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Raport de activitate 

2016 
 

Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române are în componență 7 institute de cercetare, 3 

colective ale unor institute din București, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, 

precum și biblioteci la Blaj și Năsăud: 

 Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” 

 Institutul de Istorie ”George Barițiu” 

 Institutul de Arheologie și Istoria Artei 

 Centrul de Studii Transilvane 

 Institutul de Cercetări Socio-Umane ”Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș 

 Arhiva de Folclor a Academiei Române Cluj-Napoca 

 Institutul de Calcul ”Tiberiu Popoviciu” 

 Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj-Napoca  

Secții ale institutelor de cercetare: 

 Institutul de Speologie ”Emil Racoviță” 

 Institutul de Geografie  

 Institutul Astronomic 

În cadrul Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române își desfășoară activitatea 257  persoane, 

din care 153,5 cercetători, 52,5 bibliotecari, precum și 45 personal auxiliar, din care 13 

administrativ. 

Pentru realizarea proiectelor europene, din fonduri nerambursabile, au fost angajați pe durată 

determinată un număr de 6 experți. În cadrul contractelor de cercetare din fonduri extrabugetare au 

fost încadrate pe durată determinată 78,5 persoane. 

Au fost promovaţi în funcţii, pe bază de concurs sau examen, în anul 2016, un număr de 10 

cercetători ştiinţifici şi 1 bibliotecar. 

Activitățile de cercetare științifică, în cadrul unităților componente,  s-au desfășurat în principal 

în cadrul planurilor de cercetare ale Academiei Române și în conformitate cu etapizarea acestora. 

Ca urmare a specificității institutelor, tematica de cercetare este extrem de vastă și include domenii 

variate, precum lingvistica, istoria, istoria artei, arheologie, folclor, științele sociale, matematică, 
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astronomie, geografie și speologie. 

Menţionăm unele dintre temele de cercetare având un caracter prioritar din tematica institutelor 

componente ale Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române: 

 Tezaurul lexical al limbii române. Dicţionarul limbii române 

 Lexicografie bilingvă româno-maghiară 

 Lexicografie literara românească 

 Şcoala Ardeleană 

 Tezaurul Toponimic al României, Transilvania 

 Atlas lingvistic românesc 

 Bibliografia generală a etnografiei 

 Tipologie şi dansuri populare 

 Izvoare documentare privitoare la istoria României 

 Transilvania medievală între voivodat şi principat 

 Aspecte ale vieţii politice şi sociale în Transilvania (sec. XIX-XX) 

 Societatea românească şi instituţiile statului în sec. XX 

 Cultură, știință şi informare în epoca contemporană 

 Elite politice şi culturale în România interbelică 

 Între oglinzile socialului: Performativităţi ale socia(bi)lităţii 

 Război şi societate în Europa Centrală între sec. XV-XX 

 Contribuţii la istoria Transilvaniei 

 Săpături arheologice sistematice 

 Contribuţii la istoria artei medievale şi premoderne din Transilvania  

 Istoria intelectualităţii  

 Analiza numerică şi teoria aproximaţiei 

 Cercetări de astrofizică solară, stelară galactică şi extragalactică, cosmologie 

 Evaluarea biodiversităţii mediului subteran 

 Modelarea impactului antropic asupra habitatelor şi faunei subterane 

 Geografia fizică, umană sau regională a depresiunilor coliniare ale Transilvaniei şi munţilor 

Apuseni 

 Analiza populaţiei şi aşezărilor etnografice şi turismului în spaţiul Transilvan 

 

Rezultatele activităţilor de cercetare desfăşurate în cadrul unităţilor componente ale Filialei 

Cluj-Napoca a Academiei Române au fost finalizate prin numeroase cărţi, articole sau lucrări 

prezentate la conferinţe naţionale sau internaţionale. Redăm mai jos o statistică privind modul de 
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finalizare a cercetărilor, precum şi a impactului acestora. 

 Cărţi de autor publicate în străinătate: 4 

 Cărţi publicate la editura Academiei Române: 2 

 Cărţi publicate în ţară: 44 

 Capitole de cărţi publicate în străinătate: 14 

 Capitole de cărţi publicate la Editura Academiei Române: 2 

 Capitole de cărţi publicate în volume apărute în ţară: 31 

 Articole publicate în volume apărute în străinătate: 13 

 Articole publicate în volume apărute în ţară: 69 

 Articole apărute în reviste cotate ISI: 78 

 Articole apărute în reviste clasificate B+: 84 

 Articole apărute în alte reviste publicate în ţară: 17 

 Articole publicate în reviste de cultură naţionale: 70 

 Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale: 79 

 Lucrări prezentate la conferinţe naţionale: 378 

 Rapoarte de interes: 10 

 Premii sau distincţii acordate pe plan internaţional: 4 

 Premii sau distincţii primite pe plan naţional: 19 

 Conferinţe organizate în ţară: 24 

 Expoziţii: 8 

 Citări ale lucrărilor cercetărilor din cadrul filialei în 2016: 378 

 

Menţionăm totodată unele cărţi de autor apărute în ţară şi respectiv în străinătate în anul 2016: 

 

1. Laura Pavel, Ionesco. L’Antimondo di uno scettico, traduzione dal romeno di Maria Luisa 

Lombardo, prefazione di Irina Petraş, Roma, Aracne Editrice, colecţia Danubiana, 2016, 

311 p. ISBN 978-88-548-9310-8. 

2. Cosmin Borza, Dezbaterea canonică astăzi. Cazul literaturii române postbelice, București, 

Editura Muzeul Literaturii Române, 2016, 136 p. ISBN 978-973-167-295-3. 

3. Politică și cultură, antologie de Aurel Sasu, Liliana Burlacu, Doru George Burlacu. Prefață 

de Aurel Sasu, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2016, 794 p. ISBN – 978-606-797-

013-5. 

4. Ioan Micu Moldovan, Folclor din Transilvania (1863-1878) III. Lirică populară (1863-

1878). Ediţie critică după documente inedite, note, indici şi postfaţă de Ion Cuceu şi Maria 
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Cuceu. Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016. ISBN 978-606-543-771-5 

5. Ileana Benga (Coordonator), Naşterea documentului de folk-lore. Răspântii metodologice, 

Cluj-Napoca, Editura Risoprint (Editură B), 2015, 416 p.. ISBN 978-973-53-1720-1. 

Volumul este închinat aniversării a 150 de ani de existenţă şi activitate ai Academiei 

Române.   [neraportată în 2015] 

6. Gergely Zoltán: Mezőségi kántáló énekek [Colinde maghiare din Câmpia Transilvanie]. 

Editura Hagyományok Háza, Budapesta, 2016. ISBN: ISBN 978-963-7363-89-4 

7. Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. II Tabele Statistice, Editori: Remus 

Câmpeanu, Ladislau Gyémánt, Anton Dörner, Florin Mureşan, București, Editura 

Enciclopedică, 2016, partea I CCCLXI + 674p., partea a II-a 1056 p., partea a III-a 733 p.  

8. Ottmar Trașcă, Structuri informative germane în România, 1939-1945, Cluj-Napoca, 

Editura Argonaut, 2016, 350 p.  

9. Veronica Turcuş, Şcoala Română din Roma (1922-1947), Cluj-Napoca, Edit. Şcoala 

Ardeleană, 2016, 354 p. [ISBN 978-606-797-027-2] 

10. Mihaela Gligor, Orient şi Occident. Topografii ale simbolului la Mircea Eliade, Cluj-

Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, ISBN:  978-973-595-951-7, 196 P. 

[E-book, 2016, ISBN: 978-606-37-0007-1].  

http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1958.pdf 

11. Cristian Pop, Clase sociale în România. Metodologia inegalităţilor, Edit. Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, 240 p. ISBN: 978-606-37-0040-8 

[E-book, 2016, ISBN: 978-606-37-0047-7] 

12. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan Histoire de la Transylvanie. Préface d’Alain Vuillemin – 

Postface de Dinu Flamand, Editura Rafael de Surtis, Cordes-sur-Ciel, Franţa, 2016, 370 p. 

13. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, ediţia a doua revizuită şi adăugată, 

Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 422 pag. 

14. Ioan-Aurel Pop, Transilvania, starea noastră de veghe, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-

Napoca, 2016, 298 p. 

15. Vl. A. Lăzărescu, C. H. Opreanu, S. Cociș, Așezările antice de la Suceagu-Rădaia. Vol. I. 

Epoca romană (Cluj-Napoca 2016), Editura Mega 

16. C. Firea, Polipticele medievale din Transilvania: artă, liturghie, patronaj (Cluj-Napoca 

2016), Editura Mega 

17. D. Rusu, M. Porumb, S. Mândruţ, Membrii Academiei Române din Transilvania. Dicționar 

(Cluj-Napoca 2016): Editura Academiei Române/Editura Mega 

http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1958.pdf
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18. Cornel Sigmirean, Corina Teodor, (coord.), Cler, biserică și societate în Transilvania sec. 

XVII-XX, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Symphologic Publishing, Gatineau (Canada), 

2016, 397 p., ISBN 978-973-109-6 

19. Eugeniu Nistor, Lucian Blaga, philosophe de la culture, Essais, version francoise: Ileana 

Sandu, Elancourt, France, Edition Asymetria, 2016, 158 pag., ISBN 978-2-9536827-1-7 

20. Narcis-Mihai Martiniuc, Veșmintele clericale în epoca Bisericii vechi. Sec. I-VI p.Chr., 

Târgu-Lăpuș, Editura „Galaxia Gutenberg”, 2016, 417 pag., ISBN 978-973-141-640-3 

21. Marga Andrei, (2016), Reconstrucția pragmatică a filosofiei. Profilul Americii clasice, 

Editura Academiei Române, București 

22. Bilașco Ștefan, Horvath, Cs., (2016), Cartografierea digitală a benzilor de inundabilitate 

pe baza statisticii, a calculelor hidraulice și a analizei spațiale GIS, Edit. Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj-Napoca, 169p., ISBN: 978-606-17-0907-6 

23. Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan 

Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman Negoi, Cartea românească veche din 

Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale, Editura Mega, 

Cluj-Napoca, 2016; 1016 p., ISBN 978-606-543-733-3. CNCS B cod PN-II-ACRED-ED-

2012-0368 

24. Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Petru Maior în mărturii antologice, Editura Mega, Cluj-

Napoca, 2016; 760 p. CNCS B cod PN-II-ACRED-ED-2012-0368 

 

Publicarea în anul 2016 a unui număr mare de cărți, atât de autor sau de colective de autori, 

evidențiază o activitate susținută de valorificare a cercetărilor efectuate, în spectrul larg de  tematici 

de cercetare, realizate în unitățile din cadrul Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române. 

Față de anul 2015, numărul de lucrări publicate, în reviste cotate internațional, a crescut precum 

și numărul de citări în literatura de specialitate, fiind astfel  mult mai vizibile cercetările efectuate 

în țara noastră. 

Au fost organizate în unitățile Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române un număr de 8 

conferințe științifice cu participare internațională, numărul de participanți din alte țări crescând 

considerabil. Totodată au fost organizate un număr de 16 Conferințe Naționale. 

În plus, față de planul de cercetare stabilit de secțiile de specialitate ale Academiei Române, în 

cadrul institutelor Filialei Cluj-Napoca, au fost derulate în anul 2016  un număr de 16 granturi de 

cercetare în valoare de 3.481.823 RON. Menționăm că acestea au fost  realizate integral, rezultatele 

obținute fiind bine apreciate. Au fost finalizate unele contracte de cercetare extrabugetare cu 

tematici specifice activităților din institute (Arheologie, Speologie, Centrul de Studii Transilvane) 

în valoare de aproximativ 750.000 RON. S-au încasat venituri ca urmare a unor solicitări externe 
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privind activități in cadrul Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj-Napoca sau Institutului de 

Lingvistică (3.292 RON), precum și taxe de doctorat (3.900 RON). 

În anul 2016, în cadrul Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, s-a derulat, din fonduri 

norvegiene, contractul 17SEE, în valoare de 173.262 RON. 

De la Fundaţia Patrimoniu, s-a finanţat programul de învățământ Strategia de Dezvoltare a 

României, în sumă de 54.000 RON 

De la Bugetul Statului s-au acordat 50.000 RON pentru acţiunile ce urmau să fie desfăşurate cu 

prilejul Zilelor Academice Române 2016. 

 

În anul 2016, membrii Academiei Române din cadrul Filialei au desfășurat o activitate științifică 

deosebită. Sintetic, aceasta poate fi prezentată prin prisma lucrărilor științifice şi a cărților 

publicate: 

 -  Cărți de autor publicate în străinătate: 3 

      -  Cărţi de autor publicate în ţară: 9 

 -  Lucrări publicate în reviste ISI cotate internaţional: 49 

      -  Lucrări apărute în reviste indexate BDI: 6 

 -  Articole publicate în cărţi apărute în ţară: 10 

 -  Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale: 25 

 -  Lucrări prezentate la conferinţe naţionale: 23  

 -  Compoziţii muzicale: 2 

 -  Lucrări apărute în reviste de cultură: 55 

      -  Citări în literatură de specialitate: 1.661 

 

Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, a achiziţionat prin donaţii, cumpărare sau 

schimburi, un număr de 2729 cărţi. S-au catalogat în sistemul QULTO, 6512 exemplare, din care 

carte veche fond Blaj 4996 titluri, precum şi carte modernă 1516 titluri. S-au legat sau 

recondiţionat 136 volume. Au fost organizate 5 expoziţii. 

Ca urmare a schimbării sistemului de licitaţii, precum şi a atitudinii reprezentanţilor ANAF, 

care au supervizat aceste acţiuni, nu s-au putut realiza acţiunile de investiţii prevăzute pentru acest 

an. 

Acestea au avut în vedere: 

 Reparaţii capitale la imobilului de pe strada Republicii - 1.522.715 RON 

 Înlocuirea ferestrelor de la Institutul de Lingvistică - 138.000,00 RON, aprobaţi la 

rectificarea bugetară din august 2016 

 Repararea acoperişului Bibliotecii Academiei Române - 250.000,00 RON, aprobaţi la 
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rectificarea bugetară din august 2016 

Aceste acţiuni vor trebui finalizate în anul 2017, având în vedere următoarele: 

1) Am primit mai multe somaţii de la primăria Municipiului Cluj-Napoca pentru a repara 

imobilul de pe strada Republicii. În prezent, se desprind porţiuni din decoraţiunile 

exterioare care pot accidenta trecătorii 

2) Pericolul de deteriorare a cărţilor deosebit de valoroase aflate în depozitul de cărţi de la 

etajul IV al Bibliotecii 

3) Pe perioada de iarnă, multe din camerele aflate la Institutul de Lingvistică nu pot fi folosite 

ca urmare a temperaturilor scăzute generate de deformarea ferestrelor. Totodată, se produc 

deteriorări ale imobilului. 

 

Fondurile primite de la Academia Română nu acoperă decât aproximativ  25 % din cheltuielile 

curente necesare pentru funcţionarea institutelor componente ale Filialei Cluj-Napoca a Academiei 

Române. Până în prezent, diferenţa a putut fi acoperită din regii la contractele de cercetare finanţate 

din venituri extrabugetare.  

   

 

 

 Academia Română Filiala Cluj-Napoca 

Preşedinte, 

Acad. Emil Burzo 

 


