Nicolae Jurca
Născut la 20 noiembrie 1935 în Bucium Muntari, judeţul Alba, în inima
Ţării Moţilor, Nicolae Jurca a lasat în urmă o listă bogată de realizări. A fost
absolventul Facultăţii de Istorie a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj în 1957, a
obţinut două titluri de doctor, unul înainte de revoluţie şi altul după 1989, a fost
premiat de Academia Română în 1994 cu premiul Nicolae Bălcescu pentru
lucrarea Istoria social-democraţiei din România, an în care a devenit şi conducător
de doctorat.
Cariera didactică şi-a început-o la Bucium Şasa, iar după un an s-a transferat
la Liceul "Avram Iancu" din Brad, unde a fost profesor de istorie până în 1963, dar
şi inspector pe problemele de învăţământ. Din Ţara Zarandului face saltul la
Braşov, unde a activat în învăţământul preuniversitar, iar în 1976 devine lector la
Universităţile din Braşov şi Sibiu.
În perioada 1989-2000, Nicolae Jurca a fost cercetător ştiinţific principal
gradul I la Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române. A fost
profesor universitar şi decan al Facultăţii de Litere, Istorie şi Jurnalistică a
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, şef al catedrei de Istorie Modernă şi
Contemporană

din

cadrul

aceleiaşi

universităţi

timp

de

10

ani.

Specialist în studiul mişcării socialiste şi social-democrate, autor al mai multor
cărţii pe această temă, dar şi a peste 100 de studii şi articole istorice, Nicolae Jurca
rămâne un reper ca istoric. Începând din 1996 s-a documentat la Arhivele
Naţionale ale Franţei din Paris, la Université ďaix-Marseille II, Université de
Bordeaux III.
Nicolae Jurca a activat şi în diverse asociaţii ştiinţifice după cum urmează:
preşedinte al Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat, filiala Sibiu, membru
al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, membru de onoare al Fundaţiei
"Constantin Titel Petrescu" din Bucureşti. Iar în perioada 1990-1994 se angrenează
în politică fiind membru în C.P.U.N. A făcut parte din prima delegaţie
parlamentară care a vizitat Belgia în martie 1990, a fost membru fondator al
Partidului Social Democrat Român şi preşedinte al filialei PSD Sibiu (1990-1994).
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