Raport de activitate al Centrului de Cercetări Istorice și Politologice „Iuliu Maniu”
din cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie al Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia (2015-2019)

Activitatea Centrului de Cercetări Istorice și Politologie „Iuliu Maniu” ” din
cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie al Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru intervalul de timp cuprins între anii 2015 și 2019,
s-a desfășurat cu un colectiv compus dintr-un cercetător cu normă întreagă (CP I dr. hab.
Marius Rotar) și unul cu ½ normă (CP III dr. Ana Maria Roman Negoi). Acestora li s-au
adăugat diverși membri ai Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie al
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2015-2019) în conformitate cu temele
de cercetare stabilite de comun acord (conf. Univ. dr. Valer Moga, conf. univ.dr. hab.
Daniel Dumitran, conf.univ. dr. Laura Stanciu, conf. Univ. dr. Ileana Burnichioiu, lector
univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu, lector univ. dr. Sorin Arhire, lector univ. dr. Călin
Anghle). Activitatea s-a desfășurat până în anul 2018 în Corpul A al Universității, iar din
2018, ca urmare a lucrărilor de restaurare a Sălii Unirii, efectuate cu ocazia Centenarului
Unirii, s-a transferat în corpul B al Universității. Colectivul Centrului de Cercetări
Istorice și Politologice „Iuliu Maniu” a dispus de echipamentul necesar realizării
planului de cercetare, achiziționat atât prin intermediul diverselor proiecte și granturi
derulate, precum și a dotărilor oferite de instituția noastră (calculatoare, laptopuri,
mobilier etc.).
Temele de cercetare vizate au fost, pe de o parte, Patrimoniul și afirmare
culturală și, pe de altă parte, Identități culturale, regionale și naționale în context
istoric. În alegerea acestor teme s-a urmărit, în primul rând, explorarea unor subteme mai
puțin vizate în istoriografia autohtonă și cu larg ecou în cercetările istorice actuale. În al
doilea rând, aceste teme au fost alese tocmai pentru a putea cuprinde cât mai mulți
membri ai Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie, pentru realizarea unor
proiecte comune de cercetare. Totodată, temele au fost selectate pentru a fi conexe și în
„prelungirea” programelor de studii post universitare oferite de Departamentul de Istorie,
Muzeologie și Arheologie, prin cele două masterate existente Identităţi regionale în
Europa central – răsăriteană și Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului
cultural, precum și în cadrul studiilor doctorale oferite de instituția noastră. De altfel, doi
membri ai Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie care și-au desfăurat
activitatea și în cadrului Centrului de Cercetari Istorice și Politologice „Iuliu Maniu”,
dețin calitatea de doctori abilitați în cadrul Școlii Doctorale de Istorie a Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia (conf. Univ. dr. Daniel Dumitran – un doctorand și CP 1
dr. Marius Rotar – 6 doctoranzi). Teme și subtemele individuale alese au vizat așadar,
subiecte de interes general dar și de „nișă”, cuprinzând aspecte de istorie locală, regională
dar și națională.
S-a reușit, în intervalul de timp 2015 și 2019, contractarea unor granturi la nivel
național, obținute în urma unor competiții organizate de către forurile de profil (2 proiecte
CNCS/IS-UEFISCDI, 2 proiecte MCI-UEFISCDI, 3 proiecte AFCN, 2 finanțări MENFSS, 1 proiect finanțat de instituțiile locale, 1 contract de cercetare, 6 proiecte finanțate

de instituții de cercetare din străinătate, precum și 8 planuri realizate în conformitate cu
strategia de cercetare adoptată la nivelul Facultății de Istorie și Filologie din cadrul
Universității). Aceste granturi au avut rolul de a asigura, din punct de vedere logistic, dar
și material extinderea activității de cercetare efectuate. De asemenea, a fost obținută
finanțare pentru o serie de subteme de cercetare pe baza unor proiecte finanțate de
instituțiile locale (de pildă, Alba Iulia - o istorie în imagini a oraşului prin străzile şi
monumentele sale-finanţator Primăria Municipiului Alba Iulia) și a unor contracte de
cercetare cu terți.
Activitatea de diseminare a rezultatelor cercetării s-au materializat prin publicarea
de cărți, articole, studii în țară și străinăitate precum urmează : 2 cărți și volume de studii
publicate la edituri din străinătate, 12 cărți și volume de studii publicate la edituri CNCS
B, 32 studii și articole ISI/BDI, 4 studii în volume publicate la edituri din străinătate, 3
studii în volume publicate la edituri CNCS B/C, 2 studii și articole neindexate, 44
participări la conferințe naționale/internaționale). În acest context, s-a reușit publicarea
unor articole în reviste indexate ISI, aflate pe lista CNCS UEFISCDI
(https://uefiscdi.gov.ro/resource84254?&wtok=&wtkps=XY1BDoIwFETv0rVUfksBP3cwJp4A20o+AUpaEY3x7rZsjK5
mMpk302KJr4ASWSDDmoCFQAZCut7boZhhcWNvnyQOj3LqLjqDdi57ggx8bpfZJw
KQUdIIKkgmjmkTWEMoyyoVKmTGzNPpvJdVLmpR56reiIh+k50AUBJAgtxm1UYd/
xjIkf0W4+9qt9/oRmeWwXLnO77YKwVtiN/Jrrz1N9JuYM37Aw==&wchk=ebe67531f
eafa1c14fdb4088ca6c7633aa40d30d) cum ar fi History of European Ideas, Journal of
Family History, Death Studies, Revue belge de philologie et d'histoire ou Belgisch
Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, The International Journal of the History of
Sport.
Centrul de Cercetări Istorice și Politologice „Iuliu Maniu” din cadrul
Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie a organizat între anii 2015 și 2019
9 conferințe naționale/internaționale care s-au bucurat de participarea unor specialiști de
prim rang de pe toate continentele, precum și din țară. În perioada de timp menționată
câteva conferințe științice s-au transformat în manifestări științifice tradiționale, „marcă”
înregistrată a Universității noastre. Așa, de pildă, conferința internațională Dying and
Death in 18th-21st Century Europe, organizată de Marius Rotar a ajuns în acest an la cea
de unsprezecea ediție, iar conferința Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național
organizată de Ana Maria Roman Neboi a ajuns, tot în acest an la cea de treisprezecea
ediție. Aceste conferințe au avut un impact major asupra imaginii Facultății dar și
Universității noastre în condițiile în care, de pildă, la ediția din 2015 a conferinței Dying
and Death în 18th-21st Century Europe au participat 136 de cercetători (91 din
străinătate). Membrii Centrului de Cercetări Istorice și Politologice „Iulia Maniu” au
participat, totodată, cu comunicări proprii la diverse conferințe științifice din țară și
străinătate (SUA, Marea Britanie, Polonia, Spania, Croația, Polonia, Cehia, Ungaria,
Italia, Belgia, Brazilia, Slovacia).
Alte produse ale activității de cercetare s-au materializat prin organizarea unei
tabere de conservare și restaurare ; două cataloage de expoziție publicate ; o bază de date
online ; un film de promovare. Acestea au venit să completeze activitățile de cercetare
propriu-zise, fiind organizate, pe de o parte, pentru integrarea studenților și masteranzilor
în activități practice de cercetare (de la deprinderea metodologiei de lucru la activitate pe
teren), iar, pe de altă parte, și înspre o diseminare a rezultatelor obținute către publicul

larg. Activitate de cercetare a fost recunoscută la nivel național și prin obținerea Premiul
“George Barițiu” al Academiei Române decernat la 13 decembrie 2018 pentru lucrarea
Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830) Recuperarea unei
identități culturale, autori Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta
Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman Negoi (CP III
în cadrul Centrului), Cluj Napoca, Editura Mega, 2016, 1016 pagini, ISBN 978-606-543733-3.
În plan didactic cei doi cercetători angajați în cadrul Centrului de Cercetări
Istorice și Politologice „Iuliu Maniu” au predat cursuri și au condus seminarii în cadrul
programelor de masterat și doctorat ale Univeristății noastre, contribuind prin materiile
predate, atât la aprofundarea unor tematici, cât și la extinderea orizontului și culturii
istorice a celor cuprinși în aceste programe.
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