle, Territorial Governance 

and State Representatives in the Long 19th Century. Circulation of Knowledge, Models and 

Men, Open Universiteit Brussels, Université Rennes 2, Institut Universitaire de France, 6-8 

decembrie 2017. 

 

Manifestări științifice naționale 

 Vlad Popovici, Elita administrativă și jocurile memoriei istorice. Studiu de caz: 

Consiliul Dirigent și corpul prefecților din Transilvania anilor 1919-1920, Conferința 

internațională „România după Marea Unire”, Academia Română. Institutul de Istorie „George 

Bariț” din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 22-23 mai 2019. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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

neoficiale şi practici politice în primul deceniu interbelic, Congresul Național al Istoricilor 

Români, Iași, „Alexandru Ioan Cuza“ University of Iași, 29 August 2018. 

 

Vlad Popovici, Alegerile parlamentare și lumea rurală transilvăneană la începutul 

secolului al XX-lea, Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, „Alexandru Ioan Cuza“ 

University of Iași, 29 August 2018. 

 

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

Congresul Național al Istoricilor Români, 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, Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, 

„Alexandru Ioan Cuza“ University of Iași, 31 August 2018. 

 

Vlad Popovici, Corpul funcționarilor publici comitatenși/județeni din Transilvania 

între 1918-1925, Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, „Alexandru Ioan Cuza“ 

University of Iași, 31 August 2018. 

 

Andrei Sora, participare la masa rotundă Elites, partis et la recherche de l’intégrité dans 

la politique roumaine – causes, évolutions, conséquences, Intégrité et anticorruption dans les 

démocraties européennes. Enjeux, réformes et controverses, Universitatea din Bucureşti, 

Facultatea de Ştiinţe Politice, CEREFREA, 6 octombrie 2017 

 

Vlad Popovici, Elită sau clasă de mijloc? „Elita” românească din Transilvania și 

Ungaria secolului al XIX-lea și începutului de secol XX în perspectivă istoriografică, între 

„național” și „social”, Elitele puterii – puterea elitelor în spațiul românesc (secolele XV-XX), 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 12-13 octombrie 2017. 
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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. 

 

E. 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. Accentul a căzut, în primele șase luni, pe construcția cadrului cercetării, 

colectarea instrumentelor arhivistice și a informației bibliografice esențiale, precum și 

pregătirea acelor livrabile care vor fi utilizate ca instrumente de cercetare atât pentru acest 

proiect, cât și ulterior pentru orice cercetător interesat. Ulterior s-a trecut în etapa colectării 

informației prosopografice privind funcționarii, apoi aceasta a fost pregătită pentru analiză, 

rezultând o serie de studii, articole și prezentări la evenimente științifice, subsumate tematici 

proiectului. 

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 

indexate în baze de date internaționale și în volume internaţionale. Subliniem faptul că titlurile 

menţionate în secţiunea „D” a raportului sunt doar cele publicate sau trimise pentru publicare. 

Pe lângă acestea, membrii echipei sunt autori ai mai multor studii aflate încă în manuscris, ce 

urmează să fie trimise spre publicare până la finalul proiectului, iar materialul deja prelucrat va 

sta și în viitor la baza redactării altor studii, unele comparative (de ex. elite politice vs. elite 

administrative), și după finalizarea proiectului. 

  

 Cluj-Napoca, septembrie 2019  

 Director proiect, 

 Prof. Dr. Judit Pál 

 


