
Raport științific privind implementarea proiectului în perioada 

octombrie - decembrie 2018 

 

În cadrul proiectului „Strategie de construcție națională sau alegeri burgheze? Absolvenții 

români de Drept în Ungaria Dualistă”, (UEFISCDI PN-III-P1-1.1-PD-2016-1468), în perioada 10 

octombrie – 31 decembrie 2018 au fost realizate o serie de activități destinate atât implementării 

proiectului, cât și realizării obiectivelor științifice propuse. 

 

Având în vedere durata de mai puțin de trei luni a acestei prime etape, directorul de proiect și-

a orientat activitatea în trei direcții principale:  

- Administrativ-managerială 

- De constituire a site-ului proiectului și a bazei de date 

- De cercetare și documentare științifică 

 

În cadrul primei direcții, cea administrativ-managerială, o atenție deosebită a fost acordată 

implementării proiectului. Redimensionarea bugetului în funcție de noul calendar al proiectului și 

de necesitățile imediate ale acestuia, precum și realizarea cheltuielilor prevăzute au reprezentat 

activități esențiale. De asemenea, a fost realizată raportarea intermediară, beneficiind și de 

colaborarea cu departamentele specializate ale Universității Babeș-Bolyai, instituția gazdă a 

proiectului. 

Cea de-a doua direcție a presupus cooperarea cu un specialist în construcția de baze de date cu 

caracter istoric, sens în care a fost orientată întreaga sumă disponibilă la capitolul cheltuieli cu 

logistica. În acest context, beneficiind de experiența acumulată în proiecte anterioare derulate în 

cadrul Centrului de Studiere a Populației din cadrul Universității Babeș-Bolyai de către dna. Angela 

Lumezeanu, a fost stabilită la nivel principial structura bazei de date pe baza surselor identificate 

până în prezent. Aceasta va fi detaliată în raportările ulterioare, precum și în livrabilele proiectului. 

De asemenea a fost realizat și site-ul proiectului, disponibil la adresa 

http://lawgradshist.granturi.ubbcluj.ro/ , unde pot fi accesate informații generale despre proiect, 

precum și rezultatele științifice ale acestuia pe măsură ce vor fi actualizate. 

Ultima dintre cele trei direcții, cea de cercetare și documentare, a coincis pe deplin cu activitatea 

1.1. din Planul de realizări al proiectului – Identificarea tuturor studenților români din Academiile 

și Facultățile de Drept din Imperiul Austro-Ungar, care au studiat sau au absolvit între 1849-1918. 

http://lawgradshist.granturi.ubbcluj.ro/


În cadrul acesteia a fost realizat un stagiu de cercetare în cadrul Arhivelor Naționale - Serviciul 

Județean Bistrița-Năsăud. Au fost studiate fonduri arhivistice, precum Colecția personală David 

Alexa (1872-1946), avocat și judecător, și Administrația Fondurilor Grănicerești Năsăudene, în 

vederea obținerii de informații legate de formarea educațională a unui jurist, parcursul său 

profesional, strategii de evoluție profesională/matrimoniale și de evoluție socială/de construcție a 

unei rețele locale de juriști. Cea mai mare parte a materialului arhivistic studiat a fost valorificat în 

articolul „Making the Man of Law in Dualist Hungary: Alexa David’s Career Strategies and 

Personal Networks on the Eve of the Twentieth Century”, acceptat spre publicare în revista Studia 

Universitatis Babeș-Bolyai Historia (indexată în ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL etc.). Pentru 

completarea și contextualizarea informațiilor arhivistice în vederea realizării articolului menționat, 

s-au realizat activități de documentare în cadrul Bibliotecii Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-

Napoca. În cadrul aceleiași instituții o mare parte a activității de documentare a vizat identificarea 

studențiilor români din academiile și facultățile de drept din Dubla Monarhie. În acest sens au fost 

parcurse o serie de lucrări dedicate formării educaționale a elitelor în general și a juriștilor în 

particular dintre care se impun menționate: Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii 

româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă (Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 

2000), Szögi László, Kiss József Mihály, Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és 

akadémiákon: 1849-1867 (Budapesta, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2003), Szögi 

László, Kónya Péter, Dobsony Erzsébet, Sáros megyei diákok az európai egyetemeken: 1387-1918 

(Budapesta, Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára, 2012). Bibliografia 

consultată a permis nu numai identificarea membrilor grupului țintă al proiectului, ci a fost și 

extrem de importantă în vederea stabilirii structurii bazei de date.  

 

În privința diseminării rezultatelor, în ciuda perioadei scurte de timp corespunzătoare acestei 

etape, directorul proiectului, sub îndrumarea mentorului său, a căutat să rămână consecvent 

obiectivului propus în acest sens și să publice în reviste indexate în baze de date internaționale, în 

limbi de circulație internațională, astfel încât cercetarea sa să fie accesibilă istoricilor cu preocupări 

similare atât de la nivel național, cât și internațional: 

- „Making the Man of Law in Dualist Hungary: Alexa David’s Career Strategies and 

Personal Networks on the Eve of the Twentieth Century”, în  Studia Universitatis Babeș-

Bolyai Historia (BDI) (acceptat spre publicare)     

 



În concluzie, se poate afirma că obiectivele propuse în această etapă au fost îndeplinite în 

deplină conformitate cu planul de realizări, iar componenta de diseminare a fost tratată cu 

responsabilitate. 

 

Cluj-Napoca, 23.11.2018      Dr. Ovidiu Emil Iudean 

 

                                                                                      


