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Argument

În cea de a doua parte a

anului 2020, Institutul de

Istorie „George Barițiu” ca și

alte instituți i de cercetare au

cunoscut constrângeri le

generate de pandemia de

Coronavirus. Aceasta s-a

reflectat prin diminuarea

vizibi lă a manifestări lor

ști ințifice ca urmare a anulări i

multor congrese și conferințe

internaționale ori naționale, doar câțiva organizatori

încumetându-se să le mai desfășoare în mediul onl ine. O atare

conjunctură a cenzurat drastic participarea cercetători lor noștri la

evenimente unde să își prezinte rezultatele cercetări lor lor. Din

fericire, ceea ce nu s-a mai putut comunica verbal , s-a transferat

în planul publ icări i rezultatelor obținute în munca de cercetare

asiduă desfășurată, aici nefi ind atât de severe restricți i le

pandemice. Astfel , numărul publ icați i lor membri lor institutului nu

a scăzut în 2020 comparativ cu 2019, dimpotrivă, crescând și

cal i tatea revistelor și a volumelor tipărite de cercetători i noștri .

Totuși , pandemia a blocat un timp activități le ști ințifice ale

cercetători lor, bibl ioteci le și majoritatea arhivelor fi ind închise

pentru studiu, dar membri i institutului au continuat să își

desfășoare activitatea profesională în noi le condiți i impuse de

autorități , insistând mai mult pe final izarea temelor de plan, fără

a negl i ja proiectele de cercetare personală. Bi lanțul acestui an

încheiat nu este unul cu sold negativ, dar nici nu îl putem încadra

între ani i faști d in istoria institutului . Sperăm însă cu toți i , având

și perspectiva istorică, că actuala pandemie se va epuiza curând

și vom fi în măsură să ne reluăm activitatea în mod normal .
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Abrudan, Mircea-Gheorghe:

Abrudan, Mircea-

Gheorghe, Protopopul

Aurel Munteanu (1882-

1940) , martir al

poporului român și

mucenic al Bisericii

Ortodoxe, Edit.

Renașterea, Cluj-

Napoca, 2020, 265 p.

Construind Unirea

cea Mare. Vol . I . De la

Revoluția pașoptistă la

formarea Partidului Național Român (1848-

1881 ) , volum îngri j i t și prefață de Mircea-

Gheorghe Abrudan , coord. Ioan-Aurel Pop,

Ioan Bolovan, Ioana-Mihaela Bonda, Ana Victoria

Sima, Teodor Laurențiu Popescu, Cluj-Napoca,

Edit. Școala Ardeleană, 2019, 892 p.

Abrudan, Mircea-Gheorghe, Edificiile

religioase fortificate din România, Ioan Chiri lă

(coord. ) , Imaginar religios, vol . IV (Enciclopedia

imaginari i lor din România, coord. general Corin

Braga), Edit. Pol irom, Iași , 2020, p. 111-127.

Abrudan, Mircea-Gheorghe, Optzeci de

ani de la 28 iunie 1940: «O zi a rușinei

naționale», când România Mare s-a prăbușit

«fără să tragă o împușcătură», „Revista

Renașterea”, anul XXXI , serie nouă, Cluj-Napoca,

nr. 7/iu l ie 2020, p. 7.

Abrudan, Mircea-Gheorghe, Părintele

Academician Mircea Păcurariu la 88 ani, „Revista

Renașterea”, anul XXXI , serie nouă, Cluj-Napoca,

nr. 8/august 2020, p. 12.

Abrudan, Mircea-Gheorghe,

Protopopul Aurel Munteanu, 80 de ani de la

martiriu, „Ziarul Lumina”, anul XVI , nr. 173

(4646), București , Joi , 10 septembrie 2020, p. 8-

9; și „Revista Renașterea”, anul XXXI , serie

nouă, Cluj-Napoca, Nr. 9/septembrie 2020, p. 4.

Abrudan, Mircea-Gheorghe, Ana

Grama la 80 de ani: aniversarea unei mari

doamne a istoriografiei și etnomuzeografiei

românești, „Astra Clujeană”, anul XVI , nr. 3-4,

Cluj -Napoca, 2020, p. 64-66.

Abrudan, Mircea-Gheorghe, Vocația

istoricului și importanța cunoașterii istoriei

astăzi, „Astra Clujeană”, anul XVI , nr. 3-4, Cluj -

Napoca, 2020, p. 28-32.

Abrudan, Mircea-Gheorghe, Dr. Iosif

Gall (1839-1912) , un mecenat clujean (I) ,

„Revista Renașterea”, anul XXXI , serie nouă,

Cluj-Napoca, nr. 10/octombrie 2020, p. 6.

Abrudan, Mircea-Gheorghe, „Cuvânt

înainte” la Marius Boromiz (coord. ) , Să iei viața

de coarne și să câștigi. Volumul I . Versuri uitate

din Marele Război. Cântece și doine cătănești,

Sibiu, Edit. Armanis, 2020, p. 7-11.

Abrudan, Mircea-Gheorghe, In

memoriam Keith Hitchins – Un mare istoric și

prieten al românilor, „Anuarul Institutului de

Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, Series

Historica”, LIX, 2020, p. 483-487.

Andea, Susana:

Documenta

Romaniae Histoica, Series

C. Transilvania, vol. XVII

(1386-1390) , coord.

Susana Andea , Editori :

Susana Andea, Lidia

Gross, Adinel Dincă,

Bucureşti , Edit. Academiei

Române, 2020, LXXXIV +

927 p.

Andea, Susana , Proceduri judiciare şi

actul scris. Ascultările de persoane din

Transilvania medievală şi premodernă, „Anuarul

Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-

Napoca, Series Historica”, LIX, 2020, p. 135-150.

Andea, Susana , Consideraţii referitoare

la forme de valorizare ale actelor scrise în

Transilvania medievală, în vol . Istoria și scrisul

istoric azi. Opțiuni metodologice. Paradigme.

Articole, studii, cărți și volume științifice publicate
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Agendă. Lucrările Conferinței internaționale din

2-5 februarie 2020 dedicată Centenarului

Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-

Napoca, editori : Susana Andea, Iosif Marin

Balog, Ela Cosma, Atti la Varga, Edit. Școala

Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020

Balog, Iosif Marin:

Balog, Iosif Marin , Aspecte privind

evoluția salariilor și a veniturilor reale în

Transilvania (1850-1914) , „Anuarul Institutului

de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, Series

Historica”, LIX, 2020, p. 221-240.

Documente privind Revoluția de la 1848-

1849 în Țările Române.

Seria C. Transilvania,

vol. XII, (1 -31 august

1848) , ediție critică

coordonată de Iosif

Marin Balog , Ela

Cosma, Atti la Varga,

București , Edit.

Academiei Române,

2020, 690 p.

Balog, Iosif

Marin , Lumperdean,

Ioan, Economic and Financial Implications of the

First World War: Domestic War Loans,

„Transylvanian Review”, 2, 2020, p. 3-23.

Balog, Iosif Marin , Aspecte privind

rezolvarea „moștenirii economice” a Austro-

Ungariei în primii ani postbelici, în vol . România

după Marea Unire, Lucrările conferinței

internaționale „România după Marea Unire.

Branduri românești. Societate. Economie Bănci.

Biopolitică. Arhitectură. Francmasonerie”, coord.

Iosif Marin Balog, Atti la Varga, Cluj-Napoca,

Centrul de Studi i Transi lvane/ Academia

Română, 2020.

România după Marea Unire, Lucrările

conferinței internaționale „România după Marea

Unire. Branduri românești. Societate. Economie

Bănci. Biopolitică. Arhitectură. Francmasonerie”,

coord. Iosif Marin Balog , Atti la Varga, Cluj-

Napoca, Centrul de Studi i Transi lvane/ Academia

Română, 2020.

Istoria și scrisul istoric azi. Opțiuni

metodologice. Paradigme. Agendă. Lucrările

Conferinței internaționale din 2-5 februarie 2020

dedicată Centenarului Institutului de Istorie

„George Barițiu” din Cluj-Napoca, editori :

Susana Andea, Iosif Marin Balog , Ela Cosma,

Atti la Varga, Cluj-Napoca, 2020.

Câmpeanu, Remus:

Câmpeanu, Remus, Corpul social în vol .

Enciclopedia

imaginariilor din

România, vol . I I I , coord.

Sorin Mitu, Iași , Edit.

Pol irom, 2020, p. 123-

141.

Câmpeanu,

Remus, Erdélyi

románok a 18. század

első felében – a

felekezet testétől a

nemzet testéig în vol . Közösség, egylet, nemzet.

Politika és társadalom a magyar és román

történelemben a középkortól a jelenkorig.

Esettanulmányok (coord. Nagy Levente,

Ábrahám Barna, Kulcsár Beáta, Miskolczy

Ambrus), Budapest, Edit. Szépirodalmi Figyelő,

p.59-80.

Cosma, Ela:

Documente privind Revoluția de la 1848-

1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania,

vol. XII, (1 -31 august 1848) , ediție critică

coordonată de Iosif Marin Balog, Ela Cosma ,

Atti la Varga, București , Edit. Academiei Române,

2020, 690 p.

Cosma, Ela , Întemeierile, în vol .

Enciclopedia imaginariilor din România, coord.

general Corin Braga, vol . I I I , Imaginar istoric,

coord. Sorin Mitu, Iași , Edit. Pol irom, 2020, p. 69-

85.

Istoria și scrisul istoric azi: opțiuni

metodologice, paradigme, agendă. Lucrările

Conferinței internaționale din 3-5 februarie

2020, dedicată Centenarului Institutului de

Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, editori

Susana Andea, Iosif Marin Balog, Ela Cosma,

Atti la Varga, Cluj-Napoca, 2020.

Cosma, Ela , Izvoare și izvoade de drept

cutumiar românesc, în vol . Istoria și scrisul

istoric azi: opțiuni metodologice, paradigme,

agendă. Lucrările Conferinței internaționale din
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3-5 februarie 2020, dedicată Centenarului

Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-

Napoca, editori Susana Andea, Iosif Marin

Balog, Ela Cosma, Atti la Varga, Cluj-Napoca,

2020.

Cosma, Ela, Metternich’s Diplomacy

Towards the Romanian Principalities and Serbia

(1815-1848) , „Romanian Review of History”/

„Romanian Journal of History”, LIX, no. 1–4,

Bucharest–Cluj-Napoca, 2019, p. 24–34.

Cosma, Ela, Ethnogonical Myths and

Historical Imaginary Regarding the Genesis of

the Romanians and Vlachs, „Studia Universitatis

Babeș-Bolyai”, Series Historia, vol . 64, no. 2 ,

Cluj -Napoca, December 2019, p. 34-49.

Cosma, Ela (ed. ) ,

Anton Cosma V – Critice.

Volume și variante, ediţie

alcătuită şi prefaţată de Ela

Cosma, Argonaut Publ ishing,

Cluj -Napoca, 2020, 488 p.

Cosma, Ela ,

Răzvan Roşu,

Multiculturalitate şi

enclavizare culturală în Transilvania, cuvânt

înainte de Thede Kahl , Editura Mega, Cluj-

Napoca, 2017, 202 p. în: ”Anuarului Institutului

de Istorie «George Barițiu»”, LIX, 2020, p. 396-

405(recenzie).

Deteșan, Daniela:

Deteșan, Daniela , Ecclesiastical

patrimony in Mărginimea Sibiului (second half of

the 19th century) , în „ Journal of Church History”,

vol . 2 , 2020,

Deteșan, Daniela ,

Fundații particulare din

Mărginimea Sibiului pentru

afirmarea națiunii române

(1872-1919) , în vol .

Patrimoniu istorico-juridic

românesc din Mărginimea

Sibiului (Rășinari și Săliște) .

Studii și ediție critică de

documente, coord. Ela Cosma, Cluj-Napoca &

Gatineau, Editura Argonaut & Symphologic

Publ ishing, 2020, p. 185-204. poza rasinari . jpg

Deteșan, Daniela , Instituții filantropice

din primul război mondial în Mărginimea

Sibiului, în vol . Patrimoniu istorico-juridic

românesc din Mărginimea Sibiului (Rășinari și

Săliște) . Studii și ediție critică de documente,

coord. Ela Cosma, Cluj-Napoca & Gatineau,

Editura Argonaut & Symphologic Publ ishing,

2020, p. 205-227.

Deteșan, Daniela, Arhiva

protopopiatului ortodox Săliște (1848-1937) , în

vol . Patrimoniu istorico-juridic românesc din

Mărginimea Sibiului (Rășinari și Săliște) . Studii și

ediție critică de documente, coord. Ela Cosma,

Cluj-Napoca & Gatineau, Editura Argonaut &

Symphologic Publ ishing, 2020, p. 527-542.

Deteșan, Daniela , Parohii, preoți și

învățători. Protopopiatul Ortodox Român Săliște

(1848-1916) , în vol . Patrimoniu istorico-juridic

românesc din Mărginimea Sibiului (Rășinari și

Săliște) . Studii și ediție critică de documente,

coord. Ela Cosma, Cluj-Napoca & Gatineau,

Editura Argonaut & Symphologic Publ ishing,

2020, p. 597-610.

Deteșan, Daniela , Procese de divorț din

Protopopiatul Ortodox Săliște (1862-1872) , în

vol . Patrimoniu istorico-juridic românesc din

Mărginimea Sibiului (Rășinari și Săliște) . Studii și

ediție critică de documente, coord. Ela Cosma,

Cluj-Napoca & Gatineau, Editura Argonaut &

Symphologic Publ ishing, 2020, p. 645-660.

Deteșan, Daniela , Procese

matrimoniale din Protopopiatul Ortodox Săliște

(1872-1882) , în vol . Patrimoniu istorico-juridic

românesc din Mărginimea Sibiului (Rășinari și

Săliște) . Studii și ediție critică de documente,

coord. Ela Cosma, Cluj -Napoca & Gatineau,

Editura Argonaut & Symphologic Publ ishing,

2020, p. 661-684.

Deteșan, Daniela , Acțiuni caritabile din

Protopopiatul Ortodox Săliște în timpul primului

război mondial, în vol . Patrimoniu istorico-juridic

românesc din Mărginimea Sibiului (Rășinari și

Săliște) . Studii și ediție critică de documente,

coord. Ela Cosma, Cluj-Napoca & Gatineau,

Editura Argonaut & Symphologic Publ ishing,

2020, p. 685-700.

Deteșan, Daniela , Mircea-Gheorghe

Abrudan, Activitatea lui Ioan Lupaș ca protopop

de Săliște (1909-1919) , în lumina unor izvoare

inedite, în vol . Patrimoniu istorico-juridic

românesc din Mărginimea Sibiului (Rășinari și
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Săliște) . Studii și ediție critică de documente,

coord. Ela Cosma, Cluj-Napoca & Gatineau,

Editura Argonaut & Symphologic Publ ishing,

2020, p. 611-644.

Dincă, Adinel C.:

Documenta Romaniae Histoica, Series C.

Transilvania, vol. XVII (1386-1390) , coord.

Susana Andea, Editori : Susana Andea, Lidia

Gross, Adinel Dincă, Bucureşti , Edit. Academiei

Române, 2020, LXXXIV + 927 p.

Dincă, Adinel C. , „ Imagines librorum”:

izvoare vizuale pentru istoria cărții medievale

din Transilvania. Potențial de cercetare și

precauții necesare, în vol . Istoria ca interogație:

Mariei Crăciun, la o aniversare, coord. Carmen

Florea și Greta-Monica Miron, Cluj-Napoca:

Argonaut / Mega, 2020, p. 211-229.

Dincă, Adinel C. , Începuturile scrisului

istoric în Transilvania medievală (până la

mijlocul veacului al XVI-lea) , în vol . Monica

Dejan (ed. ) , Scris, scriitură, text în Țările

Române: (secolele XV-XVIII) , Suceava, Ed. Karl

A. Romstorfer, 2020, p. 137-166.

Dincă, Adinel C. , Forme umanistiche di

scrittura in Transilvania: comparsa, diffusione,

evoluzione (circa 1500) , în vol . I . M. Damian,

Monica Fekete (eds. ) , Convergenze culturali:

umanesimo e spazio romeno (secoli XIV-XVI) .

Atti del Convegno di Studio (Cluj-Napoca, 24-25

maggio 2018) , Cluj -Napoca, Presa Universitară

Clujeană, 2020, p. 99-144.

Dincă, Adinel C. , „«Providi, honesti et

laboriosi viri» – epitropii în Transilvania

medievală, în Susana Andea, Iosif Marin Balog,

Ela Cosma, Atti la Varga (eds. ) , Istoria și scrisul

istoric azi – Opțiuni metodologice. Paradigme.

Agendă. Lucrările Conferinței internaționale din

3-5 februarie 2020 dedicată Centenarului

Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-

Napoca, Cluj -Napoca, Academia Română/Centrul

de Studi i Transi lvane, 2020.

Dincă, Adinel C. , Scrisori private din

Transilvania medievală în context local și

european , „Anuarul Institutului de Istorie

«George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series

Historica, tom LIX, 2020, p. 335-356.

Dincă, Adinel C. , The Cistercian Mission

in Transylvania, „Frankokratia: A Journal for the

Study of Greek Lands Under Latin Rule”, 1

(2020), p. 1-32 (Co-autor cu Chris Schabel) .

Gross, Lidia:

Documenta Romaniae Histoica, Series C.

Transilvania, vol. XVII (1386-1390) , coord.

Susana Andea, Editori : Susana Andea, Lidia

Gross, Adinel Dincă, Bucureşti , Edit. Academiei

Române, 2020, LXXXIV + 927 p.

Gross, Lidia ,

Patronaj și pietate în Bistrița

medievală (secolele XV-XVI) ,

„Anuarul Institutului de

Istorie ”G. Barițiu”, Series

Historica, LIX, 2020, p. 15-

38.

Hegedűs, Nicoleta:

Portrete de ofițeri de origine română din

armata de honvezi (1868-1918) , Nicoleta

Hegedűs, Csaba Horváth, Vlad Popovici (ed. ) ,

Cluj -Napoca, Edit. Mega, 2020.

Hegedűs, Nicoleta , Biserica și

religiozitatea, în vol . Enciclopedia imaginariilor

din România. III. Imaginar istoric, Sorin Mitu

(coord. ) , Iași , Edit. Pol irom, 2020, p. 104-122.

Hegedűs, Nicoleta , Uniune sau

contopire? Problema ”specificului ardelean” în

polemica din presa clujeană privind

concretizarea unirii Transilvaniei cu Ungaria

(1855-1870) , „Anuarul Institutului de Istorie

George Barițiu din Cluj-Napoca, Series

Historica”, LIX, 2020, p. 359-366.

Mádly, Loránd:

Mádly, Loránd , Curtea supremă

Provincială a Transilvaniei (”Tribunalul Suprem

Provincial”) : O odisee a reorganizării sistemului

judecătoresc (1861 -1867) , „Anuarul Institutului

de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, Series

Historica”, LIX, 2020, p. 165-177.

Mádly, Loránd , Az Erdélyi

Nagyfejedelemség politikai opciói a dualizmus

előtti években , in vol . Közösség, Egylet, Nemzet.

Politika és társadalom a magyar és román

történelemben a középkortól a jelenkorig.

Esettanulmányok. Szépirodalmi Figyelő,

Budapest, 2020, p. 127-138.

Mádly, Loránd (coautor), Școli de
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știință/academice la Universitatea

Claudiopolitană (1698-1786); Personalități în

perioada de tranziție a învățământul superior

clujean: 1786-1872, în vol . Tradiție și Excelență.

Școlile academice/de știință la Universitatea

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (1581 -2019) ,

Daniel David (coord. ) , Cluj -Napoca, Presa

Universitară Clujeană, 2019, p. 55-63.

Mádly, Loránd , Tibor Várady,

Weltgeschichte und Alltag im Banat. Fälle aus

einem Anwaltsarchiv von der Monarchie bis zum

Kommunismus, Böhlau Verlag, 2016 in

“Spiegelungen”, 2/2019, pp. 131-134(recenzie).

Mărginean, Mara:

Mărginean, Mara ,

Cooperare trans-națională

și dezvoltare socialistă în

România anilor 1970:

Preambul al unei crize

profunde, în vol . România –

de la comunism la

postcomunism. Criză,

transformare,

democratizare. ”Anuarul

Institutului de Investigare a Crimelor

Comunismului și Memoria Exilului Românesc”,

vol . XIV-XV (2019-2020), coord. Dal ia Bathory,

Cosmin Budeancă, Ștefan Bosomitu. Iași , Edit.

Pol irom, 2020.

Mărginean, Mara , Zahăr, standarde de

nutriție și politici alimentare în România la

jumătatea secolului al XX-lea, în vol . România

după Marea Unire, coord. Marin Balog, Cluj -

Napoca, Centrul de Studi i Transi lvane.

Dictionarul

membrilor Institutului de

Istorie din Cluj, 1 920-

2020 (coord. Mara

Mărginean , Mirela Popa

Andrei și Atti la Varga),

Cluj -Napoca, Centrul de

Studi i Transi lvane, 2020.

Nastasă-Kovács, Lucian:

Nastasă, Lucian , Enric Furtună și

„Bilanțul unui insucces”, Cluj , Edit. Mega, 2020,

544 p.

Nastasă, Lucian ,

Detalii ale istoriei de tristă

amintire! Artistul Jacques

Costin și fratele său Mișu

Goldschlager, asasinat de

legionari, „ Jurnalul

Săptămâni i” , Tel Aviv, 12

martie 2020, p.25.

Nastasă, Lucian,

Cuvânt înainte, la vol . Istoria ilustrată a secuilor,

ed. Hermann Gusztáv Mihály, Odorheiu

Secuiesc, CJCPCTH, 2020, p.3-9.

Nastasă, Lucian , „ Istoria socială” in

polemica dintre Ştefan Zeletin şi Gheorghe I.

Brătianu, în vol . Gheorghe I. Brătianu, 1 980-

1989, ed. Valeriu și Sanda Râpeanu, București ,

2019, p.283-288.

Nastasă, Lucian , Gh. I. Brătianu la

congrese internaţionale de istorie, în vol .

Gheorghe I. Brătianu, 1 980-1989, ed. Valeriu și

Sanda Râpeanu, București , 2019, p.289-299.

Nastasă, Lucian , „Senki sem tanult

semmit a történelemből”. Beszélgetés Lucian

Nastasă-Kovács történésszel,

múzeumigazgatóval, „Hel ikon”, 15/2019, p.2-3.

Olaru, Mihai:

Olaru, Mihai , Abuzul de putere în

administraţia Ţării Româneşti: un caz de la

sfârşitul secolului al XVII-lea, în vol . Istoria și

scrisul istoric azi. Opțiuni metodologice.

Paradigme. Agendă. Lucrările Conferinței

internaționale din 2-5 februarie 2020 dedicată

Centenarului Institutului de Istorie „George

Barițiu” din Cluj-Napoca, editori : Susana Andea,

Iosif Marin Balog, Ela Cosma, Atti la Varga, Cluj-

Napoca, Centrul de Studi i Transi lvane/Academia

Română, 2020.

Pintilescu, Corneliu:

Pintilescu, Corneliu , A brassói Fekete

templom rekonstrukciója, în vol . Közösség,

egylet, nemzet: Politika és társadalom a

Magyar és román történelemben a középkortól a

jelenkorig, Szépirodalmi Figyelő, Budapesta,

2020, pp. 251-262

Pintilescu, Corneliu (co-editor),

Conspiracy Theories in Eastern Europe: Tropes

and Trends, London, Routledge, 2020
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Pintilescu, Corneliu ,

Fetișizarea siguranței statului,

starea de asediu și

ascensiunea autoritarismului

în România interbelică, în

„Anuarul Institutului de Istorie

«George Bariţiu». Series

Historica”, LIX, 2020, p. 201-

218.

Pușcaș, Vasile:

Pușcaș, Vasile,

Dictatul de la

Viena,Transilvania și

relațiile româno-ungare

(1940-1944) , Cluj -Napoca,

Edit. Școala Ardeleană,

2020, 363 p.

Pușcaș, Vasile,

Mărturia Episcopului

Alexandru Rusu în fața

Comisiei Hencke-

Rogeri(1942) , în vol . 80 de ani de la Dictatul de

la Viena, Emi l Burzo (coord. ) , Baia Mare, Edit.

Gazeta de Maramureș, 2020, p. 17-22.

Pușcaș, Vasile, The Treaty of Trianon-

History and Politics, „Transylvanian Review”, vol .

XXIX, No.3, 2020, p. 3-18.

Pușcaș, Vasile, Florin Saizu, 80 de ani

de la Dictatul de la Viena-Planul lui Hitler care

viza acapararea Transilvaniei și supunerea

României și Ungariei”, „Evenimentul Istoric”, nr.

31, 25 sept. -30 oct. 2020, p. 96-103.

Pușcaș, Vasile, Postfață: Despre

distrugerea elitelor românești din Transilvania,

în Mircea-Gheorghe Abrudan, Protopopul Aurel

Munteanu(1892-1940) , martir al poporului

român și mucenic al Bisericii Ortodoxe, Cluj -

Napoca, Edit. Renașterea, 2020, p. 245-250.

Rus, Vasile:

Ela Cosma, Rus, Vasile,

“Transmissionales in causa Possessionis Rasinar

contra Liberam Regiamque Civitatem Cibiniensis

1784”. Documentar, în vol . Patrimoniul istorico-

juridic românesc din Mărginimea Sibiului

(Rășinari, Săliște) , Cluj -Napoca – Gatineau Edit.

Argonaut - Symphologic Publ ishing, Cluj -Napoca

– Gatineau, 2020, p. 409-423.

Mircea-Gheorghe Abrudan, Rus, Vasile,

Contribuții la istoria Săliștei Sibiului: Diploma

Imperială inedită din 17 septembrie 1840,   în vol .

Cel care a trecut făcând bine: Nicolae Edroiu,

Volum îngri j i t de Arhim. dr. Macarie Motogna, dr.

Mihai Hasan, dr. Victor Vizauer, Cluj -Napoca,

Edit. Școala Ardeleană, 2019, p. 155-165.

Rus, Vasile, Documente din Rășinari

(sec. XIV-XVIII) . Traducerea în latină (după 1761 )

a cărții ocolniță (1488) și a extrasului actului de

danie (1388) , în vol . Patrimoniul istorico-juridic

românesc din Mărginimea Sibiului (Rășinari,

Săliște) , Cluj -Napoca – Gatineau, Edit. Argonaut

- Symphologic Publ ishing, 2020, p. 285-395.

Trașcă, Ottmar:

Un veac

frământat. Germanii din

România după 1918,

coord. Ottmar Traşcă ,

Remus Gabriel Anghel ,

Cluj -Napoca, Institutul

pentru Studierea

Minorităţi lor Naţionale,

ediția a I I -a, 2019, 464 p.

Trașcă, Ottmar, A román-magyar

kapcsolatok és az 1940-1942 között Erdélyben

működött német-olasz vizsgálóbizottságok”, în

vol . Közösség, egylet, nemzet. Politika és

társadalom a magyar és román történelemben a

középkortól a jelenkorig, Esettanulmányok,

szerkesztette: Nagy Levente, Ábrahám Barna,

Kulcsár Beáta, Miskolczy Ambrus, Budapest,

Szépirodalmi Figyelő, 2020, p. 193-213.

Turcuș, Veronica:

Turcuș, Veronica , Legația României pe

lângă Sfântul Scaun la crepuscul (1944-1948) , în

vol . Istoria și scrisul istoric azi. Opțiuni

metodologice. Paradigme. Agendă. Lucrările

Conferinței internaționale din 2-5 februarie 2020

dedicată Centenarului Institutului de Istorie

„George Barițiu” din Cluj-Napoca, editori :

Susana Andea, Iosif Marin Balog, Ela Cosma,

Atti la Varga, Edit. Școala Ardeleană, 2020

Turcuș, Veronica , O cordială relație

diplomatică: Lucrețiu Pătrășcanu – Renato Bova

Scoppa, ministrul Italiei la București, „Anuarul

Pagina 7



ACADEMIA ROMÂNĂ — FILIALA CLUJ-NAPOCA, INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIŢIU”

Str. Kogălniceanu nr. 12-14, 400084, Cluj-Napoca, Tel/Fax: 0264-598343, Tel: 0264-431842

istorie@academia-cj.ro , www.institutuldeistoriegeorgebaritiu.ro

Pagina 8

Participări la / organizări de manifestări științifice naționale și
internaționale

Conferințe naționale:

Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-

Napoca. Series Historica" , tom LIX, 2020, p. 299-

318.

Varga, Attila:

Documente privind Revoluția de la 1848-

1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania,

vol. XII, (1 -31 august 1848) , ediție critică

coordonată de Iosif Marin Balog, Ela Cosma,

Attila Varga , București , Edit. Academiei

Române, 2020, 690 p.

Varga Attila ,

Șerban Țigănaș, Vasi le

Mitrea și Nina Moldovan,

Dicționarul arhitecţilor din

Transilvania în perioada

dualismului austro-ungar

(1867-1918) , vol . 2 , Cluj -

Napoca, Edit. Argonaut,

2020

Florin Estefan, Anca Pinti l ie, Varga

Attila , Soprana Lucia Stănescu (1926-2020). Un

vis a fost. . . Cluj-

Napoca, Edit.

Argonaut, 2020

Jakab Elek. Istoria

Clujului . Seria I .

Vol . 4, (traducere

din l imba

maghiară în l imba română – Atti la Varga), Cluj -

Napoca, Edit. Şcoala

Ardeleană, 2020

Varga Attila ,

„Morile de Vânt ale Zeilor”.

Masoneria maghiară,

Trianonul şi „Scandalul

Secolului”

în vol .

Tratatul de la Trianon și

destinul României Mari, Iaşi ,

Editura Meridiane Publ ishing,

Iași , 2020, 212-224.

Vizauer, Victor:

Patrimoniul istorico-juridic românesc din

Mărginimea Sibiului (Rășinari, Săliște) , coord.

Ela Cosma, autori : Mircea-Gheorghe Abrudan,

Marius Boromiz, Alexandru Bucur, Ela Cosma,

Daniela Deteșan, Livia Magina, Tatiana Oni lov,

Vasi le Rus, Victor V. Vizauer, Argonaut

Publ ishing/Symphologic Publ ishing, Cluj -

Napoca/Gatineau, 2020, 870 p. (ISBN 978-973-

109-966-8, ISBN 978-1-988192-20-8).

Vizauer, Victor, Libertinii din

Transilvania în secolul al XIII-lea, în vol . Nicolae

Edroiu: Cel care a trecut făcând bine, volum

îngri j i t de Arhim. Motogna, Macarie, Hasan,

Mihai , Florin, Vizauer, Victor, Editura Școala

Ardeleană, 2019, p. 42-49.

Abrudan, Mircea-Gheorghe:

Complexul Sportiv Național Izvorul

Mureșului , jud. Harghita, 25-26 septembrie

2020, Institutul de Cercetări Socio-Umane

„Gheorghe Șincai” Târgu Mureș al Academiei

Române, Centrul European de Studi i în Probleme

Etnice București , Centrul European de Studi i

Covasna – Harghita, Sfântu Gheorghe, Episcopia

Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei , Centrul

Ecleziastic de Documentare „Mitropol it Nicolae

Colan”, Muzeul Național al Carpați lor Răsăriteni ,

Forumul Civic al Români lor din Covasna,

Harghita și Mureș. Sesiunea Naţională de

Comunicări Şti inţifice „Români i d in sud-estul

Transi lvaniei . Istorie. Cultură. Civi l izaţie”, ediţia

a XXVI-a. Comunicări le: Protopopul Aurel

Munteanu al Huedinului, martir al Neamului

românesc și al Bisericii Ortodoxe și Centenar

Trianon: un proiect al TVR Cluj dedicat opiniei

publice românești.
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Balog, Iosif Marin:

Cluj-Napoca, 5 noiembrie 2020, Institutul

de Istorie „George Barițiu”, Institutul de

Arheologie și Istoria Artei Cluj Napoca, Centrul

de Studi i Transi lvane Cluj-Napoca. „Simpozionul

de prezentare a rezultatelor ști ințifice parția le

ale Granturi lor Academiei Române”.

Comunicarea: Învătământul economic mediu din

Transilvania și aportul său la formarea elitelor și

a spiritului antreprenorial (1850-1914) .

București , 26-27 noiembrie 2020,

Simpozionul granturi lor Academiei Române.

Comunicarea: Şcolile reale şi comerciale din

Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea.

Considerații preliminare (on-l ine).

Câmpeanu, Remus:

Reghin, 11 septembrie 2020, Conferinţa

naţională Petru Maior şi prieteni i - Ediția a IV-a –

onl ine, organizată de Facultatea de Istorie și

Fi lologie a Universități i „1 Decembrie 1918” din

Alba Iul ia și Primăria Municipiului Reghin,

comunicarea: Corp socio-politic în optica lui

Inochentie Micu.

Cosma, Ela:

Cluj-Napoca, 5 noiembrie 2020, Institutul

de Istorie ”George Barițiu”, Institutul de

Arheologie și Istoria Artei , Centrul de Studi i

Transi lvane ale Academiei Române din Cluj-

Napoca, Simpozionul de prezentare a

rezultatelor ști ințifice parția le ale granturi lor

Academiei Române, Fi l ia la Cluj-Napoca.

Comunicarea: Patrimoniul istorico-juridic

românesc din Mărginimea Sibiului.

Deteșan, Daniela:

Cluj-Napoca, 5 noiembrie 2020,

Simpozionul de prezentare a rezultatelor

ști ințifice parția le ale granturi lor Academiei

Române, Fi l ia la Cluj-Napoca. Organizatori :

Institutul de Istorie ”George Barițiu”, Institutul

de Arheologie și Istoria Artei , Centrul de Studi i

Transi lvane. Comunicarea Ioan Cavaler de

Pușcariu și memoriul comunelor din scaunele

Săliște și Tălmaciu către dieta de la Pesta

(1868) .

Pintilescu, Corneliu:

Sighetu Marmației , 23-29 septembrie

2020, Universitatea Babeș-Bolyai . Conferința:

„Pol itici sociale în România comunistă”.

Comunicarea: Reactivarea organizați i lor de

tineret din rândul sași lor (Bruderschaften şi

Schwesterschaften) de la mi j locul ani lor 1950 și

reacția autorități lor

București , 30 octombrie 2020, Universitatea din

București , Conferința Internațională: „East-

Central Europe from Communism to Popul ism:

Pol itical Agency, Institutional Design, Social

Networks 1990-2020”. Comunicarea: Cultural

Heritage in Romania: From Opposition to Urban

Systematization to Preservation through

Digitization

Popa-Andrei, Mirela:

Cluj-Napoca, 5 noiembrie 2020, Institutul

de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române

din Cluj-Napoca - Simpozionul de prezentare a

rezultatelor ști ințifice parția le ale Granturi lor

Academiei Române, Fi l ia la Cluj-Napoca;

Prezentarea: „ Învățământul economic mediu în

Transilvania (1850-1914) : considerații

metodologice și sursele cercetării”.

Pușcaș, Vasile:

Tg. Mureș, 21 septembrie 2020, Institutul

de Cercetări Socio-Umane, International

Summer Law School , ediția a XI I I -a, ”Tratatul de
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la Trianon și Europa națiuni lor”, Prezentare:

Sistemul de la Versailles și rolul statelor-națiune

în Relațiile Internaționale (sec. XX)

Galați , 23 octombrie 2020, Universitatea

Dunărea de Jos, Centrul de Studi i Internaționale

și Drepturi le Omului , Journee d'Etudes-Col loque

Roum.-Franc. , ”Un secol de drept și relați i

internaționale — De la Societatea Națiuni lor la

Organizația Națiuni lor Unite (1919/20-1945-

2020”. Prezentare: De la Sistemul Versailles la

Sistemul Internațional contemporan

Rus, Vasile:

Cluj-Napoca, 5 noiembrie 2020, Institutul

de Istorie ”George Barițiu”, Institutul de

Arheologie și Istoria Artei , Centrul de Studi i

Transi lvane ale Academiei Române din Cluj-

Napoca, Simpozionul de prezentare a

rezultatelor ști ințifice parția le ale granturi lor

Academiei Române, Fi l ia la Cluj-Napoca.

Comunicarea: Un volum monografic dedicat

patrimoniului cultural al Mărginimii Sibiului

Trașcă, Ottmar:

Râșnov, 21 august 2020, Primăria

orașului Râșnov, Fundația Friedrich Naumann,

Festivalul de Fi lm și Istori i Râșnov, Panel :

„Germani i d in România după cel de-al Doi lea

Război Mondial” (co-organizator, împreună cu

Cosmin Budeancă, Hannelore Baier și Remus

Gabriel Anghel)

Râșnov, 23 august 2020, Primăria

orașului Râșnov, Fundația Friedrich Naumann,

Festivalul de Fi lm și Istori i Râșnov, Panel : „23

august 1944, între real itate și mistificare” (co-

organizator, împreună cu Ion-Andrei Gherasim)

Turcuș, Veronica:

București , 5 noiembrie 2020 (participare

onl ine). "2nd International Workshop «Scientific

Research and Academic Ethics» (Cercetare

ști ințifică și etică academică)" . Organizatori :

Academia Română – Institutul Național de

Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" –

Centrul de Economie Montană, Academia

Oameni lor de Ști ință, Academia de Ști ințe ale

Securități i Naționale, Academia de Ști ințe

Tehnice din România, Academia de Ști ințe

Agricole și Si lvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" ,

Asociația "Conști ință și Libertate", Harvard

Divinity School – The Institute for Peace Studies

in Eastern Christianity, U.S.A. , Universitatea

Națională de Apărare "Carol I " , Institutul de

Fi lologie Română "Bogdan Petriceicu-Hașdeu" al

Ministerului Educației , Culturi i și Cercetări i d in

Republ ica Moldova, Universitatea "1 Decembrie

1918" din Alba Iul ia . Comunicarea Ethical

Conditioning over the Last Decade History

between the Challenges of Nationalism and

those of Globalization (în colaborare cu Șerban

Turcuș).

București , 19 noiembrie 2020 (participare

onl ine), Conferința Internațională: " Integrity and

Freedom of Conscience. Integritate și l ibertate

de conști ință" . Comunicarea Încercările de

recuperare a modernității și integrității

creatoare în literatura și teatrul românesc de la

mijlocul anilor '60 ai secolului XX.

Varga Attila:

Reghin, 11 septembrie 2020,

Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Conferinţă

şti inţifică pe tema ”Petru Maior şi prieteni i” .

Comunicarea: Conexiuni româno-maghiare.

Francmasonul Janovics Jenő, creatorul

Hollywood-ului transilvan şi Octavian Goga

Vizauer, Victor:

Bistrița, 29-30 noiembrie 2019, Consi l iu l

Județean Bistrița-Năsăud, Complexul Muzeal

Bistrița-Năsăud, Institutul de Istorie „George

Barițiu” al Academiei Române. Conferința

„Transi lvania în ani i de după Primul Război

Mondial . Aspecte social -economice și culturale”.

Comunicarea: Războiul de după Marele Război.

Conflictul polono-sovietic din 1919-1920 la

granița de nord a Transilvaniei (În colaborare cu

dr. Horațiu Bodale).
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Cluj-Napoca, 5 noiembrie 2020, Institutul

de Istorie „George Barițiu”, Institutul de

Arheologie și Istoria Artei , Centrul de Studi i

Transi lvane ale Academiei Române din Cluj-

Napoca, „Simpozionul de prezentare a

rezultatelor ști ințifice parția le ale granturi lor

Academiei Române, Fi l ia la Cluj-Napoca.

Comunicare: Antroponimul ne vorbește despre

om: aspecte ale patrimoniului onomastic

românesc din Rășinari (mijlocul veacului al XVIII-

lea) .
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Conferințe internaționale:

Burse obținute și participări în granturi de cercetare

Dincă, Adinel C.:

Trnava, Slovacia, 11 noiembrie 2020,

Universitatea Trnava, Simpozionul ști ințific

internațional „Guests and Foreigners in Slovakia

(Hungary, Europe) in the Middle Ages and

Modern Period. Migration and its Determinants

in the Context of European Development”.

Comunicarea: The Institution of the Notary

Public and the Transylvanian Saxons. An

Overview (14th to early 16th Century)

Mărginean, Mara:

Luxembourg, 10-11 decembrie 2020

(transformat in eveniment on-l ine pe fondul

COVID 19), Luxembourgish Center for

Contemporary and Digital History (C2DH),

Conferința Internațională ”Rethinking the

Histories and Legacies of Industria l Cities”.

Comunicarea: Young Workers, Housing and

Local Bureaucratic Compromises in the 1970s

Romania: A Glimpse of the Industrial

Neighborhoods of Cluj

Abrudan , Mircea-Gheorghe:

Membru în grantul Enciclopedia

imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și

identități cultural-lingvistice  (ROMIMAG) , cod

proiect PN-I I I -P1-1.2-PCCDI-2017-0326, nr.

Contract 49PCCDI din 01/03/2018, implementat

în parteneriat de Universitatea Babeș-Bolyai ,

Academia Română fi l ia la Cluj-Napoca și

Universitatea Națională de Arte București .

Responsabi l proiect P4-AR-FC: Imaginarul

rel ig ios românesc. Tema de cercetare „Edifici i

rel ig ioase fortificate din România”. Director

proiect P4: pr. prof.univ. dr. Ioan Chiri lă , director

general al proiectului : prof. univ. dr. Corin Braga.

Balog, Iosif Marin:

Director de grant GAR: Învățământul

economic mediu din Transilvania și aportul său

la formarea elitelor și spiritului antreprenorial

1850-1914 GAR-UM-2019-I I -2 .7-12, contractul

de finanțare din 15 octombrie 2019 (perioada de

implementare: 15 octombrie 2019 - 15

octombrie 2021).

Câmpeanu, Remus:

Membru în grantul național Enciclopedia

imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și

identități cultural-lingvistice (ROMIMAG) , cod

PN-l l l -P1-1.2-PCCDI-2017-0326, nr. contract

49PCCDl/01/03/2018, perioada 2018-2020,

conducător prof. univ. dr. Corin Braga, grant

final izat în anul în curs.

Membru în grantul internațional

Contrasting Romanian and Hungarian Histories

(On the Anatomy of the Great Debats) ,   cod

grant NKFIH NN 128 151, suma 30.000 euro,

perioada 2018-2022, conducători prof. univ. dr.

Miskolczy Ambrus, conferențiar dr. Nagy

Levente, grant în curs de derulare.

Cosma, Ela:

Membră în grantul CNCS-UEFISCDI , nr.

proiect PN-I I I -P1-1.2-PCCDI-2017-0326, titlu

proiect ”Enciclopedia imaginari i lor din România.

Patrimoniu istoric și identități cultural-

l ingvistice”, director proiect Corin Braga,

director ști ințific Sorin Mitu (2017-2020).
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Director de proiect în grantul Academiei

Române GAR-UM-2019-I I -2 .5-13, Patrimoniul

istorico-juridic românesc în documente și arhive

inedite (15 octombrie 2019 - 15 apri l ie 2021),

buget: 30.000 lei .

Deteșan, Daniela:

Membră în echipa proiectului GAR-2019,

Patrimoniul istorico-juridic românesc în

documente și arhive inedite, d irector cerc. şt. I

dr. Ela Cosma, derulat prin Institutul de Istorie

„George Bariţiu” al Academiei Române între

2019-2020.

Dincă, Adinel:

Coordonator proiect (partener P1,

Academia Română, fi l ia la Cluj , în consorțiu cu

Universitatea Babeș-Bolyai , Cluj -Napoca) în

grantul finanțat de UEFISCDI , cod PN-I I I -P4-ID-

PCCF-2016-0064: „Nașterea elitei intelectuale in

Europa Centrală. Formarea profesorilor la

Universitatea din Viena (1389-1450)/ The Rise of

an Intellectual Elite in Central Europe: Making

Professors at the University of Vienna, 1 389-

1450”, perioada de contractare: 2018-2022.

Coordonator ști ințific al proiectului

finanțat de Bundesregierung für Kultur und

Medien (BKM), Germania, cod: ZMVI2-

2519DK0727: Spätmittelalterliche und

frühneuzeitliche Drucke aus dem Archiv der

Evangelischen Kirchengemeinde in Heltau

(Rumänien) : Restaurierung und Erschließung,

perioada de contractare: 1.XI .2019-30.VI .2020.

Advanced Fel lowship Intern, Institutul

STAR, Universitatea Babeș-Bolyai , proiectul :

Etrans.script, 1. I I I . – 30. IV.2020.

Hegedűs, Nicoleta:

Membru (asistent cercetare) în cadrul

proiectului PN –I I I - P1 - 1.1 – TE – 2016 – 0432,

Ofițerii români din armata habsburgică și

implicarea lor în societatea civilă (sfârșitul sec.

XVIII-1 918) . Director proiect Vlad Popovici

(perioada de implementare: 2018-2020, încheiat

în mai 2020) – în anul 2020 participare la

editarea și traducerea textelor pentru volumul

Portrete de ofițeri de origine română din armata

de honvezi (1868-1918), aflat sub tipar la

Editura Mega, Cluj-Napoca.

Membru (Cercetător) în cadrul proiectului

PN-I I I -P1-1.1-TE-2019-0472, Raising the nation:

institutional and grassroots initiatives for orphan

welfare in Transylvania during dualism , d irector

proiect: Ovidiu Emi l Iudean (perioada de

implementare 2020-2022) – în anul 2020

desfășurare de activități de cercetare despre

legislația statului maghiar dual ist în privința

chestiuni lor de tutelă și curatelă.

Mádly, Loránd:

Membru – din septembrie 2020 – în

cadrul proiectului PN-I I I -P4-ID-PCCF-2016-0131

Limbă și cultură germană în România (1918-

1933) . Realități post-imperiale, discurs public și

câmpuri culturale, d irector proiect: prof.dr.

Andrei Corbea-Hoisie (perioada de derulare

2019-2022)

Mărginean, Mara:

Director al grantului : „Entangled

Neighborhoods of Youth: Approaches to Housing

for Young Urban Workers in the 1970s

Romania, ” CNCS – UEFISCDI , grant tip PD (PN-I I I -

P1-1.1-PD-2016)

Membru al grantului internațional

„Precarious Labor and Peripheral Housing: The

Socio-economic Practices of Romanian Roma in

the Context of Changing Industrial Relations and

Uneven Territorial Development, ” finantat în

cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 –

Proiecte colaborative de cercetare (RO-NO-

2019-0496), perioada: 2020-2023, implementat

de Universitatea Babeș-Bolyai în parteneriat cu

FAFO - Institute for Labor and Social Research,

Norvegia, director de grant: prof. univ. dr. Eniko

Vincze.

Nastasă-Kovács, Lucian:

Membru în grantul internațional :

„Contrasting Romanian and Hungarian Histories

(On the Anatomy of the Great Debats)”, Finanțat

de Ministerul Cercetări i d in Republ ica Ungară.

Codul grantului : NKFIH NN 128 151. Perioada: 1

nov. 2018-31 oct. 2022.

Membru în grantul „Entangled

Neighborhoods of Youth: Approaches to Housing

for Young Urban Workers in the 1970s

Romania, ” CNCS – UEFISCDI , grant tip PD (PN-I I I -
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P1-1.1-PD-2016 – director Mara Marginean

Pintilescu, Corneliu:

Membru al Comitetului de Management

al echipei proiectului internaţional „COST

Comparative Analysis of Conspiracy Theories

/COST OC-2015-1-19337” (2015-2020)

Popa-Andrei, Mirela:

Membră în echipa proiectului

Învățământul economic mediu din Transilvania

și aportul său la formarea elitelor și spiritului

antreprenorial 1850-1914 GAR-UM- 2019-I I -2 .7-

12, contractul de finanțare din 15 octombrie

2019 (perioada de implementare: 15 octombrie

2019 - 15 octombrie 2021).

Rus, Vasile:

Membru în echipa proiectului GAR-2019,

Patrimoniul istorico-juridic românesc în

documente și arhive inedite, d irector cerc. şt. I

dr. Ela Cosma, derulat prin Institutul de Istorie

„George Bariţiu” al Academiei Române între

2019-2020.

Transcriere 195 p. din mss.

“Transmissionales in causa Possessionis Rasinar

contra Liberam Regiamque Civitatem Cibiniensis

1784”.

Trașcă, Ottmar:

Director pentru partea română a

grantului extern (fonduri publ ice), Zukunftsfonds

Österreich, Edition des Manuskripts Erich Rodler,

Von Conrad zu Keitel . Erinnerungen eines

österreichischen Nachrichtenoffiziers (1916-

1944)”.

Varga, Attila:

Atti la Varga, Marius Turda - Grant

Internaţional , Oxford Brookes University/Farmec

- Cluj pentru tema de cercetare Ana Aslan şi

Gerovitalul – Descoperirea care a străpuns

Cortina de Fier.

Director de proiect - Grant al Parcului

Tehnologic Libertatea din Cluj-Napoca pentru

tema: Clădirile de patrimoniu ale Clujului. Bază

de date istorice, planuri de arhitectură. (2017-

2020)

Director de proiect - Dicţionarul

Arhitecţilor din Transilvania în perioada

dualismului austro-ungar. Vol. 2 (Proiect finanţat

de Primăria Municipiului Cluj -Napoca pentru anul

2020 şi derulat în parteneriat cu: Ghepard

Communication, Uniunea Arhitecţi lor din

România, Casa de Arhitectură Dico&Ţigănaş din

Cluj-Napoca) (2019-2020)

Director de proiect - Antreprenoriatul

clujean: leadership şi cultură organizaţională în

perioada monarhiei austro-ungare (Proiect

finanţat de NTT DATA Romania şi derulat în

parteneriat cu Ghepard Communication (2020-

2021).

Atti la Varga, Marius Turda - directori de

proiect -Albert Apponyi – „Contele Negru” şi

Dosarul Eugenic al Ungariei la Trianon (Proiect

finanţat de Oxford Brookes University şi

Institutul Cantemir din Oxford – (2020-2021).

Vizauer, Victor:

Membru în echipa proiectului GAR-2019,

Patrimoniul istorico-juridic românesc în

documente și arhive inedite, d irector cerc. şt. I

dr. Ela Cosma, derulat prin Institutul de Istorie

„George Bariţiu” al Academiei Române între

2019-2020.
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Andea, Susana:

Conducător de doctorat (7 doctoranzi sub

coordonare, dintre care 1 - susținere publ ică în

29 septembrie crt. , 1 drd. admis în 2020, 1 drd.

aflați în program de cercetare ști ințifică, 4 drd.

în prelungire pentru final izare teză doctorat)

consultaţi i cu doctoranzi i în stagiu aflaţi sub

coordonare şti inţifică, inclusiv on-l ine, inclusiv

lectura unor studi i întocmite de doctoranzi

pentru publ icare in alte reviste de special i tate

etc.

Titular curs doctoral ” Izvoarele istorice.

Metode de abordare” în cadrul SCOSAAR –

Departamentul Fi l ia la Cluj-Napoca – domeniul

Istorie - pentru doctoranzi i d in Anul I – 2019-

2020 /semestrul I I / - susținerea de cursuri ,

seminari i , consultați i d irecte și on-l ine,

discutarea unor lucrări de seminar și examinări .

Participare (2 în comisi i de doctorat în

cal itate de referent (UBB);

Participare (1) în cal itate de conducător

de doctorat în comisie de doctorat (susținere

publ ică 1 drd. I IGB, inclusiv lecturarea

capitolelor din teza de doctorat);

Participare (1) în cal itate de membru în

comisia de admitere la doctorat – 2020;

Balog, Iosif Marin:

Participări cu observaţi i şi recomandări de

special i tate în cal itate de membru în comisi i de

îndrumare la susţinerea de proiecte de

cercetare, referate /rapoarte de cercetare în

cadrul Institutului „George Barițiu” și la

Universitatea Babeș-Bolyai .

Referent oficia l (1) în comisie de

susținere publ ică doctorat în domeniul istorie la

Universitatea Babeș-Bolyai (30 septembrie

2020).

Membru (2) în comisi i de susținere

referate și rapoarte de cercetare la

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iul ia

( iu l ie 2020).

Câmpeanu, Remus:

Participări , în cal itate de membru în

comisi i de îndrumare la susţinerea de proiecte

de cercetare, referate /rapoarte de cercetare,

precum şi în comisi i de referate ale

doctoranzi lor Institutului și Universități i ”1

Decembrie 1918” din Alba Iul ia; participări – cu

observaţi i şi sugesti i – în comisi i de îndrumare a

drd. departamentului de special i tate al

Institutului .

Referent oficia l în Comisi i de evaluare şi

susţinere publ ică a tezelor de doctorat în

domeniul Istorie la Universitatea „Babeş-Bolyai”

Cluj-Napoca (7) și la Universitatea “1 Decembrie

1918” din Alba Iul ia (1).

Din anul 2020, conducător de doctorat la

SCOSAAR - Departamentul Fi l ia la Cluj-Napoca –

2 drd. (1 admis înm. la 1 nov.2020, 1 drd.

transferat în faza de pregătire a susțineri i

publ ice).

Cosma, Ela:

Membru (2) în comisi i de îndrumare și

presusținere a tezelor de doctorat: 17.07.2020

și 29.07.2020 – rapoarte și referate de cercetare

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba

Iul ia, coord. doctorat CSI dr. Remus Câmpeanu.

Dincă, Adinel:

Participări – cu observați i şi sugesti i – la

proiectele de cercetare, rapoartele, referatele

de cercetare ști ințifică și ședințe de presusținere

de teze de doctorat ale doctoranzi lor Institutului

susținute în colectivul de special i tate - Istorie

medievală (conducător de doctorat CSI dr.

Susana Andea)

Gross, Lidia:

Participări (3) în comisi i de îndrumare la

susţinerea de referate /rapoarte de cercetare, cu

prezentare de observaţi i şi recomandări ;

participare, în cal itate de membru în comisia de

îndrumare, la ședința de presusținere a tezei de

doctorat în comisia de îndrumare – colectivul de

special i tate al Institutului

Mádly, Loránd:

Membru într-o comisie de îndrumare a

unei teze de doctorat
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Mărginean, Mara:

Participare cu comentari i și sugesti i la

susținerea referatelor/rapoartelor de

cercetare/proiectelor de cercetare susținute în

Sectorul de Istorie Universală și Relați i

Internaționale.

Nastasă-Kovács, Lucian:

Participări - în cal itate de membru -

referent oficia l în comisi i de evaluare şi

susţinere publ ică a tezelor de doctorat şi

acordare a titlu lu i de doctor la Universitatea

Babeş-Bolyai Cluj -Napoca și București .

Olaru, Mihai:

Participări (2) – cu observați i şi sugesti i –

la referat și raport de cercetare ști ințifică,

precum și la ședința de presusținere teză de

doctorat (1)- Istorie medievală (conducător de

doctorat CSI dr. Susana Andea)

Popa-Andrei, Mirela:

Participări – cu observaţi i şi sugesti i – la

susținerea proiectelor de cercetare,

referate/rapoarte de cercetare ale doctoranzi lor

Institutului , în cal itate de membru în comisia de

îndrumare (3) susţinute în Sectorul de Istorie

Națională și la Catedra de Istorie Modernă a

Facultăți i de Istorie și Fi losofie a Universități i

„Babeș-Bolyai” (coord. conf. univ. dr. Marius

Eppel) , la ședința de presusținere a unei teze

de doctorat susținute în cadrul Sectorului de

Istorie Națională.

Pușcaș, Vasile:

Participări – în cal itate de conducător de

doctorat - Universitatea „Babeş-Bolyai” - Școala

Doctorală ”Paradigma europeană”) la procesul

de final izare a a 2 teze de doctorat;

Redactare de referate (4) – în cal itate de

membru-referent oficia l – în comisi i de evaluare

şi susţinere publ ică a tezelor de doctorat şi

acordare a titlu lu i de doctor în istorie, ști ințe

pol itice, relați i internaționale și studi i europene

în Cluj-Napoca, Iași , București (UBB, SNSPA);

Titular curs doctoral ”Relați i

contemporane internaționale” în cadrul

SCOSAAR – Departamentul Fi l ia la Cluj-Napoca –

domeniul Istorie - pentru doctoranzi i d in Anul I –

2019-2020 /semestrul I I / - susținerea de cursuri ,

seminari i , consultați i d irecte și on-l ine,

discutarea unor lucrări de seminar și examinări .

Participări – în cal itate de membru în

comisi i de îndrumare – la evaluarea proiectelor

de cercetare, referate /rapoarte de cercetare

ale doctoranzi lor în domeniul Istorie ai

Departamentului Fi l ia la Cluj-Napoca a SCOSAAR,

susținute în Sectorul de Istorie Universală și

Relați i intrnaționale al Institutului de Istorie ”G.

Barițiu, cu prezentare de observaţi i şi

recomandări ; participări la ședințele de

presuținere a tezelor de doctorat - în

departamentul de special i tate al Institutului ,

precum și la Școala doctorală ”Paradigma

europeană” (UBB)

Trașcă, Ottmar:

Participări (5) – în cal itate de membru –

referent oficia l în comisi i de evaluare şi

susţinere publ ică a tezelor de doctorat -

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Universitatea

„Valahia” Târgovişte, Universitatea București ,

Universitatea Oulu (Finlanda).

Evaluator extern CNATDCU pentru tezele

de doctorat redactate în l imbi le maghiară și

germană

Varga, Attila:

Participări – cu observaţi i şi sugesti i – la

susținerea proiectelor de cercetare,

referate/rapoarte de cercetare ale doctoranzi lor

Institutului , în cal itate de membru în comisia de

îndrumare, susţinute în Sectorul de Istorie

modernă.

Participare (1) în cal itate de referent oficia l în

comisi i de susținere publ ică ale tezelor de

doctorat elaborate de doctoranzi ai Institutului

sau ai școl i lor doctorale ale UBB (1).

Vizauer, Victor:

Participări – cu observați i şi sugesti i – la

proiectele de cercetare, rapoartele, referatele

ști i ți fice și rapoartele de cercetare, precum și la

dezbaterea și presusținerea de teze de doctorat

ale doctoranzi lor Institutului susținute în

colectivul de special i tate - Istorie medievală

(conducător de doctorat CSI dr. Susana Andea)
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Lansări de carte

Pușcaș, Vasile:

Lansări de cărți — Cluj-Napoca, Tg.Mureș,

Varșovia

Distincții, premii

Abrudan, Mircea-Gheorghe:

„Crucea Transi lvană”, distincție conferită de

Mitropol ia Clujului , Maramureșului și Sălajului

pentru bogata activitate de înaltă ținută

academică și pentru promovarea valori lor

tradiționale creștine, Cluj -Napoca, 23 octombrie

2020.

Olaru, Mihai:

Obținerea unei burse de cercetare ”Marie

Sklodowska-Curie Individual Felowship”
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Lansări de carte, expoziții, distincții și premii

Alte activități

Abrudan, Mircea-Gheorghe:

Moderator al emisiuni lor „Centenar

Trianon 1920-2020” real izate în cadrul unui

proiect al TVR Cluj împreună cu Institutul de

Istorie „George Barițiu” al Academiei Române,

real izator Luminița Purdea Cotuțiu, difuzare la

TVR Cluj în iunie-iu l ie 2020. Invitați : Prof. Dr.

Ioan Bolovan, Prof. Dr. Vasi le Pușcaș, Prof. Dr.

Dennis Deletant, Prof. Dr. Virgi l iu Țârău, Prof.

Dr. George Cipăianu, Prof. Dr. Cornel

Sigmirean, Conf. Dr. Șerban Turcuș, Dr.

Alexandru Ghișa, Dr. Ioan Drăgan, CȘ I I Dr.

Ana-Maria Stan, CȘ I I Dr. Iosif Marin Balog, CȘ

I I Dr. Atti la Varga.

Colaborator al „Radio Renașterea” din

Cluj-Napoca, invitat permanent al emisiuni i

săptămânale de cultură și spiritual i tate „Viața

Biserici i” , real izator pr. Robert Kovacs.

Andea, Susana:

Peer-review pentru studi i de

medievistică înaintate spre publ icare în AI IGB-

Series Historica/2020 și în alte reviste de

special i tate;

Balog, Iosif Marin:

În cal itate de secretar ști ințific de

redacție - activități redacționale și coordonare

ale revistei ”Anuarul Institutului de Istorie

G.Baritiu”. Series Historica, tom LIX, 2020, 487

p. ;

Intocmirea documentației și efectuarea

proceduri lor pentru evaluarea revistelor din

domeniul umanist, derulată prin CNCS-

UEFISCDI (pentru Anuarul Institutului de Istorie

”George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series

Historica).

Real izarea lucrări i de abi l i tare (170 p. ) ,

întocmirea și trimiterea dosarului la SCOSAAR.

Birtz, Mircea Remus:

Deschiderea unei noi pagini web

dedicate istoriei eclesiastice

remusmirceabirtz2.wordpress.com; vizitată îm

intervalul 1. I .2020-22.X.2020

Pagina web

remusmirceabirtz.wordpress.com (Blog

dedicat Biserici i Tăceri i ) a fost vizitată în

intervalul 1. I .2020-22.X.2020 de 5273 de ori ,

de 1611 vizitatori , d in 17 ţări ( în ordine

descrescătoare.România, I ta l ia , Austria,

Germania, SUA, Ungaria Franţa, etc. ) .

Impl icare în organizarea Expoziției de

carte dedicată Centenarului Institutului

”George Barițiu”, locație – Bibl ioteca

Academiei – Fi l ia la Cluj-Napoca – l istă

exponate și selecție de carte.

Câmpeanu, Remus:

întocmire proiect From Pax Habsburgica

to Pax Sovietica . Prin finanțarea acestui

proiect s-a desfășurat – la Budapesta - Cea de-

a XXIV-a Reuniune a Comisiei Mixte a

Istorici lor Români și Maghiari – sub egida

Academiei Ungare de Ști ințe și a Academiei

Române și publ icarea volumului aferent
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Reuniuni i în cursul anului 2020.

Cosma, Ela:

Activități redacționale și de coordonare -

”Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu»

- Supliment”, LIX, 2020, Actele Conferințelor

Institutului de Istorie ”George Barițiu” din 2018

și 2019, 464 p.

Activități redacționale și coordonare a

colecției ”Biografii Istorice Transilvane” apărută

sub egida Institutului de Istorie ”George Barițiu”

al Academiei Române din Cluj-Napoca, Sectorul

de Istorie Modernă, la edituri le Argonaut

Publ ishing din Cluj-Napoca și Symphologic

Publ ishing din Gatineau, respectiv pentru

publ icarea următoarelor tomuri ale colecției :

XV: Patrimoniul istorico-juridic

românesc din Mărginimea

Sibiului (Rășinari, Săliște) . Volum

de studii și documente, coordonator

Ela Cosma, autori și editori :

Mircea-Gheorghe Abrudan, Alexandru Bucur, Ela

Cosma, Daniela Deteșan, Tatiana Oni lov, Vasi le

Rus, Victor V. Vizauer, apri l ie 2020, 870 p. ;

XVI : Tatiana Oni lov, Generalul

Pavel Kiseleff, Principatele Române și

Regulamentele Organice (1829-1834) ,

octombrie 2020, 512 p.

Deteșan Daniela:

Completări , corectură și verificare pentru

opt medal ioane din Dicționarul membrilor

Institutului de Istorie din Cluj. Un bilanț

istoriografic la 100 de ani.

Laudatio în onoarea cerc. șt. I dr. Dumitru

Suciu cu ocazia decernări i premiului ” I . I . Rusu”

la Zi lele Andrei Șaguna, ediția a XXVI I I -a, 20

iunie - 2 iul ie 2020.

Referat asupra lucrări i real izate de Mircea

Vaida-Voevod, Gelu Neamțu, 1 Decembrie 1918.

Mărturii ale participanților, votanți ai Marii Uniri.

Documentar coordonat și păstrat sub vremuri de

către istoricul Ioachim Crăciun , vol . I , 387 pag. ,

vol . I I , 363 pag. Cluj-Napoca, Editura Risoprint,

2018, propus pentru un premiu al Academiei

Române (februarie 2020).

Dincă, Adinel C:

Membru (din 2020) al asociației

interdiscipl inare Warwick Network for Parish

Research , fondată în 2003, cu o bază

instituțională la Departamentul de Istorie al

Universități i d in Warwick, UK, pentru a spri j ini o

gamă largă de inițiative privind istoria, arta,

moștenirea și cultura parohi i lor europene din

Evul Mediu până în prezent.

Hegedűs, Nicoleta:

Colaborare la redactarea a 4 medal ioane

pentru Dicționarul membrilor Institutului de

Istorie din Cluj. Un bilanț istoriografic la 100 de

ani

Redactarea a cca 25 de voci pentru

Enciclopedia Istoriografiei Românești

Propunere de prezentare la Congresul

Național al Istorici lor Români (programat pentru

9-12 septemgrie), amânat pentru anul 2021 -

Nicoleta Hegedűs, Elena Crinela Holom,

Prezentarea De la ICD-10 spre o clasificare

nosologică a cauzelor de deces în Transilvania

(1850-1920) ;

Traducere din l imba maghiară a unor

discursuri parlamentare publ icate în volumul

Andreea Dănci lă Ineoan, Marius Eppel , Emi l

Ovidiu Iudean, Polifonii politico-ecleziastice.

Discursuri ale elitei clericale din Camera

Superioară a Parlamentului Ungariei (1867-

1918) , Cluj -Napoca, Edit. Mega, 2020.

Mádly, Loránd:

Prelegere onl ine: Rumänien – ein Land

stellt sich vor. Historische Einblicke,

Universitatea Leipzig, 10 iunie 2020.

Participare la real izarea a cinci emisiuni

TVR Cluj „Ști ință și cunoaștere“

Continuarea traduceri lor pentru volumele

„Die Habsburgermonarchie 1848-1918“, aprox.

180 pagini

Participarea ca membru în două comisi i

de concurs

Mărginean, Mara:

Membru a grupului de lucru Labor under

State Socialism in East-Central Europe –

organizat în cadrul proiectului international

COST – Worlds of related coercions in work

Coordonator (împreună cu Mirela Popa

Andrei și Atti la Varga) al proiectului editoria l
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Dicționar al membrilor Institutului de Istorie,

1 920-2020.

Organizator al workshop-ului Anii 70:

România dintr-o perspectivă globală (20-21

noiembrie 2020) – on-l ine event

Membru în comitetul de organizare a

Conferinței Internaționale ” Istoria și scrisul

istoric azi: opțiuni metodologice, paradigme,

agendă”.

Evaluator extern al manuscriselor înscrise

în cadrul concursului pentru publ icarea tezelor

de doctorat organizat de Institutul de

Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria

Exi lu lu i Românesc în septembrie-noiembrie

2020 (pentru editura Pol irom).

Nastasă-Kovács, Lucian:

5 (cinci) interviuri , 2 (două) prezențe TV.

Olaru, Mihai:

Efectuare de exerciţi i de paleografie

latină (5 doc. însumând cca 10 p. ) și

parcurgerea studi i lor de special i tate pentru

fami l iarizarea cu istoria medievală a

Transi lvaniei ;

Pintilescu, Corneliu:

Co-editor la numărului special „«Mister

Gorbachev, tear down this wall!» Socio-

economic and Political Consequences 30 Years

After” al revistei History of Communism, nr. 10,

2019.

Membru în comitetul de organizare a

Conferinței Internaționale ” Istoria și scrisul

istoric azi: opțiuni metodologice, paradigme,

agendă”.

Popa-Andrei, Mirela:

Coordonator (împreună cu Mara

Mărginean și Atti la Varga) al proiectului editoria l

Dicționarul membrilor Institutului de Istorie din

Cluj. Un bilanț istoriografic la 100 de ani

Elaborarea de voci pentru Enciclopedia

Personalităţilor din Transilvania, coord. Mircea

Gheorghe Abrudan;

Activități redacționale – evaluare studi i –

pentru tomul LXIX, 2020 al Anuarului Institutului

de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca,

Series Historica;

Activități redacționale – evaluare studi i –

pentru revista Acta Musei Napocensis

Activități redacționale – evaluare studi i –

pentru revista Acta Musei Napocensis: Historica .

Pușcaș, Vasile:

Publ icistică pe teme istorice - presa locală

și centrală

Participare la conferințe și colocvi i onl ine

în țară și străinătate -aprox.20

Trașcă, Ottmar:

Ottmar Traşcă, Impl icare în activităţi le

organizate de societăţi le culturale Fantom e.V. –

Netzwerk für Kunst und Geschichte Berlin ,

respectiv Kommission für Geschichte und Kultur

der Deutschen in Südosteuropa Tübingen , în

cal itate de membru.

Turcuș, Veronica:

Contribuți i la seria de medal ioane

dedicate directori lor Institutului de Istorie din

Cluj-Napoca, publ icate în ziarul "Făcl ia" , Cluj -

Napoca, 2020: articole consacrate

academicieni lor Ioan Lupaș, Alexandru

Lapedatu, Nicolae Edroiu.

Varga, Attila:

Coordonator (împreună cu Mirela Popa

Andrei și Mara Mărginean) al proiectului editoria l

Dicționarul membrilor Institutului de Istorie din

Cluj. Un bilanț istoriografic la 100 de ani

Elaborarea studiului introductiv (în

colaborare cu Mirela Popa Andrei și Mara

Mărginean);

Elaborarea de voci pentru Enciclopedia

Personalităţilor din Transilvania, coord. CŞ I I I Dr.

Mircea Abrudan

Crearea, sub cupola institutului , a

Centrului de Istorie a Eugeniei şi a Rasismului

(C. I. E.R. ) , rod al parteneriatului cu Oxford

Brookes University şi Institutul Cantemir din

Oxford.

Vizauer, Victor:

10 voci pentru Enciclopedia istoriografiei

românești, volum în lucru.

Membru în comitetul de organizare a

Conferinței Internaționale ” Istoria și scrisul
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Albu, Monica:

Albu, Monica , Un algoritm pentru

construirea scalelor cu evaluatori multipli, în

Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-

umane, vol . 33, 2020, Cluj-Napoca, Edituri le .

Limes & Argonaut, 2020, p. 127-134.

Albu, Monica , Instrumente de evaluare

psihologică construite de cercetătorii

Departamentului de Cercetări Socio-Umane al

Institutului de Istorie „George Bariţiu” în

perioada 2000-2019, în Studii şi cercetări din

domeniul ştiinţelor socio-umane, vol . 33, 2020,

Cluj-Napoca, Edituri le . Limes & Argonaut, 2020,

p. 111-126.

Beldean-Galea, I . , Sandu, P. , Mireştean,

I .M. , Irimie, S. , Samoi lă, C. , Albu, Monica ,

Aspecte ale frecvenţei manifestărilor

comportamentelor de tip bullying la elevi de

gimnaziu din România în perioada 2013-2018, în

Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-

umane, vol . 33, 2020, Cluj-Napoca, Edituri le .

Limes & Argonaut, 2020, p. 135-148.

Bența, Marius:

Boland, Tom, Marius Ion Benţa , Special

Issue: Crisis, liminality and performance, în„

International Pol itical Anthropology", Vol . 13 (1),

2020, pp. 3-4.

Bodea, Cristian:

Bodea, Cristian , Phenomenology and

Psychoanalytic Theory. Husserl’s Critique of

Psychologism as Common Ground, în „Studia

Universitatis Babeş-Bolyai – Phi losophia" , vol . 65

(2020), nr. 2 , pp. 115-126.

Bodea, Cristian , Al ina Noveanu (editori

invitați ) , Pain and Suffering, „ International

Journal on Humanistic Ideology".

Bodea, Cristian , What do We Suffer

from? The Phenomenology of Affect in Lacanian

Psychoanalysis, în „International Journal on

Humanistic Ideology", pp. 103-119.

Bodea, Cristian , Imaginea de sine, între

phantasia „perceptivă” și real, în „Anuarul

Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj

Napoca, Series Humanistica" , tom. XVI I I , 2020,

București , Editura Academiei Române, p. 303-

318

Cozea, Narcisa:

Cozea, Narcisa, Drepturile și obligațiile

femeilor în relațiile de muncă din România, in

„Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu”

din Cluj-Napoca, Series Humanistica”, tom XVI I I ,

p. 303-318.

Cuceu, Codruța:

Cuceu, Codruţa , Forme de ideologizare

a eticii grijii: egalitatea de gen în instituțiile

academice românești. Cazul Universității Babeș-

Bolyai în perioada comunistă, în Studii şi

cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane,

vol . 33, 2020, Cluj-Napoca, Edituri le . Limes &

Argonaut, 2020, p. 33-42.

Cuceu, Codruţa , Tehnici ale sinelui:

consilierea filosofică din perspectiva eticii grijii,

in revista „Phi lobiblon" .

Faiciuc, Lucia-Elisabeta:

Faiciuc, Lucia-Elisabeta , Reasons for

hiding the truth and their relationship with

moral competence and emotion regulation

Activitatea științifico-profesională a membrilor Institutului

-Departamentul de Cercetări Socio-Umane-

Articole, studii, cărți și volume științifice publicate
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(Motive pentru ascunderea adevărului în relaţia

lor cu comptenţa morală şi reglarea

emoțională) , în „Anuarul Institutului de Istorie

«George Barițiu» din Cluj Napoca, Series

Humanistica" , tom. XVI I I , 2020, București ,

Editura Academiei Române, p. 69-160.

Gligor, Mihaela:

Memories of Terror.

Essays on Recent

Histories, Volume edited

by Mihaela Gligor,

CEEOL Press, Frankfurt,

2020, 264 pp.

https: //www.ceeolpress.co

m/book/14#gsc.tab=0

The Time is Now.

Essays on the Philosophy

of Becoming, Volume

edited by Mihaela

Gligor, Zeta Books Press, Bucharest, 2020, 212

pp. https: //zetabooks.com/1862/mihaela-gl igor-

ed-the-time-is-now/

Gligor, Mihaela , View of the World from

Palas Street: The Dynamics of Cultural Memory

in Saul Steinberg’s Representation of Interwar

Bucharest, în volumul Memories of Terror.

Essays on Recent Histories, Edited by Mihaela

Gl igor, CEEOL Press, Frankfurt, 2020, pp. 149-

171.

Gligor, Mihaela , The Time is Now. On

the Philosophies of

Today, în volumul The

Time is Now. Essays on

the Philosophy of

Becoming, Volume

edited by Mihaela

Gl igor, Zeta Books,

Bucharest, 2020, pp.

15-22.

Isac, Ionuț-Constantin:

Isac, Ionuț-Constantin , Mihai Eminescu

– 130 de ani de la intrarea în eternitate:

perspective filosofico-metafizice asupra

conștiinței creatoare, în (coordonatori :

Alexandru Surdu,   Viorel Cernica, Mona

Mamulea,   Mihai Popa,   Titus Lates), Studii de

istoria filosofiei românești, XV, Problema

conștiinței , București , Editura Academiei

Române, 2019, pp. 129-148.

Isac, Ionuț-Constantin , Gânditori ai

marii uniri: Ion Petrovici despre relația dintre

filosofie și etnicitate, în Studii şi cercetări din

domeniul ştiinţelor socio-umane, vol . 33, 2020,

Cluj-Napoca, Edituri le Limes & Argonaut, 2020,

p. 57-64.

Isac, Ionuț-Constantin , „Dacă acest

gânditor și-ar fi putut forma o cultură filosofică

sistematică. . . ”. Filosoful autodidact Vasile Conta

interpretat de Profesorul Nicolae Bagdasar, în

vol col . (coordonatori : Alexandru Surdu,   Mona

Mamulea,   Titus Lates,   Mihai Popa,   Viorel

Cernica) Studii  de istorie a filosofiei româneşti,

vol . XVI , Relația minte-corp, Bucureşti , Editura

Academiei Române, 2020, pp. 15-31.

Isac, Ionuț-Constantin , Psihanaliza în

aforisme. Despre unele mistere ale metafizicii

lui Lucian Blaga, în „Revista de fi losofie”, LXVI I ,

6, pp. 643-658, București , 2020.

Isac, Ionuț-Constantin , Victor

Constantin Măruțoiu, Ferestre spre Absolut.

Antologie de studii filosofice și teologice, Cluj -

Napoca, Editura Casa Cărți i de Ști ință, 2020,

228 p.

Lozinsky, Florența:

Florenţa Lozinsky, Despre proprietatea

funciară din perspectiva memoriei

„gospodăririi”, în Studii şi cercetări din domeniul

ştiinţelor socio-umane, vol . 33, 2020, Cluj-

Napoca, Edituri le Limes & Argonaut, 2020, p.

219-226.

Lozinsky, Florența , Al. Papiu Ilarian.

Filosof al adevărului istoric, în vol . Sălajul la

Centenar, ed. a 2-a, Traian Vedinaş (coord. ) ,

Edit. Eikon, Bucureşti şi Edit. Caiete Si lvane,

Zalău , 2020, pp. 134-146.

Lozinsky, Florența , Dimensiuni

demografice, etnice şi religioase, în vol . Sălajul

la Centenar, ed. a 2-a, Traian Vedinaş (coord. ) ,

Edit. Eikon, Bucureşti şi Edit. Caiete Si lvane,

Zalău , 2020, pp. 40-53. (material revăzut și

îmbunătățit)

Rusu, Gabriel-Virgil:

Rusu, Gabriel-Virgil , Armata

Transilvanie și justiția militară în lumina unui
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edict din anul 1671 , în „Anuarul Institutului de

Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Seria

Humanistica" , XVI I I , București , Editura

Academiei Române, 2020, p. 357-374.

Rusu, Gabriel-Virgil , Inquisitio generalis

et malefactores. Lupta

structurilor de ordine publică

din Transilvania cu

criminalitatea în scolul al

XV. II-lea, în „Anuarul

Institutului de Istorie „George

Barițiu”, seria Historica" ,

București , Editura Academiei

Române

Rusu, Gabriel-Virgil , Pace sau război,

însă clujenii nu se vor preda niciodată! Asediul

din anul 1662, în Povești despre Cluj (Tudor

Sălăgean, coord. ) , vol . 6, Editura Școala

Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020, p. 75-92.

Rusu, Gabriel-Virgil , Un baron criminal.

Povestea lui Iosif Dujardin , „Magazin istoric" , nr.

11/2020, p. 47-49.

Rusu, Gabriel-Virgil , Independența

României. Războiul unei națiuni (pag. 28-32) și

Prefață – Au trecut 45 de ani la albumului de

benzi desenate istorice Eroi i de la Plevna (Vasi le

Mănuceanu text, Puiu Manu, desene), ColorPrint,

Cluj -Napoca, 2020, p. 27-32.

Rusu, Gabriel-Virgil , Structuri de

securitate în Transilvania perioadei Habsburgice

– sec. XVIII-XIX. Formare, competenţe,

cazuistică, volumul Conferinței Internaționale

„Ordinea publ ică în Europa, între tradiție și

contemporaneitate”, Școala de Agenți de Pol iție

„Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca;

Rusu, Gabriel-Virgil , Juzii primari

maramureşeni în luptă cu infracţionalitatea.

Câteva cazuri din secolul al XVII-lea, volumul

Simpozionului Național Istorico-Teologic „Pagini

din istoria Maramureșului” , ediția a V-a, Centrul

de Studi i și Cercetări a l Academiei Române din

com. Giulești , jud. Maramureș.

Totelecan, Silviu-Gabriel:

Totelecan, Silviu-Gabriel , Adrian T.

Sîrbu, Betwixt and Between „ Influencers”-driven

and „Algorithmic”-scripted Intelligibility of the

Social Fabric. Any Room left for a Social

Scientist’ Socio(-) logy?, SSR2021 ,

https: //conf2020.societateasociologi lor.ro/panels

Participări la / organizări de manifestări științifice naționale și
internaționale

Conferințe naționale:
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Albu, Monica:

Cluj-Napoca, 18-20 noiembrie 2020,

Beldean-Galea, I . , Mireştean, I .M. , Irimie, S. ,

Sandu, P. , Samoi lă, C. , Albu, Monica, Aspecte

privind siguranţa mediului şcolar în unităţi de

învăţământ gimnaziale şi liceale din România în

perioada 2017-2018, Sesiunea şti inţifică anuală

a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al

Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-

Napoca.

Bența, Marius:

Cluj-Napoca, Casa TIFF, 5 august 2020:

Masa rotundă cu tema „Integritatea în timp de

criză”, organizator: Direcția Generală

Anticorupție în cadrul proiectului #Integritate

2020,

Cluj-Napoca, 18-20 noiembrie 2020,

Societatea de piață și „efectul pompierului”,

Sesiunea ști ințifică anuală a Depatamentului de

Cercetări Socioumane, Institutul de Istorie

„George Barițiu”.

Bodea, Cristian:

Cluj-Napoca, 5 noiembrie 2020,

Simpozionul de prezentare a rezultatelor

ști ințifice parția le ale granturi lor Academiei

Române, Institutul de Istorie „George Barițiu”.

Titlu l comunicări i : Perspective filosofice

contemporane asupra bolii și suferinței: principii

și metode de lucru.

Cluj -Napoca, 18-20 noiembrie 2020,

Sesiunea ști ințifică anuală a Departamentului de

Cercetări Socio-umane, Institutul de Istorie

„George Barițiu”, Cluj -Napoca. Titlu l comunicări i :

Real și realitate. Simțul ca fenomen specular.

București , 26-27 noiembrie 2020,

Simpozionul granturi lor Academiei Române
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SGAR-2020, Academia Română. Titlu l

comunicări i : Boala fizică și suferința psihică. O

perspectivă fenomenologică.

Ciomoș, Virgil:

20-21 august 2020, Vocație, har,

responsabi l i tate, conferință în cadrul

Colocvi i lor de la Putna, ediția a XIV-a, “Har și

vocație în cultura română”

21-27 august 2020, Schizofrenie și

creativitate. Cazul Samuel Beckett, în cadrul

Conferinței Naționale de Psihiatrie

Cozea, Narcisa:

Cluj-Napoca, 18-20 noiembrie 2020,

Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Fi l ia la

Cluj-Napoca a Academiei Române, „Sesiunea

Şti inţifică Anuală a Departamentului de

Cercetări Socio-Umane”.

Cuceu, Codruța:

Cluj-Napoca, 20 noiembrie 2020,

Sesiunea şti ințifică anuală a Departamentului

de Cercetări Socio-Umane al Institutului de

Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu

comunicarea: Glose asupra câtorva forme de

politizare a (eticii) grijii.

Faiciuc, Lucia-Elisabeta:

Cluj-Napoca, 19 noiembrie, 2020,

„Sesiunea şti inţifică anuală a Departamentului

de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie

„G. Bariţiu” din Cluj Napoca”, secţiunea

Psihologie, cu comunicare: Competenţa şi

orientarea morală în asociere cu scopurile

reglării emoţionale de tip demonstrativ şi de

învăţare.

Gligor, Mihaela:

Cluj-Napoca, 18-20 noiembrie 2020,

Participare la Sesiunea ști ințifică anuală a

DCSU, Comunicarea: “Politici culturale în

România interbelică. Asociația Criterion”,

Onl ine.

26 noiembrie 2020, participare la Masa

rotundă „Antisemitismul și violența pol itică în

România interbel ică – cât și cum s-a scris și ce

mai avem de făcut”, organizată de Academia

Română București . (Onl ine)

Isac, Ionuț-Constantin:

Iași , 25 septembrie 2020, Simpozionul

Psihologia și paradigmele ei expl icative.

Organizatori : Academia Română, Fi l ia la Iași ,

Institutul de Cercetări Economice și Sociale

„Gh. Zane”.Comunicarea: Psihologie și

psihanaliză în aforismele lui Lucian Blaga,

onl ine via Zoom;

Cluj-Napoca, 18-20 noiembrie 2020,

Sesiunea Ști ințifică anuală a Departamentului

de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie

„George Barițiu”. Organizatori : Academia

Română, Fi l ia la Cluj-Napoca, Institutul de

Istorie „George Barițiu”, Departamentul de

Cercetări Socio-Umane, Comunicarea:

Referențial și conștiință morală, onl ine via

Zoom;

Iași , 4 decembrie 2020, Simpozionul

Paradigma conști inței – abordări multi și

interdiscipl inare, ediția a I I -a. Organizatori :

Academia Română, Fi l ia la Iași , Institutul de

Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”.

Comunicarea „Societatea conștiinței” – un

deziderat în impas, onl ine via Zoom.

Lozinsky, Florența:

Cluj-Napoca, 18-20 nov. 2020, (onl ine),

Sesiunea şti inţifică anuală a Departamentului

de Cercetări Socio-Umane al Institutului de

Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca;

comunicare: Despre timp și filosofie de viață în

context pandemic.

Pop, Cristian:

Cluj-Napoca, 18-20 noiembrie, 2020,

Academia Română – Fi l ia la Cluj-Napoca,

Institutul de Istorie “George Bariţiu”,

Departamentul de Cercetări Socio-Umane

sesiunea sti intifica anuală. Titlu l prezentări i
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Rusu, Gabriel-Virgil:

București , 22 octombrie 2020, Sesiunea

de Comunicări Ști ințifice a Institutului de Studi i

pentru Ordine Publ ică cu tema Real ități și

tendințe ale sistemului de formare profesională

în context pandemic și resetare post-pandemie,

comunicarea: Scurtă istorie a pandemiilor până

la Covid 19, d istribuită în format electronic

tuturor instituți i lor de învățământ din MAI

Cluj-Napoca, 5 august 2020, masă

rotundă organizată de Direcția Generală

Anticorupție în cadrul proiectului „România fără

corupție”, Casa Tiff cu tema Integritatea în timp

de criză.

Cluj -Napoca, 18-20 noiembrie 2020,

Sesiuni i Ști ințifice Anuală a Departamentului de

Ști ințe Socio-Umane a Institutului de Istorie

„George Barițiu”, Cluj -Napoca, comunicarea:

Secolul fanariot și corupția. Norme și practici

sociale în instituțiile publice centrale și locale în

Țările Române, sec. al XVIII-lea.

Salánki, Zoltán:

Cluj-Napoca, 18-20 noiemrie 2020,

Institutul de Istorie „George Bariţiu” Sesiunea

Ști ințifică Anuală a Departamentului de

Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie

„George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei

Române, cu comunicarea: Interfața digitală și

discursul privind relațiile interetnice.

Sîrbu, Adrian T.:

Cluj-Napoca, 18-20 noiembrie 2020,

Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Fi l ia la Cluj-

Napoca a Academiei Române, „Sesiunea

Şti inţifică Anuală a Departamentului de

Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea:

A(u)ctori în (t)rame mediale. (împreună cu

Totelecan Si lviu-Gabriel )

Cluj -Napoca, 18-20 noiembrie 2020,

Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Fi l ia la Cluj-

Napoca a Academiei Române, „Sesiunea

Şti inţifică Anuală a Departamentului de

Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea:

Despre sustenabilitatea augmentată a ştiinţei

sociale „aurite”. (împreună cu Totelecan Si lviu-

Gabriel )

Szekely-Copîndean, Raluca-Diana:

Cluj-Napoca, noiembrie 2020, participare

la Sesiunea ști ințifică anuală a Departamentului

de Cercetări Socio-Umane, cu lucrarea Seucan,

D.T. , Szekely-Copîndean, R.D. & Visu-Petra, L.

(2019) Preschoolers’ moral judgment in relation

with their cognitive and affective perspective

taking.

Totelecan, Silviu-Gabriel:

Cluj-Napoca, 18-20 noiembrie 2020,

Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Fi l ia la Cluj-

Napoca a Academiei Române, „Sesiunea

Şti inţifică Anuală a Departamentului de

Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea:

A(u)ctori în (t)rame mediale. (împreună cu

Adrian T. Sîrbu)

Cluj-Napoca, 18-20 noiembrie 2020,

Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Fi l ia la Cluj-

Napoca a Academiei Române, „Sesiunea

Şti inţifică Anuală a Departamentului de

Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea:

Despre sustenabilitatea augmentată a ştiinţei

sociale „aurite” (împreună cu Adrian T. Sîrbu)

Conferințe internaționale:
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Ciomoș, Virgil:

Participări la colocvi i le deschise ale

echipei internaționale de cercetare a EPFCL,

Paris cu tema: Problèmes cruciaux de la

psychanalyse:

14 septembrie: Le transfert et sa

mise clinique

19 octombrie 2020: Le cas Pearl.

Phénoménologie et Psychanalyse.

Fenomenologie și Psihanaliză, seminar

internațional semestria l sub egida I IGB, a

Colegiului European și a FCL-Romania, oferit

unor cursanți din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași ,

București , Sibiu, Paris, Tuebingen, Berna,

Budapesta, anul universitar 2019-2020.

Cozea, Narcisa:

Cluj-Napoca, 20-22 mai 2020,
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Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”,

Facultatea de Drept Cluj-Napoca et al . ,

Conferinţa Internaţională „The Efficiency of

Legal Norms – ediţia a IX-a – NormativIT. The

Law Facing the New Technologies: A Fair

Game?”

Faiciuc, Lucia-Elisabeta:

Vi lnius, iu l ie 23-24, 2020, on l ine,

Simpozionul internațional “Moral Competence:

Its Nature, Relevance, and Education”.

Lucrarea prezentată ca invited speaker: Are

moral competence and orientation related to

cognitive reflection, as measured with an

extended version of the Cognitive Reflection

Test (CRT)?

Chicago, noiembrie 19-21, 2020, on

l ine, 61st Annual Meeting of Psychonomic

Society “Virtual Psychonomics”. Lucrarea

prezentată: The association of cognitive

reflection with emotion regulation goals, meta-

emotions, and the preferred cognitive emotion

regulation strategies

USA, decembrie 9-12, 2020, on l ine,

Conference “The Society of Judgment and

Decision Making (SJDM) Annual Meeting”.

Lucrarea prezentată: The association of moral

competence and moral orientations with

emotion regulation difficulties

Gligor, Mihaela:

22 septembrie 2020, participare la

Conferința și Dezbaterea Onl ine Conscious

History: Pol ish Jewish Historians before the

Holocaust, organizată de Center for Jewish

History in New York City.

9

octombrie

2020,

participare la

Seminarul

“Some

Forgotten

Real ities of the

Partition Story:

Rajmohan Gandhi in Conversation”. Eveniment

Onl ine (ZOOM) organizat de platforma History

for Peace în colaborare cu Karwaan, The

Heritage Exploration Initiative.

18 octombrie 2020, participare  la

dezbaterea pe marginea volumului The

Untouchable, de Shyamal Kumar Pramanik.

Eveniment Onl ine (Google meet) organizat de

New Al ipore Col lege, University of Calcutta.

27-29 octombrie 2020, participare la

Conferința

internațională

Romanian

Conference for

Education and

Research.

Prezentarea: Când

eșecul devine

oportunitate, în

cadrul Panelului

“Motivația în Educație și Cercetare”, 28

octombrie 2020, onl ine (platforma HyperTalk).

https: //conferinta.e-nformation.ro/mihaela-

gl igor-2020/

7 noiembrie 2020, participare la The

52nd Annual ASEEES Convention, Onl ine,

organizată de The Association for Slavic, East

European, & Eurasian Studies. Prezentare

volum Memories of Terror. Essays on Recent

Histories, Edited by Mihaela Gl igor, CEEOL

Press, Frankfurt, 2020.

https: //aseees2020.secure-

platform.com/a/gal lery/rounds/2/detai ls/218

23-24 noiembrie 2020, participare și

intervenție (anunțată în program) la

International workshop: Using Holocaust

Documents Onl ine: The Changing Relationship

between the Archivist and the Users.

Eveniment onl ine (ZOOM) organizat de Yad

Vashem, the World Holocaust Remembrance

Center Jerusalem. Prezentarea: Memories in

Writing. Correspondence of Jewish Intellectuals

of Romanian Origins from Israeli Archives.

Isac, Ionuț-Constantin:

Iași , Conferința Internațională

„Creativitatea și dezvoltarea personală, ediția

a XI-a. Organizatori : Academia Română, Fi l ia la

Iași , Institutul de Cercetări Economice și

Sociale „Gh. Zane”, 22 octombrie 2020.

Comunicarea: Opțiunea etică a deschiderii la
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experiență: Ferdinand Gonseth despre

legitimitatea credinței religioase în lumea

contemporană, onl ine via Zoom;

Galați , 29-30 octombrie 2020, Conferința

Internațională „History, Spiritual i ty, Culture.

Dialogue and Interactivity”, ediția a 6-a.

Organizatori : Universitatea „Dunărea de Jos” din

Galați , Facultatea de Istorie, Fi losofie și Teologie,

Centrul de Studi i est-europene istorice și socio-

culturale, Centrul de Cercetare Teologică

Interdiscipl inară Ortodoxă „Sf. Trei Ierarhi” .

Comunicarea: Lucian Blaga – 125. Metafizică și

critică

, onl ine via Microsoft Teams;

Totelecan, Silviu-Gabriel:

Cluj-Napoca, 20-22 mai 2020,

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”,

Facultatea de Drept Cluj-Napoca et al . ,

Conferinţa Internaţională „The Efficiency of

Legal Norms – ediţia a IX-a – NormativIT. The

Law Facing the New Technologies: A Fair

Game?”, cu comunicarea: Real Effects of the

Digital Life: The “Laws” of Infodemics.

Burse obținute și participări în granturi de cercetare

Bodea, Cristian:

Director de grant, cu titlu l : Perspective

filosofice contemporane asupra bolii și

suferinței

Cuceu, Codruța:

Membră în proiectul de cercetare

intitulat Perspective filosofice contemporane

asupra bolii și suferinței. Proiectul , cu Număr

Contract: 393C / 15.10.2019, este derulat prin

Academia Română Fi l ia la Cluj și finanțat în

cadrul programului Granturi le Academiei

Române 2019-2021, Subprogramul „Ști ințe

Umaniste”.

Director al proiectului „FRAGMED – Un

puzzle transilvan: reconstituind cultura

medievală din fragmente de codice”. Proiectul ,

având codul CALL 01-8; nr. contract RO-

Cultura-A1-3/2020/31.01.2020 și benefici ind

de o finanțare nerambursabi lă în valoare de

128.775,57 Euro se derulează în cadrul

Programului RO-Cultura și este finanțat prin

Granturi le SEE 2014-2021.

Gligor, Mihaela:

Membru, Expert comunitate virtuală 9,

în cadrul Proiectului POCU/380/6/13/124146,

Cercetare doctorală și postdoctorală de

calitate, inovativă și relevanță pentru piața

muncii, Proiect cofinanţat din Fondul Social

European prin Programul Operațional Capital

Uman 2014-2020, derulat prin Universitatea

Babeș-Bolyai (2020-2022).

Pop, Cristian:

Divizia de Inovare Urbana, Cluj-Napoca

(Romania). Titlu l proiectului : "Munca in cultura

si cultura muncii. Tendinele de transformare

ale modului de a organizare a muncii. Studii

de caz cu privire la munca în cultură şi munca

informală"

Banca Mondială, expert, Titlu l

proiectului : "Urban Social Policies in Romania:

Vulnerability, Marginalization, Poverty and

Social Exclusion" , pentru Reimbursable

Advisory services Agreement on the Romanian

Urban Pol icy (P171176)

Triplex Confinium - tackl ing gaps and

mismatches in the field of higher education for

architecture and urban planning whi le

exploring and addressing discontinuities along

the national borders in-between Romania,

Hungary and Serbia. Project code: 2019-1-

RO01-KA203-063881. Program finantat prin

ERASMUS+ prin Agentia Nationala pentru

Programe Comunitare in Domeniul educatiei si

Formari i Profesionale.

Rusu, Gabriel-Virgil:

In the middle of the „powódź” (flood) . The

expedition of prince George Rákóczi II of

Transylvania to Poland, 1657, research project,

PIASt University, Poland, în curs de evaluare.
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Ciomoș, Virgil:

Conducător a 7 teze la UBB Cluj-Napoca,

membru în 9 comisi i doctorale de îndrumare la

UBB, Cluj-Napoca, 2 presusțineri de teză în

același cadru.

Membru în comisi i doctorale: Al in Leș,

Contribuţi i metodologice de natură psihologică

şi criminologică la studiul fantasmelor în

infracţiunea de viol , Universitatea din București ,

noiembrie 2020.

Cozea, Narcisa:

Documentare pentru examenele de anul I

si elaborarea a 4 referate

Florea, Marius:

Doctorand, Domeniul : Psihologie, Şcoala

doctorală: Psihologie Cognitivă Apl icată,

Facultatea de Psihologie şi Şti inţe ale Educaţiei ,

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Titlu l

tezei : Particularităţi ale personalităţii

infractorilor instituţionalizaţi. Conducător

şti inţific: Prof. univ. dr. Adrian Opre

Susţinerea referatelor.

Gligor, Mihaela:

Din octombrie 2017, membră a Școl i i

Doctorale de Relați i Internaționale și Studi i de

Securitate și profesor universitar asociat la

Facultatea de Istorie și Fi losofie, Universitatea

Babeș-Bolyai .

Salánki, Zoltán:

Final izarea și susținerea tezei doctorale în

cadrul SCOSAR (în curs).

Lansări de carte, expoziții, distincții și premii

Lansare de carte

Gligor, Mihaela:

Prezentare volum Memories of Terror.

Essays on Recent Histories, Edited by Mihaela

Gl igor, CEEOL Press, Frankfurt, 2020. ZOOM, 7

noiembrie 2020. Cu participarea: Arleen

Ionescu, Olga Ștefan, Eugenia Mihalcea,

Katharina Friedla, Krisztina Kos, Iu l ian Țanea,

Bea Klotz.



Alte activități

Albu, Monica:

Referent şti inţific la 22 de articole din

volumul 33 din Studii şi cercetări din domeniul

ştiinţelor socio-umane şi la un articol din

Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu»

din Cluj Napoca, Series Humanistica, tom. XVI I I .

Membru în colegiul redacţional la Anuarul

Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-

Napoca. Seria Humanistica .

Membru într-o comisie de doctorat la

facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială din

cadrul Universităţi i Babeş-Bolyai (în 30

septembrie 2020, conducător de doctorat prof.

univ. dr. Livia Popescu).

Bodea, Cristian:

Membru în comitetul de redacție al

revistei International Journal on Humanistic

Ideology

Începând cu primul număr pe anul 2020

revista International Journal on Humanistic

Ideology apare în format nou. În urma recentei

evaluări a Consi l iu lu i Național al Cercetări i

Ști ințifice în învățământul superior, a fost

inclusă în categoria A, ca revistă recunoscută pe

domeniul Fi losofie.

Revista este rodul eforturi lor susținute ale

Sectorului de Fi losofie din cadrul

Departamentului de Şti inţe Socio-Umane,

asociat Institutului de Istorie „George Bariţiu”

din Cluj-Napoca, parte integrantă a reţelei

institutelor de cercetare din cadrul Academiei

Române. Fondată în anul 2008 de către colega

noastră fi losoafă CS I I dr. abi l . Mihaela Gligor,

revista şi-a asumat de la început sarcina de a

integra cercetări le acestui Sector într-o cât mai

autentică şi fidelă continuitate cu tradiţia

mari lor figuri fi losofice care ne-au precedat şi

mai ales inspirat. Între acestea, personal ităţi le

de excepţie ale lui Lucian Blaga şi D.D. Roşca –

care au lucrat efectiv într-una dintre formulele

„avatare” al Departamentului nostru – rămân

reperele sale perene şi fundamentale. Ca şi în

cazul , tutelar, a l acestor doi i luştri înaintaşi ,

deschiderea spre tematicele şi metodologi i le

cele mai avansate care mobi l izează, astăzi ,

medi i le academice occidentale urma să facă, în

mod imperios, parte

integrantă a unei

mature şi mai ales

consecvente strategi i

de deschidere

internaţională a

Sectorului de Fi losofie.

Anul 2018 marchează

şi debutul actualei sale

formule redacționale

(oficia l izate în anul

2020): prof. dr. abi l .

Virgil Ciomoş, CS I I dr. Silviu Totelecan ,

respectiv, CS dr. Cristian Bodea .

Membru în comitetul ști ințific al revistei

Inter-zis

Evaluator pentru numărul pe anul în curs

la revista Studia Phaenomenologica

Membru al Societăți i Române de

Fenomenologie

Membru al Centrului de Fi losofie Apl icată

Membru al Forumului Câmpului Lacanian-

România

Cimoș, Virgil:

Membru al echipei de cercetare a EPFCL,

Paris, cu tema: Problèmes cruciaux de la

psychanalyse, împreună cu   : dr. Jean- Jacques

Gorog, EPFCL-Paris, dr. Zehra Eryoruk, FCL-

Bruxel les, dr. Sara Rodowicz-Slusarczyk, FCL-

Varșovia, Styl ianos Moriatis, FCL-Atena,

Cercetător asociat al echipei MCHA

(Métaphyique  : Concepts, Histoire, Actual ité) a

Institutului Catol ic din Toulouse,

membru titular al Consi l iu lu i de Orientare al

Centrului Internațional de Fi losofie,

Universitatea Catol ică «   Peter Pazmany  »,

Budapesta, Ungaria.

Cursuri la nivel național :

Filosofie clasică germană, curs

semestria l , UBB Cluj-Napoca, Fi losofie, l icență 3,

anul universitar 2019-2020

Corp și Limbaj, curs semestria l , UBB Cluj-

Napoca, Fi losofie, master 2, Fi losofie, cultură,

comunicare, anul universitar 2019-2020

Metodologia cercetării și Etică, curs

semestria l , Școl i le doctorale de Fi lozofie și de
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Istorie, UBB Cluj-Napoca, anul universitar

2019-2020

Metodologia cercetării și Etică, anul

universitar 2020-2021

Problematica transferului în

fenomenologie și psihanaliză, curs semestria l ,

Școala doctorală de Fi losofie, UBB Cluj-Napoca,

anul universitar 2019-2020

Problematica transferului în

fenomenologie și psihanaliză, anul universitar

2020-2021

Fenomenologie psihanalitică aplicată la

practica clinică, curs semestria l , Universitatea

de Vest, Timişoara, master 2, Consi l iere

fi losofică, anul universitar 2019-2020

Fenomenologie psihanalitică aplicată la

practica clinică, anul universitar 2020-2021.

Cuceu, Codruța:

Redactor al revistei ISI Journal for the

Study of Religions and Ideologies, www. jsri . ro;

Membră a Seminarului de Cercetare

Interdiscipl inară a Rel ig i i lor şi Ideologi i lor

S.C. I .R. I ;

Membră a Centrului de Resurse pentru

Comunitate, Cluj ;

Membră a Genderomania,

www.genderomania.ro.

Faiciuc, Lucia-Elisabeta:

Secretar de redacţie (corespondenţă şi

corectura pentru 460 de pagini ) pentru

Anuarul Institului de Istorie „George Bariţiu”

din Cluj-Napoca, Series Humanistica, vol . XVI I I ;

Supervizare program de practică pentru

dr. Oana Mărcuş, bursieră în cadrul proiectului

POCU ID 123793;

Pregătirea şi desfăşurarea concursuri lor

pentru ocuparea unui post de CSI I şi a unui

post de AC, ca membru în comisie;

Organizarea Sesiuni i şti inţifice anuale a

Departamentului de Cercetări Socio-Umane,

Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj

Napoca”, secţiunea Psihologie;

Membră în comitetul de organizare al

conferinţei internaţionale: Speaking bodies.

Embodied Cognition at the Crossroads of

Philosophy, Linguistics, Psychology and

Artificial Intelligence, care se va desfăşura la

Cluj-Napoca, în 13-15 mai 2021.

Gligor, Mihaela:

Din octombrie 2014 – Fondator și

DIRECTOR al Cluj Center for Indian Studies,

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj -Napoca.

Fondator (2017) și

Editor-in-chief al Romanian

Journal of Indian Studies,

Cluj University Press, ISSN:

2601-064X.

Din iul ie 2020 –

Membră a Centrului Olahus

de Studi i Umaniste, Oradea.

Din octombrie 2020 -

Reviewer pentru Word and

Text. A Journal of Literary Studies and

Linguistics  (BDI) ( ISSN 2069-9271; onl ine ISSN

2247-9163).

Colaborare la volumele:

Rondul scriitorilor. În dialog cu lucrări

din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca,

Proiect editoria l inițiat de Fi l ia la Cluj a Uniuni i

Scri i tori lor în parteneriat cu Muzeul de Artă

Cluj-Napoca, Coordonatoare proiect Hanna

Bota, Constantina Raveca Buleu, Editura

MEGA, Cluj-Napoca, 2020, ISBN: 978-606-020-

260-8, p. 52.

1 12 din #staredeurgență, Coordonator

Maria Mihaela Nistor, Editura RAO, București ,

2020, ISBN: 978-606-006-449-7, pp. 238-331.

Isac, Ionuț-Constantin:

Institutul de Istorie „George Barițiu”,

Fi l ia la Cluj-Napoca a Academiei Române este

instituție co-organizatoare a Conferinței

Ști ințifice Internaționale „Creativitatea și

dezvoltarea personală – modal ități de

integrare socială și educativă”

Alte 8 studi i pe diverse teme istorico-

fi losofice și un manuscris de carte au fost

predate pentru tipar unor publ icați i de

special i tate.

La programul Aspecte ale Reflecției

despre Moralitate în Cercetarea Filosofică și

Psiho-Socială Contemporană, proiectul

Cunoaștere și moralitate în filosofia

lui  Ferdinand Gonseth , au fost lecturate sau/ și

re-lecturate circa 400 pagini din lucrări le F.
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Gonseth, Le référentiel, univers obligé de

médiatisation , Lausanne, Éditions L'Âge

d'Homme, 1975; E. Bertholet, La philosophie

des sciences de F. Gonseth , Lausanne, Éditions

L'Âge d'Homme, 1968; V. Tonoiu, Idoneismul,

filosofie a deschiderii. Studiu asupra gândirii lui

Ferdinand Gonseth , București , Editura Pol itică,

1972; „Bul letin” de l 'Association Ferdinand

Gonseth, numerele pe ani i 2016-2020.

A fost final izat studiul Opțiunea etică a

deschiderii la experiență: Ferdinand Gonseth

despre legitimitatea credinței religioase în

lumea contemporană (20 pagini ) , publ icat.

De asemenea, un alt studiu (cca. 25

pagini ) este în curs de elaborare.

Pop, Cristian:

Membru al Centrul Interdiscipl inar pentru

Şti inta Datelor

Membru în Societatea Sociologi lor din

România

Cursuri la Facultatea de Sociologie şi

Asistenţă Socială:

Metode Cantitative Avansate, nivel

l icenţă

Anal iza Predictivă şi Dimensională, nivel

masterat

Tranziţia şcoală muncă, nivel l icenţă

Seminari i şi laboratoare la Facultatea de

Sociologie şi Asistenţă Socială:

Metode Cantitative Avansate, nivel

l icenţă

Statistică Socială şi Anal iza Datelor, nivel

l icenţă

Stratificare şi mobi l i tate socială, nivel

l icenţă

Rapoarte de interes publ ic:

"Munca în cultura și cultura munci i .

Tendinele de transformare ale modului de a

organizare a munci i . Studi i de caz cu privire la

munca în cultură şi munca informală"

Rusu, Gabriel-Virgil:

Activitate didactică în cal itate de lector

asociat al Universități i „Babeș-Bolyai”, Cluj -

Napoca, Facultatea de Istorie și Fi losofie, cursul

Elemente de criminalistică, semestrul 2 , anul

universitar 2019-2020, programul Studi i de

securitate, l ini i le română, engleză și învățământ

la distanță;

Poveştile Transilvaniei, Emisiune radio

săptămânală în cadrul emisiuni i Tête-à-tête cu

Anca Brășfălean la EBS radio Cluj-Napoca;

Istorii pe timpul Pandemiei – TVR

Timişoara, emisiune serial difuzată pe pagina de

Facebook a televiziuni i , martie-mai 2020

Salánki Zoltán:

Membru al SSR (Societatea Sociologi lor

din România)

Szekely-Copîndean, Raluca-Diana:

Colaborator în proiectul trans-cultural de

repl icare în masă :

Bago, B. , Aczel , B. , Kekecs, Z. , P. , Kovacs, M. ,

Nagy, T. , Szekely-Copîndean, R. D. , Chartier, C.

R. (2019). Moral thinking across the world:

Exploring the influence of personal force and

intention in moral di lemma judgments.

https: //doi .org/10.31234/osf. io/9uaqm.

În colaborare cu alti cercetători din

România, am tradus materialele pentru acest

proiect în l imba română, am obținut viza etică

de la UBB pentru derularea studiului cu

participanți studenți și d in 1 noiembrie 2020 am

demarat recrutarea de participanți la studiu.

Articolul aferent studiului a primit acceptul spre

publ icare, la final izarea colectări i datelor, în

revista Nature Human Behavior.

Membru al Laboratorului de Neuroști ințe

Cognitive, coordonat de prof. univ. dr. Andrei C.

Miu, de la

Departamentul de Psihologie, UBB. Am

real izat prelucrarea statistică și am început

redactarea unui manuscris pe tema moral ități i ,

pe baza unor cercetări cuprinse în teza de

doctorat.

Colaborator al Research in Individual

Differences and Legal Psychology Lab (RIDDLE

Lab) , coordonat de către conf. univ. dr. Laura

Visu-Petra, de la Departamentul de Psihologie,

UBB. Am real izat prelucrarea statistică și

redactarea părți i de anal ize statistice și

rezultate a unui manuscris despre
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comportament moral la copi i .

Cadru didactic asociat la Departamentul

de Psihologie, UBB. Susțin seminare la

discipl ina Introducere în Neuroști ințe (titular:

prof. univ. dr. Andrei C. Miu). Coordonez o

lucrare de l icență.

Referent ad-hoc pentru revistele:

Frontiers in Psychology, Cognition, Brain,

Behavior. An interdisciplinary journal.

Totelecan, Silviu-Gabriel:

Cluj-Napoca, 18-20 noiembrie 2020,

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”,

Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Fi l ia la

Cluj-Napoca a Academiei Române, „Sesiunea

Şti inţifică Anuală a Departamentului de

Cercetări Socio-Umane”, membru în Comitetul

Şti inţific şi în Comitetul de Organizare al

conferinţei , moderator al secţiuni i Sociologie,

Economie şi Ştiinţe Juridice.

Cluj-Napoca, 20-22 mai 2020,

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”,

Facultatea de Drept Cluj-Napoca et al . ,

Conferinţa Internaţională „The Efficiency of

Legal Norms – ediţia a IX-a – NormativIT. The

Law Facing the New Technologies: A Fair

Game?”, membru în Comitetul Şti inţific şi în

Comitetul de Organizare al conferinţei , co-

moderator al secţiuni i I .1 .

Referent şti inţific a mai multor articole

de special i tate pentru o revistă internaţională

(International Journal of Social Economics) şi

Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu”

din Cluj-Napoca, Series Humanistica;

Vicepreşedinte şi membru în Consi l iu l

Asociaţiei Române de Sociologie;

Vicepreşedinte al Societăţi i Sociologi lor

din România;

Şef Compartiment Sociologie, Şti inţe

economice şi jurid ice al institutului ;

Membru în Consi l iu l şti inţific al

institutului ;

Membru în Colegiul de redacţie al

Anuarului Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din

Cluj-Napoca, seria Humanistica;

Membru în Bordul editoria l a l

International Journal on Humanistic Ideology;

Referent şti inţific la volumele colective

Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-

umane, editate de Departamentul de Cercetări

Socio-Umane;

Membru al “Groupe de Bruges –

Independent think tank on European

agriculture and rural development” (GdB),

„Asociaţia Română de Sociologie” (ARS),

„Societatea Sociologi lor din România” (SSR) şi

„Societatea Română de Antropologie

Culturală” (SACR).
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Medalion / portrete de ctitori / personalități ale Institutului

ACADEMICIANUL CAMIL MUREŞANU – LORDUL ISTORIEI

Apreciat, respectat şi admirat de

studenţi i mai multor generaţi i , cărora le-a fost

eminent şi elocvent Magistru, Acad. Camil

Mureşan este astăzi nu doar o amintire cu iz

aristocratic, cât şi un motiv de reflecţie pentru

toţi cei care mai valorizează încă acele însuşiri

a le sufletului în faţa cărora nu poţi decât să îţi

scoţi pălăria cu reverenţă.

Se spune că Lorzi i autentici a i spiritului şi a i

vocaţiei lor sunt din ce în ce mai rari , însă

prezenţa lor, chiar şi în amintiri , a fost şi

rămâne un privi legiu. Rememorarea vieţi i şi

activităţi celui pe care contemporani i l -au

numit, adesea, „Lordul Istoriei” reprezintă azi

un tribut de preţuire şi admiraţie sinceră faţă

de cel care, prin prelegeri le sale de istorie

universală, a ştiut să ofere mereu „mărgăritare

de mare preţ” pentru suflet şi minte

deopotrivă.

Acad. Camil Mureşanu, născut la Turda

pe data de 20 apri l ie 1927, a urmat, iniţia l ,

studi i le preuniversitare la l iceul „Mihai

Viteazul” din local itate unde a susţinut

bacalaureatul în anul 1946. Ulterior, s-a înscris

la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-

Napoca, Facultatea de Istorie, prezentându-şi

teza de l icenţă în anul 1950 cu rezultate

excelente.

La scurt timp după aceasta a decis să urmeze

cariera universitară, dobândind titlu l de Doctor

în Istorie, în anul 1971, pentru lucrarea Ioan

de Hunedoara şi vremea sa, cercetare

real izată sub coordonarea Acad. Ştefan Pascu.

La scurt timp după acest moment a

început să urce treptele ierarhiei universitare,

dovedind un talent remarcabi l pentru

activitatea didactică la catedră, dar şi pentru

cea de cercetare.

De-a lungul ani lor, Cami l Mureşanu a ocupat,

pe rând, poziţi i le de: preparator universitar la

Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-

Napoca (1949-1950), Asistent Universitar la

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

(1950-1952), Lector Universitar (1952-1961),

Conferenţiar Universitar (1961-1975), Profesor

Universitar (1975-1997), Profesor Consultant

(1997-2008), Decan al Facultăţi i de Istorie

(1968-1976, 1981-1989), Director al

Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-

Napoca al Academiei Române (1995-2007),

Preşedinte al Fi l ia lei din Cluj-Napoca a

Academiei Române (2006-2010), Membru

Corespondent al Academiei Române (1990),

Membru Titular al Academiei Române (2000),

Membru Corespondent al Asociaţiei Sud-Est

Europene din Berl in (2000), Membru-

Corespondent al „Süd-Ost Europa

Gesel lschaft” din München   şi Berl in (2002).

În intervalul 1966-2000 a efectuat

diverse stagi i de special izare la prestigioase

instituţi i de profi l d in Europa şi America:

Universitatea Sorbona din Paris (Februarie-

Iunie 1966), Columbia University din New-York,

S.U.A. (1978), Viena (1965), Moscova (1970) şi

Oslo (2000).

Pe durata unei lungi şi prol ifice cariere

universitare, Acad. Camil Mureşanu a publ icat

40 de volume, peste 100 de studi i în volume

colective şi peste 200 de studi i şi articole în

periodice, toate acestea acoperind tematici

variate precum: istorie universală în sec. XVI I I -

XIX, istoria Europei în sec. XV-XX, istoria

S.U.A. , istoria presei , tiparului şi cărţi i , istoria

economică, socială şi pol itică a Transi lvaniei în

sec. XIV-XX, istoria culturi i şi istoria l i teraturi i
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române.

În paralel cu o prestigioasă activitate

didactică şi de cercetare, Acad. Camil

Mureşanu s-a impl icat şi în alte activităţi

menite să apropie istorici şi special işti d in

diverse areale. De-a lungul timpului , reputatul

profesor a fost: coordonator al programelor de

cercetare din cadrul Institutului de Istorie

„George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei

Române la sectoarele de istorie modernă şi

medievală, preşedinte  a l părţi i române în

comisia mixtă a istorici lor români şi maghiari

sub egida Academiei Române şi Academiei

Maghiare de Şti inţe, membru al Comitetului

Naţional al Istorici lor din România, membru în

redacţia Anuarului Institutului de Istorie

„George Bariţiu” din Cluj-Napoca Series

Historica, membru al colegiului de redacţie,

preşedinte onorific al Asociaţiei Cercetători lor

Istoriei Biserici i Greco-Catol ice.

Pentru merite deosebite, dar mai ales

pentru remarcabi la sa activitate sub semnul

Muzei Cl io, Acad. Camil Mureşanu a fost

recompensat în timp cu numeroase distincţi i

oferite de către diverse instituţi i d in ţară şi

străinătate: Premiul de Stat al Academiei

Române (1976), Doctor Honoris Causa al

Universităţi i d in Oradea (1999), Doctor Honoris

Causa al Universităţi i de Vest din Timişoara

(2002), Doctor Honoris Causa al Universităţi i

„1 Decembrie 1918” din Alba-Iul ia (2007) etc.

Dincolo de toate însă, Camil Mureşanu

rămâne în sufletul multor generaţi i de studenţi

care l-au admirat acel remarcabi l profesor ce,

prin măiestrie retorică şi erudiţie, a făcut din

istorie una din cele mai atractive discipl ine.

De-a lungul ani lor, mulţi au fost aceia care s-

au întrebat în ce anume a constat esenţa

măiestriei sale profesionale şi cum a reuşit

„Lordul Istoriei” să capteze interesul ,

aprecierea şi admiraţia discipol i lor din atâtea

şi atâtea generaţi i . După mult timp de reflecţie

şi rememorare a cl ipelor petrecute alături ,

putem spune că trei sunt acele fundamente pe

care Acad. Camil Mureşanu şi-a edificat propria

măiestrie profesională.

Întâi de toate este vorba despre

exigenţă combinată cu eleganţă, rafinament şi

profunzime în arta expuneri i . Cami l Mureşanu

a avut acea sobrietate şi rigoare care au fost

în măsură să impună respect şi consideraţie,

însă a avut şi un simţ admirabi l a l omului ,

deschizându-se sufleteşte doar acolo unde a

simţit că performanţa şi valoarea sunt la ele

acasă.

Apoi , a fost unul din savanţi i care a citit

mult, căutând să găsească tot timpul

conexiuni şi punţi trainice de legătură în

diversitate. Deschiderea permanentă faţă de

alte culturi i şi a lte istoriografi i , lecturi le vaste,

cunoaşterea mai multor l imbi de circulaţie

internaţională i -au permis să se apropie de alţi

erudiţi cu care a împărtăşit profunzimea

cunoaşteri i în cele mai variate teme.

Finalmente, Acad. Camil Mureşanu a

reuşit să fie şi un remarcabi l profesor, întrucât

a ştiut să dea mai departe cunoştinţele sale,

într-o manieră clară, coerentă şi atractivă,

învăţându-i pe discipol i i săi faptul că istoria nu

trebuie nicidecum memorată şi transformată

într-o materie aridă şi pl icticoasă. Din contră,

el a subl iniat, nu o dată, că acest domeniu

deosebit de interesant are vocaţie şi

pontenţia l pentru interdiscipl inaritate, cu alte

cuvinte, pe temel ia sa se poate construi mult,

dar de aşa manieră încât orice expunere să

poată deveni un „mărgaritar de mare preţ” pe

care audienţa să-l poarte, cu recunoştinţă, în

minte şi în inimă pentru mult timp.

Aceste amintiri , eternizate cu admiraţie

şi nostalgie de foşti i săi elevi , spun şi azi

povestea unui mare cărturar care, din iubire

pentru discipl ina istoriei , a ştiut să facă mereu

din „piatră seacă” „mărgaritare de mare preţ”,

arătând, astfel , că, întradevăr, poet te naşti,

iar orator devii. Este şi motivul pentru care

povestea şi elocinţa „Lordului Istoriei” sunt vi i

chiar şi acum, la jumătate de deceniu de la

trecerea sa la cele veşnice.

Academicianul Camil Mureşanu s-a stins

din viaţă în ziua de 21 februarie 2015 şi a fost

înmormântat în Cimitirul Central din Cluj-

Napoca sau „Panteonul Transi lvaniei” , aşa cum

i se mai spune. Amintirea şi „mărgaritarele

sale de mare preţ” le păstrăm şi azi în Inimi . . .

Varga Attila
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Ludovic Báthory

(n. 16 februarie 1942, Sighet, jud. Maramureş)

Studii

A absolvit Liceul „Moise Nicoară” din

Arad în anul 1959, iar între 1959 și 1964 a

urmat cursuri le Facultăți i de Istorie și Fi losofie

a Universități i „Babeș-Bolyai” . După o perioadă

de activitate în cercetare, s-a înscris la

doctorat în anul 1968, susținându-și în 1981

teza Contribuţia industriei carbonifere la

dezvoltarea social-economică a României între

anii 1 919-1929, sub coordonarea profesorului

Bujor Surdu.

Activitate didactică și de cercetare

Profesor de istorie în învăţământul

preuniversitar pentru câteva luni , în

decembrie 1964 a ocupat prin concurs un post

de cercetător şti inţific stagiar la Institutul de

Istorie din Cluj a l Academiei Române,

promovând ulterior pe funcți i le de cercetător

şti inţific (1968), cercetător principal gradul I I I

(1978), cercetător principal gradul I I (1990) și

cercetător principal gradul I (2000). Preocupat

cu precădere de istoria economică în perioada

contemporană, la începutul ani lor 1970 a

contribuit și la cercetarea istoriei sociale a

Transi lvaniei . Studi i le publ icate în urma

participări i în proiectul „Migraţia industria lă a

forţei de muncă din comuna Gârbou (jud.

Sălaj )” , derulat de Laboratorul de sociologie al

Universităţi i „Babeș-Bolyai” sub conducerea

profesorului Ion Aluaş, sunt sugestive pentru

activitatea comunități i academice locale

pentru constituirea la Cluj-Napoca a unui grup

de special iști în cercetarea industria l izări i și a

impl icați i lor sociale ale acesteia. Între 1977 și

1989 a predat cursuri de „Probleme

fundamentale ale patriei și partidului” la

Institutul Pol itehnic și la Institutul de Medicină

și Farmacie. Începând cu 1993, a fost cadru

didactic asociat al Universități i „Babeș-Bolyai”,

predând cursuri de istorie economică

studenți lor de la Facultatea de Istorie și

Fi losofie și la Facultatea de Studi i Europene.

Specializări

Austria (1984); Ungaria (1991).

Domenii de interes științific

Istoria economică; capitalul străin,

revendicări , mișcări sociale; istoria industri i lor

carboniferă și siderurgică; istoria sistemului

bancar.

Cărți de autor

Din istoria metalurgiei hunedorene: 1 10

ani de la punerea în funcţiune a primului

furnal de la Hunedoara 1884-1994 . [ În

colaborare cu Elena Bugnariu, Mihai l

Cerghedean, Dan Lazăr și Ioachim Lazăr].

Hunedoara: s.n. [Societatea „Siderurgica”

S.A. ] , 1994.

Societăţile carbonifere şi sistemul

economic şi politic al României (1919-1929) .

Cluj -Napoca: Presa Universitară Clujeană,

1999.

Camera de Comerţ, Industrie şi

Agricultură Cluj: 1 50 de ani în slujba

comunităţii de afaceri, 1 850-2000: 150 de ani

de la înființare – 10 ani de la reluarea

activității: Monografie. [ În colaborare cu

Mircea Crișan și Gheorghe Mureșanu]. Cluj -

Napoca: Camera de Comerţ, Industrie şi

Agricultură Cluj , 2000.

Dezvoltarea întreprinderilor metalurgice

din Transilvania (1919-1940) . [ În colaborare cu

Ştefan Csucsuja, Gheorghe Iancu și Marcel

Ştirban]. Cluj -Napoca: Editura Studium, 2003.
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Cărți editate/coordonate și colaborări

Bibliografia istorică a României. Vol. I,

1 944-1969. Vol. IV-VIII, 1 975-1994 . Bucureşti :

Editura Academiei , 1970-1996.

Madgearu, Virgi l N. Agrarianism, capital ism,

imperial ism: Contribuți i la studiul evoluției

sociale românești . Cluj -Napoca: Editura Dacia,

1999.

Studii în volume colective

„Dezvoltarea social -economică şi

evoluţia demografică a comunei Gârbou (jud.

Sălaj ) la sfârşitul secolului a l XIX-lea şi

începutul secolului a l XX-lea”. In Populaţie şi

societate: Studii de demografie istorică, vol . I I ,

coord. Ștefan Pascu, p. 443-472. Cluj-Napoca:

Editura Dacia, 1977.

„Trăsături generale ale dezvoltări i şi

modernizări i sistemului industria l -bancar:

1919-1939”. In Dezvoltare şi modernizare în

România interbelică 1919-1939: Culegere de

studii, coord. Vasi le Pușcaș și Vasi le Vesa, p.

173-235. Bucureşti : Editura Pol itică, 1988.

„Industria minieră şi metalurgică din

statele Europei Centrale şi capitalul austriac,

maghiar şi german: 1919-1929”. In Studii

istorice privind relaţiile româno-ungare, coord.

Nicolae Edroiu, p. 275-300. Cluj-Napoca:

Editura Mega, 2010.

„Recrutarea forţei de muncă din mediul

rural şi urban, migraţia lucrători lor şi şomajul

în industria carboniferă românească 1919-

1929”. In Economia regională: Ipostaze rurale

şi urbane, coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf

și Ioan Lumperdean, p. 405-433. Cluj-Napoca:

Presa Universitară Clujeană, 2011.

„Románia területén végbement

gazdasági fej lődés a 20. században”. [ În

colaborare cu István Csucsuja, Róbert Nagy și

András Máthé]. In Románia: Tér, gazdaság,

társadalom , coord. József Benedek, p. 79-126.

Kolozsvár: Kriterion Kiadó, 2011.

„La relation entre la métal lurgie d’État

et les compagnies métal lurgiques privées de

Roumanie pendant l ’entre-deux-guerres”. [ În

colaborare cu Nicolae Păun]. In Les mutations

de la sidérurgie mondiale du XXe siècle à nos

jours/The Transformation of the World Steel

Industry from the XXth Century to the Present,

ed. Charles Bartel , Ivan Kharaba și Phi l ippe

Mioche, p. 39-53. Bruxel les: Éditions

Scientifiques Internationales Peter Lang, 2014.

„Dezvoltarea industriei carbonifere în

Valea J iu lu i 1919-1930: Descifrarea sistemului

de contabi l i tate secretă a societăți lor

carbonifere și recalcularea producției de

cărbune”. In Multiculturalism, identitate şi

diversitate: Perspective istorice: In honorem

prof. univ. dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei

de 60 de ani/Multikulturalismus, Identität und

Diversität: Historische Perspektiven Festschrift

für Professor Rudolf Gräf zum 60. Geburtstag,

coord. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean,

Loránd Mádly și Dumitru Ţeicu, p. 549-597.

Cluj-Napoca: Editura Mega, 2015.

„Activitatea Societăţi i Uricani-Valea

J iu lu i între ani i 1919-1924 şi recalcularea

producţiei de cărbune conform sistemului de

contabi l i tate secretă”. In Fenomene

economice şi financiare în spaţiul românesc în

secolele XIX-XX: Studii de economie regională,

coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf și Ioan

Lumperdean, p. 361-416. Cluj-Napoca: Presa

Universitară Clujeană, 2016.

„Aspecte ale vieţi i economice în sudul

Transi lvaniei şi în Banat în perioada

interbel ică”. In Vocaţia istoriei: Studii în

memoria profesorului Nicolae Bocşan , coord.

Ligia Boldea şi Rudolf Gräf, p. 347-366. Cluj-

Napoca: Editura Mega, 2017.

Studii și articole în periodice

„Evoluţia industriei miniere din Banat

între ani i 1919-1929”. Banatica, I I , 1973, p.

269-288.

„Procesul de refacere a industriei

metalurgice din România după primul război

mondial : 1919-1924”. Studia Universitatis

Babeș-Bolyai : H istoria, XVI I I , fasc. 2 , 1973, p.

109-144.

„Dezvoltarea comunei Gârbou (jud.

Sălaj ) între ani i 1848-1875: Desfi inţarea

iobăgiei şi urmări le ei” . Acta Musei

Porol issensis, I I , 1978, p. 199-212.

„Rolul industriei carbonifere în

economia naţională a României : 1919-1929”.

Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie
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Cluj-Napoca, XXI , 1978, p. 233-252.

„Comuna Gârbou (jud. Sălaj ) între ani i

1876-1900: Repercusiuni sociale ale

dezvoltări i capital iste în condiţi i le dominaţiei

mari i proprietăţi moşiereşti” . Acta Musei

Porol issensis, V, 1981, p. 461-472.

„Muncitori i Societăţi i «Astra» (Uzinele

de vagoane Arad) în luptă pentru drepturi

pol itice şi sindicale, pentru atenuarea

exploatări i capital iste: 1918-1940”. [ În

colaborare cu Gheorghe Iancu și Marcel

Știrban]. Anuarul Institutului de Istorie și

Arheologie Cluj-Napoca, XXIV, 1981, p. 39-94.

„Pol itica de achiziţi i pe piaţa de stat a

cărbunelui , evoluţia preţuri lor şi lupta de

concurenţă între societăţi le carbonifere (1919-

1929)”. Marisia, XI -XI I , 1981-1982, p. 407-432.

„The Coal and Iron and Steel Industries

in the National States of Central Europe and

the Autochthonous and Foreign Banking

Capital : 1919-1929”. Nouvel les études

d’histoire, VI I , 8, 1990, p. 237-257.

„Problema forţei de muncă, şomajul şi

migraţia lucrători lor din industria carboniferă

românească: 1919-1929”. Anuarul Institutului

de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca, XXXI I ,

1993, p. 215-239.

„Asociați i le patronale industria le din

România după primul război mondial (1918-

1930)”. Acta Musei Napocensis, 31/I I , 1994, p.

193-205.

„The Penetration and Dynamics of

Autochthonous Capital in the Transylvanian

Coal Mining Companie between 1918-1921”.

Transylvanian Review, VI , nr. 3, 1997, p. 27-37.

„Consol idarea poziţi i lor capitalului

autohton în industria carboniferă între ani i

1922-1926”. Anuarul Institutului de Istorie din

Cluj-Napoca, XXXVI I , 1998, p. 219-237.

„Modernizarea industriei miniere şi

metalurgice din ţări le Europei Centrale în

perioada interbel ică”. Anuarul Institutului de

Istorie din Cluj-Napoca, XLI , 2002, p. 171-190.

„Recalcularea producţiei de cărbune a

Societăţi i Petroşani pe baza datelor

contabi l i tăți i secrete (1921-1929)”. Anuarul

Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-

Napoca, Series Historica, XLI I I , 2004, p. 611-

660.

„Contabi l i tatea secretă a Societăţi i

Lupeni şi recalcularea producţiei de cărbune

(1925-1930)”. Anuarul Institutului de Istorie

„George Barițiu” din Cluj-Napoca, Series

Historica, XLVI I , 2008, p. 437-480.

„Sistemul de contabi l i tate secretă a

Societăţi i Valea J iu lu i de Sus şi recalcularea

producţiei de cărbune (1926-1930)”. Anuarul

Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-

Napoca, Series Historica, XLIX, 2010, p. 309-

334.

„Comercial izarea minelor statului de la

Lonea, introducerea sistemului de contabi l i tate

secretă şi recalcularea producţiei de cărbune

(1926-1930)”. Anuarul Institutului de Istorie

„George Barițiu” din Cluj-Napoca, Series

Historica, LI I , Supl iment, 2013, p. 349-382.

„Dezvoltarea exploatări lor carbonifere

de la societatea «Uzinele de Fier şi Domeni i le

Reşiţa» între ani i 1919-1929: Recalcularea

producţiei de cărbune conform datelor din

contabi l i tatea secretă”. Banatica, XXVI I , 2017,

p. 623-662.

Alte activități

Prorector al Universităţi i Cultural-

Şti inţifice Libere din Cluj-Napoca (1985-1991);

membru al unor asociați i profesionale precum:

Societatea Istorici lor Români , Asociaţia

Istorici lor din Transi lvania şi Banat,

Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde,

Societatea Muzeului Ardelean, Centrul de

Cercetare a Relaţi i lor Interetnice; colaborator

al Radio Cluj .

Distinții, premii

Premiul „Vasi le Pârvan” al Academiei

Române, pentru Bibl iografia istorică a

României , vol . VI (1987).

Mara Mărginean
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Emil Pop

Născut la Giurtelecu Șimleului , județul

Sălaj , în 25 octombrie 1942, Emi l Pop provine

dintr-un loc încărcat cu istorie, cunoscut și în

comunitatea ști ințifică internațională prin

vestigi i le valoroase descoperite de arheologi și

datate din perioada neol itică și eneol itică. Emi l

Pop a fost încadrat în categoria personal ități

a le locului de baștină alături de un asistent al

academicianului Constantin Daicoviciu, de un

renumit pictor, un reputat dascăl și jurnal ist,

un preot pașoptist, un pedagog și un renumit

culegător de folclor.

A urmat Liceul „George Coșbuc” din Cluj

(1956-1960), iar între l iceu și facultate a

activat ca profesor supl initor (1960-1962).

A absolvit Facultatea de Istorie-Fi losofie,

secția de Fi losofie-Pedagogie (1962-1967) la

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

La aceeași universitate (la Facultatea de

Sociologie și Asistență Socială), în anul 2002,

își susține teza de doctorat în fi losofie sub

conducerea profesorului Nicolae Kal los cu

lucrarea „Personal itate și Cultură”.

După terminarea facultăți i se îndreaptă

către activitatea jurnal istică căreia îi dedică

aproximativ două deceni i d in viața sa (1968-

1986), în cal itate de redactor la ziarul clu jean

„Făcl ia”. Alături de ziaristică, Emi l Pop este

atras si de cercetarea real ități i sociale,

activitate concretizată în studi i și comunicări la

manifestări ști ințifice interne și chiar

internaționale, el participând la cel de al VI I -

lea

Congresul Mondial de Sociologie de la Varna

(1970).

În următori i douăzeci de ani (1986-2009), Emi l

Pop se dedică cu totul activități i de cercetare

ști ințifică, fi ind încadrat în colectivul de

sociologie al Centrului de Ști ințe Sociale Cluj ,

institut aflat în subordinea Fi l ia lei Cluj a

Academiei Român ca sociolog principal și apoi

promovat în cal itate de cercetător ști ințific gr.

I I I , și u lterior I I , la Institutul de Cercetări Socio-

Umane (din cadrul aceleiași Fi l ia le) după 1989.

În paralel cu activitatea de cercetare

ști ințifi ică, E. Pop a activat și în învățământul

superior, în cal itate de cadru didactic asociat

la Catedra de fi losofie și sociologie a

Universități i Babeș-Bolyai (1972-1974, 1987-

1988) (Clujeni ai secolului XX, 2000), dar și la

Facultatea de Drept din Cluj a Universităti i

Creștine Dimitrie Cantemir, încă de la

înfi ințarea acesteia (în 1991), unde a fost

asistentul profesorului Achim Mihu, iar ulterior

conferențiar și titular al cursului de sociologia

dreptului , postură din care s-a și pensionat.

În activitatea ști ințifică de început a lui

Emi l Pop putem distinge teme ce vizau

profesional izarea elevi lor, dar și rolul educației

în alegerea unei profesi i . Aceste preocupări au

fost sintetizate într-o lucrare mai amplă

intitulată Educație și profesiune (1979),

apărută la Editura Pol itică și publ icată în

colaborare cu reputatul psiholog Dumitru

Ozunu.

Sociologia clujeană interbelică. Repere

teoretice și empirice (2002) reprezintă o

lucrare a colectivului de sociologie, la care

Emil Pop își aduce contribuția în cal itate de

coautor. O altă lucrare importantă a sa este

„Societatea de Mâine. Indice bibliografic

adnotat” (2001, vol . I -I I ) , (elaborată în

colaborare cu sociologul Andrei Negru),

consacrată respectivei publ icați i clu jene, care

constituie un adevărat reper în dezvoltatea

ști ințelor socio-umane românești din perioada

interbel ică, fi ind un important „for de

promovare și de susținere a cercetări i sociale

în România” (A. Negru, 2003), întrucât „scopul
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declarat al fondări i sale (s.n. revista Societatea

de Mâine) a fost acela de a contribui , a lături

de toate forțele progresiste românești , la

consol idarea statului național unitar român,

prin instaurarea unui regim care să favorizeze

participarea tuturor la viața publ ică,

«revărsarea neîngrădită» a energi i lor acestora,

fapt real izabi l doar pe calea culturi i , a

accesului maselor largi ale populației la

educație și cultură”(A. Negru, 2009).

Sociologul Virgi l Bărbat reprezintă

personal itatea care i-a marcat lui E. Pop

traseul profesional , acesta fi ind întemetor de

școală sociologică la Cluj și căruia i -a dedicat o

bună parte din activitatea de cercetare

ști ințifică. Domeniul său de competență se

centrează pe conceptul de personal itate, după

cum se poate observa din studi i le sale:

Cultură și personalitate (1997), Învățământ

sociologic la Universitatea din Cluj în perioada

interbelică (1997), Politici sociale și impactul

lor asupra colectivităților și personalității în

perioada de tranziție (2000), Dezvoltarea

personalității în România post-decembristă

(2001), Constantin Rădulescu Motru – evoluția

personalității în totalitarism (2001), Integrarea

socio-culturală condiție a formării și afirmării

personalității (2001), Dezvoltarea culturii și

personalității în perioada de tranziție (2002).

În anul 2003, Emi l Pop își publ ică teza

de doctorat - Personalitate și cultură.

Particularități ale tranziției de la totalitarism la

democrație în România -, care reprezintă o

sinteză a tuturor temelor abordate de-a lungul

carierei sale ști ințifice.

Emi l Pop a fost un justițiar al cuvântului

practicat mai întâi în presă, și mai apoi în

cercetarea sociologică, centrat pe

personal itatea indivizi lor și pe comportamentul

acestora într-o societate guvernată de regul i .

Aceste idei le-a împărtășit și studenți lor

Universități i Creștine Dimitrie Cantemir, care

au frecventat cursul său de sociologia

dreptului , a cărui structură cuprinde: 1.

Obiectul și problematica sociologiei dreptulu;

2 . Status, grup și instituți i ; 3. Conformitate,

nonconformitate, conduită i l icită; 4.

Răspundere socială și răspundere jurudică; 5.

Autorități , instituți i și funcți i publ ice; 6.

Devianță și del icvență; 7. Controlul social ; 8.

Societate, cultură, personal itate; 9. Cultură-

valori -personal itate-drept; 10. Metode și

tehnici de cercetare.

Publ icați i le la care colegul nostru a

colaborat în cariera sa ști ințifică sunt: Viitorul

social, Anuarul Arhiva de folclor, Studia-

Sociologia-Politologia, Anuarul Institutului de

Istorie „George Barițiu”- Humanistica, la

volumele Studii și cercetări din domeniul

științelor socio-umane, Repere psiho-socio-

pedagogice în formarea profesională sau

Aspecte ale gândirii filosofice și sociale

transilvănene (coord. V. Zvanciuc).

A publ icat un număr de 32 de studi i ,

prin intermediul cărora și-a adus aportul la

promovarea temelor ce au vizat: educația și

profesia, ideea de independență și

suveranitate în gândirea social -pol itică și

fi losofică românească, rolul publ icați i lor

enciclopedice în conturarea perspectivei

sociologice asupra real ități i sociale în cultura

românească, contribuți i a le sociologului Virgi l

Bărbat în dezvoltarea sociologiei clu jene,

relația dintre democrație și cultură, abordarea

personal ități i d in perspectivă pluridiscipl inară,

intelectual itatea în perioada de tranziție,

abordarea tranziției post-social iste din

perspectiva spațiului rural . Așadar, o societate

se poate salva dacă nu-și uită înaintași i și

tradiți i le sale, teme asupra cărora s-a aplecat

și Emi l Pop în activitatea sa ști ințifică.

Emi l Pop a fost un om fascinat de

cuvinte toată viața sa, iar către finalul carierei

sale de cercetare această fascinație a sa

pentru cuvinte, sensuri și eresuri despre lume

a încercat să o evidențieze prin anal iza

proverbelor românești în următoarele studi i :

Problematica omului reflectată în proverbe

(2007) și Comunitatea umană și unele aspecte

ale vieții sale reflectate în proverbe (2008).

Prin studi i le și cărți le sale, Emi l Pop, a

urmărit i lustrarea unor puncte de vedere

personale asupra transformări lor pe care le-a

cunoscut societatea românească de-a lungul

istoriei sale, îmbogățind astfel patrimoniul

bibl iografic al discipl inei , dar și a l instituției în

care a activat, care reprezintă un punct de

reper pe harta ști inței sociale românești .
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Viața științifică. Manifestări organizate de Institut

SIMPOZIONUL DE PREZENTARE A

REZULTATELOR ȘTIINȚIFICE PARȚIALE ALE

GRANTURILOR ACADEMIEI ROMÂNE,

FILIALA CLUJ-NAPOCA

5 noiembrie 2020, orele 10.00

Organizatori : Institutul de Istorie

„George Bariţiu”, Institutul de Arheologie și

Istoria Artei și Centrul de Studi i Transi lvane

ale Academiei Române – Fi l ia la Cluj-Napoca

Locația: Sala de Conferinţe, str. Mihai l

Kogălniceanu nr. 12-14, et. 1

Au prezentat: Căl in Cosma; Ciprian

Firea, Saveta Pop; Mirela Popa-Andrei ; Ela

Cosma, Tatiana Oni lov, Victor Vizauer, Damiela

Deteșan, Vasi le Rus; Daniela Mârza; Octaviam

Cristian Bodea, Codruța Cuceu, Horațiu Crișan

Manifestarea a fost organizată în cadrul

granturi lor de cercetare real izate cu spri j in

financiar din Fondul recrent al Donatori lor,

aflat la dispoziția Academiei Româneși

gestionat prin Fundația „Patrimoniu”: GAR-UM-

2019-I I -2 .5-13, Patrimoniul istorico-juridic

românesc în documente și arhive inedite; GAR-

UM-2019-I I -2 .6-14, Echipament militar din

Transilvania secolelor XII-XIII; GAR-UM-2019-I I -

2 .7-12, Învățământul economic mediu din

Transilvania și aportul său la formarea elitelor

și spiritului antreprenorial (1850-1914) ; GAR-

UM-2019-I I -2 .9-11, Evoluții demografice în

Transilvania în prima jumătate a secolului XX;

GAR-UM-2019-XI I -x.x-yy, Perspective filosofice

contemporane asupra bolii și suferinței; GAR-

UM-2019-XI I I -x.x-yy, Pictorii Transilvaniei

medievale și premoderne (secolele XIV-XVI) :

cel dintâi dicționar și preliminarii ale unei baze

de date.
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Acest succint portet al lu i Emi l Pop nu ar

fi complet dacă nu am face referire și la

prodigioasa sa activitate de editor, desfășurată

în cadrul edituri i clu jene „Argonaut”, pe care a

înfi ințat-o în ani i ` 90, cunoscută și recunoscută

pe plan național , în cadrul căreia au apărut un

număr impresionat de lucrări valoroase și care

gazduiește și volumul colectiv de studi i a l

Instituției noastre.

Florența Lozinsky
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Noutăți editoriale / Cărți intrate în Biblioteca Institutului

Mircea Abrudan, Protopopul Aurel

Munteanu (1882-1940) , martir al poporului

român şi mucenic al Bisericii Ortodoxe, Cluj -

Napoca, Editura Renaşterea, 2020, 265 p.

István Berkeszi , Istoria tipografiei şi a

presei timişorene. A temesvári

könyvnyomdászat és hirlapirodalom története,

ediţie îngri j i tă de Doina Bogdan-Dascălu,

Timişoara, David Press Print, 2013, 491 p.

Val i Corduneanu, Evoluţia presei

timişorene în primii ani postbelici, Timişoara,

David Press Print, 2011, 97 p.

Marea Unire. Ecouri în presa culturală

din Oradea-Mare (1920-1943) : „Familia” şi

„Cele Trei Crişuri”, antologie de Gabriel Moisa,

Florin Ardelean, Oradea, Muzeul Ţări i

Crişuri lor, 2018, 235 p.

Martiri bihoreni ai Marii Uniri, coord.

Ioan Degău, Ioan Laza, Cluj-Napoca, Centrul

de Studi i Transi lvane, 2019, 346 p.

Stel ian Mândruţ, Dorina N. Rusu, Marius

Porumb, Membrii Academiei Române din

Transilvania. 1 866-2016. Dicţionar, Bucureşti ,

Cluj -Napoca; Editura Academiei Române,

Editura Mega, 2016, 367 p.

Ludwig von Mises, Acţiunea umană. Un

tratat de economie, trad. Gabriel Mursa,

Dragan Stoianovici , Bucureşti , Curtea Veche,

2018, LIV, 912 p.

Nicolae Edroiu, cel care a trecut făcând

bine, vol . îngr. de arhim. Macarie Motogna,

Mihai Florin Hasan, Victor Vizauer, Cluj -

Napoca, Edit. Şcoala Ardeleană, 2019, 336 p.

100 de ani de învăţământ medical

românesc la Cluj. Tradiţie şi performanţă.

Volum aniversar al Facultăţii de Medicină,

coord. Anca Dana Buzoianu, Cristian Bârsu,

Oana Habor, Ioana Corina Bocşan, Petru

Adrian Mircea, Cluj-Napoca, Centrul de Studi i

Transi lvane, 2019, 360 p.

Patrimoniul istorico-juridic românesc din

Mărginimea Sibiului (Răşinari, Sălişte) . Studii şi

ediţie critică de documente, coord. Ela Cosma,

Cluj-Napoca; Gatineau, Edituri Argonaut;

Symphologic Publ ishing, 2020, 870 p.

Primăvara întregirii. Operaţiunile

Armatei Române  : aprilie-august 1919, ed.

Aurel Chiriac, Oradea   ; Cluj -Napoca, Muzeul

Ţări i Crişuri lor  ; Centrul de Studi i Transi lvane,

2019, 273 p.

Dan Roman, Oameni de seamă ai

Aradului, Arad, „Vasi le Goldiş” University Press,

2018, 403 p.

Trianon, Trianon! Un secol de mitologie

politică revizionistă, coord. Vasi le Puşcaş, Ionel

N. Sava, Cluj-Napoca, Edit. Şcoala Ardeleană,

2020, 404 p.

Constantin Ungureanu, Sistemul de

învăţământ din Bucovina în perioada stăpânirii

austriece (1774-1918) , Chişinău, 2015, 456 p.

Maria Vertan, Sigiliile târgurilor şi

localităţilor din Banatul istoric (1760-1919) ,

Timişoara, David Press Print, 2014, 361 p.
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Memorabi lu l d iscurs rostit de

M[aiestatea] Sa Regele Ferdinand I la

inaugurarea Universități i române din Cluj2, pe

lângă valoarea morală a înălțătoarelor

îndemnuri adresate profesori lor și studenți lor

deopotrivă, are și valoarea istorică a unui act

fundațional3 de cea mai mare importanță

educativă.

„Ca un semn vădit al prețuiri i și iubiri i

Mele – sunt cuvintele M[aiestăți i ] Sale – față de

această universitate și față de ținutul care o

adăpostește, am hotărât în amintirea acestei

serbări a dărui un fond de 400 mii lei , a căror

dobândă se va întrebuința pentru înfi ințarea,

pe lângă această Universitate, a unui Institut

pentru studiul istoriei române, atât de vitreg

tratată sub stăpânirea trecută.”4

Odinioară străluciți i voievozi ai

Principatelor Române, când se întorceau din

războaie cu izbândă, clădeau biserici și

mănăstiri , chemând mulțime mare de vlădici ,

preoți și călugări să înalțe rugăciuni de

mulțumită la altarul Domnului , de la care vine

„toată darea cea bună și tot darul cel

desăvârșit”5. Credincioși i a lergau cu sufletul

însetat spre sfintele lăcașuri și pl ini de evlavie

primeau împărtășirea binecuvântări i cerești ,

care se revărsa asupra lor cu pri leju l

dumnezeiești lor slujbe.

Cu aceeași menire educativă

întemeiază M[aiestatea] Sa gloriosul nostru

rege, lângă Universitatea din Cluj , un alt soi de

templu: un institut pentru istoria români lor.

Este o indicație prețioasă în această

fundațiune regală6, care răspunde unei

indiscutabi le necesități a vieți i naționale și

demonstrează fără belșug de cuvinte, că

valoarea educativă a istoriei naționale trebuie

să fie în stare a se apropia de incontestabi la

valoare educativă a rel ig iei .

Deci , un templu pentru rel ig ia trecutului

nostru românesc este menit a fi proiectatul

institut de istorie națională. Cei ce vor intra

într-însul ca sluj i tori devotați – profesori i și

studenți i – vor trebui să fie pătrunși de

adevărul , că istoria este ca un pom al

cunoștinței binelui și a răului . De aceea se vor

apropia de pragul acestui templu cu aceeași

curățenie și seninătate sufletească, cu care

este dator a se apropia oricare preot conștient

de pragul sfântului jertfelnic. Și nu vor intra

decât după ce vor fi reușit să scuture de pe

încălțămintele lor toată pulberea adunată în

drumuri le unor preocupări mărunte sau patimi

vulgare. Ei vor intra deci în serviciul acestui

institut cu un sentiment de pietate pentru

trecutul nostru, învăluit încă, în multe părți a le

sale, într-o negură destul de deasă.

În acest institut se vor putea concentra

cu timpul toate mi j loacele ști ințifice potrivite a

faci l i ta munca profesori lor și a o împintena pe

a studenți lor. Obișnuindu-se a înțelege tainicul

glas al trecutului , prin sârguincioasă lucrare

împreună vor face să sporească din an în an

ști ința istoriei naționale, atât de instructivă și

necesară, fi ind ea o datorință față de vi itorul ,

Profesorul Ioan Lupaș despre menirea Institutului de Istorie

Națională.

Restituiri la centenar1
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1 Ion Lupaș, „Fundațiunea universitară a Regelui Ferdinand”, în Dacia Traiană, Cluj , 14 martie 1920, reeditat în vol .
Serbările pentru inaugurarea Universității din Cluj 31 ianuarie – 2 februarie 1920, ediție anastatică, Cluj -Napoca, Edit.
Argonaut, Cluj -Napoca, 2020, p. 118-121. Transcrierea, adaptarea textului și notele expl icative de CȘ I I I Dr. Mircea-
Gheorghe Abrudan.
2 A avut loc la 1 februarie 1920 în prezența fami l iei regale a României , a membri lor guvernului de la București , a i
Consi l iu lu i Dirigent, a ierarhiei biserici lor românești , a membri lor corpului diplomatic, a profesori lor români și străini .
3 Subl iniat în original .
4 Reprezintă ultimul paragraf al discursului regelui , vezi întregul discurs în vol . Serbări le pentru inaugurarea Universități i
d in Cluj 31 ianuarie – 2 februarie 1920. . . , p. 14-17.
5 Fragment din „Rugăciunea amvonului” l i turghiei Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului .
6 Subl iniat în original .
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de la care așteptăm rectificarea acelui trecut.

Universitatea românească din Cluj va fi

în drept să pretindă de la toți cetățeni i ei , cari

vor cerceta institutul acesta, să se

pregătească cu cea mai sfântă seriozitate

pentru chemarea ce îi așteaptă în viața

neamului nostru, de a fi cei mai buni educatori

tocmai prin răspândirea ști inței istorice, prin

respectul și interesul viu, pe care trebuie să-l

a ibă față de progresele ei nu numai câtă

vreme vor fi cetățeni i acestei „Alma Mater”, ci

totdeauna și pretutindeni .

De aceea scopul institutului de istorie

națională va fi – pe lângă împărtășirea

cunoștințelor privitoare la metoda cercetări lor

istorice și pe lângă procurarea mij loacelor

necesare pentru înlesnirea acestor cercetări –

mai ales trezirea unui interes larg, luminat și

statornic pentru înțelegerea trecutului nostru.

Chiar dintre cunoștințele împărtășite în chip

metodic se pierd, cu timpul , în noianul uitări i .

Dar interesul pentru un ram al ști inței , pe care-

l îmbrățișează omul cu înțelegere și pasiune în

tinerețe, trebuie să rămână ca un tovarăș

credincios care nu-l părăsește nici la

bătrânețe.

Acest interes este stimulentul valoros,

care nu nu dă omului niciodată răgaz „să

odihnească și să ruginească”, ci îl îndeamnă la

activitate necontenită, la neîntrerupte

cercetări și la un permanent control al

propri i lor sale cunoștințe.

Cei ce vor pleca din Institutul de Istorie

Națională înarmați cu un astfel de interes

luminat și statornic, nu vor putea să

rătăcească în drumul lor. Ei nu vor l ipsi de la

datoria de a sădi în sufletul generați i lor tinere

patriotismul și simțul istoric despre care

Eminescu spune că este „singurul care

întărește împărățiile”7 .

E pl ină patria română de mulțimea

orașelor copleșite de elemente străine și de

mulțimea și mai mare a satelor, în care

străbate anevoie o rază de ști ință

românească. Va trebui multă osteneală, spre

a-i îndupleca pe toți străini i d in România să

cunoască și să respecte trecutul nostru, iar pe

săteni , să-l înțeleagă și să-l iubească. Suna ca

o amenințare cuvântul Scripturi i : „se

prăpădește poporul în l ipsa de ști ință”8.

Dreptul poporului nostru la conducerea

statului român prin nimic nu poate fi mai greu

primejduit decât prin l ipsa de ști ință și

conști ință națională.

Trebuie să înțeleagă deci tot insul , că

este una din cerințele de căpetenie ale

timpului în care trăim, ca ști ința să nu mai

rămână rece și nepăsătoare față de

întunecimi le adânci , în cari se zbate mulțimea.

Chemarea ei nu poate fi să rămână

patrimoniul exclusiv al unui număr restrâns de

privi legiați , ci trebuie coborâtă în toate

zbuciumări le traiului zi lnic și împărtășită

tuturor celor capabi l i de a o înțelege și a se

folosi de binefaceri le ei .

Cu ști ința e același lucru ca și cu

dreptatea: împărțită cât mai des și între cât

mai mulți , nu scade, nu se împuținează, ci cu

atât mai mult sporește valoarea și puterea ei .

Fie ca Institutul de Istorie Națională să

poată contribui cât mai curând la această

sporire, devenind un important factor de

educație și conștiință națională9.

Mircea-Gheorghe Abrudan
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7 Subl inieri în original .
8 Cartea Profetului Osea, cap. 4, vers. 6.
9 Subl iniat în original .



ACADEMIA ROMÂNĂ — FILIALA CLUJ-NAPOCA, INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIŢIU”

Str. Kogălniceanu nr. 12-14, 400084, Cluj-Napoca, Tel/Fax: 0264-598343, Tel: 0264-431842

istorie@academia-cj.ro , www.institutuldeistoriegeorgebaritiu.ro

Aleea „Nicolae Edroiu” din Cluj-Napoca

În anul 2020, la mai mult de doi ani de

la trecerea la cele veșnice a academicianului

Nicolae Edroiu, primarul municipiului Cluj

Napoca, Prof. Univ. Dr. Emi l Boc, a propus

acordarea denumiri i „Nicolae Edroiu” unei

străzi din local itate. Este vorba despre fosta

„Alee B”, situată pe latura nordică a străzi i

Borhanciului . În același an, propunerea

primarului Emi l Boc a fost aprobată de

Consi l iu l Local

Demersul s-a dorit a fi un omagiu adus

academicianului Nicolae Edroiu, care își trăgea

origini le din județul Cluj și și -a trăit mare parte

din viață în urbea de pe Someș, la a cărei

elevare din punct de vedere ști ințific,

academic-universitar și cultural a contribuit.

Această decizie a autorități lor municipale

clujene onorează și Institutul de Istorie

„George Barițiu”, deoarece academicianul

Nicolae Edroiu a fost vreme de 11 ani (2007-

2018) directorul instituției noastre.

Victor Vizauer
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