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Raport științific final privind implementarea proiectului UEFISCDI TE 

cod PN-III-P-1.1.-TE-2019-0472 în perioada  

Septembrie 2020-August 2022 

 

 

 

A. Activități de cercetare 

 

A. 1. Activități de cercetare  

 

Prezentul raport detaliază întreaga activitate de cercetare desfășurată în cadrul proiectului 

de Tinere Echipe intitulat „Crescând națiunea. Inițiative instituționale și neinstituționalizate 

privind bunăstarea orfanilor din Transilvania în perioada dualistă” (cod proiect PN-III-P-1.1.-

TE-2019-0472). Per ansamblu, activitățile de cercetare discutate în secțiunile ce urmează s-au 

derulat între Septembrie 2020 și August 2022. Toate obiectivele și activitățile pe care proiectul 

și le-a propus spre îndeplinire au fost derulate conform contractului încheiat cu autoritatea 

contractantă. Fiecare set de activități a rezultat într-o componentă livrabilă, menționată în mod 

explicit în fiecare caz. Prezentarea activităților în cadrul acestui raport se realizează atât după 

criteriu tematic, urmărind obiectivele proiectului, cât și cronologic, având în vedere etapele de 

desfășurare. Activitățile sunt numerotate conform etapei de desfășurare cronologice în care au 

avut loc (etapa 1 – activitățile 1.1 până la 1.4; etapa 2 – activitățile 2.1 – 2.16; etapa 3 – 

activitățile 3.1 – 3.12), dar sunt prezentate în primul rând după criteriul obiectivului original de 

cercetare în care au fost încadrate în proiect. Astfel, proiectul a avut în vedere următoarele 

obiective: 

 

▪ urmărirea dezvoltării cadrului legislativ cu privire la îngrijirea și bunăstarea orfanilor 

în perioada dualistă – obiectiv urmărit în etapele 1 și 2 (2020-2021) 

▪ cartografierea cadrelor instituționale și a inițiativelor neinstituționale (grassroots) cu 

privire la îngrijirea și bunăstarea orfanilor în perioada dualistă în Transilvania – obiectiv 

urmărit în etapele 1, 2 și 3 (2020-2022) 

▪ reconstituirea experiențelor orfanilor ca obiecte ale dezbaterii publ ice din Transilvania 

și ca subiecți în istoriile proprii – obiectiv urmărit în etapele 2 și 3 (2021-2022) 

▪ colectarea, integrarea și analiza de date, de nivel micro și macro, despre orfani în 

Transilvania – obiectiv urmărit în etapele 2 și 3 (2021-2022) 

▪ diseminarea rezultatelor în mai multe medii – obiectiv urmărit pe tot parcursul 

proiectului, în etapele 1, 2 și 3 (2020-2022) 

 

 

Primul obiectiv prevăzut în Etapa 1 a vizat urmărirea dezvoltării cadrului legislativ cu 

privire la îngrijirea și bunăstarea orfanilor în perioada dualistă. Acesta s-a desfășurat atât în 

etapa 1, cât și în etapa 2, cuprinzând trei activități. Astfel, prima activitate a vizat identificarea 

și extragerea inițiativelor legislative relevante cu privire la îngrijirea și bunăstarea 

orfanilor în perioada dualistă pe baza gazetelor oficiale ale parlamentului maghiar și a 

colecțiilor de legi care au fost votate (A1.1) precum și identificarea și extragerea inițiativelor 
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legislative relevante cu privire la fondarea unui sistem de Sedrii orfanale la nivel de 

comitate și a unui sistem de instituții care să supervizeze administrarea averii orfanilor  

(A 1.2). Pentru ambele activități s-au folosit sursele primare disponibile online și, acolo unde 

s-a impus, acestea au fost completate cu surse primare cercetate în cadrul Bibliotecii Central 

Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU Cluj-Napoca). Aceste activități, 

desfășurate în 2020, au fost completate de o a treia activitate, desfășurată în 2021 (A 2.1) care 

a presupus analiza dezbaterilor ocazionate de acele proiecte legislative din ambele camere 

ale Parlamentului de la Budapesta cu privire la situația orfanilor, cu accent pe punctele 

lor de interferență cu dezbaterile ocazionate de votarea legilor educaționale care 

promovau învățarea și utilizarea limbii maghiare. Aceste activități au permis o analiză care 

a urmărit înlănțuirile dintre piesele legislative identificate și multiplele dezbateri de nivel mai 

larg cu privire la legile educaționale de la finele secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, 

care promovau procesul de maghiarizare. Rezultatul acestor activități a fost unul dublu: pe de-

o parte, volumul editat care reunește cele mai importante inițiative legislative cu privire la 

tematica orfanilor din Transilvania și Ungaria secolelor XIX-XX, redându-le cercetării prin 

traducere în limba română; pe de altă parte, studiul introductiv al acestui volum, care 

contextualizează aceste inițiative într-un mod cât mai larg și util pentru cercetătorii interesați 

de acest subiect (vezi secțiunea finală de Livrabile a acestui raport).  

 

Al doilea obiectiv principal al proiectului, desfășurat pe parcursul întregii perioade de 

implementare (etapele 1-2-3, 2020-2022), a avut în vedere cartografierea cadrelor 

instituționale și a inițiativelor neinstituționale („grassroots”) cu privire la îngrijirea și 

bunăstarea orfanilor în perioada dualistă în Transilvania. Acest obiectiv a cuprins mai 

multe activități, care au rezultat într-o serie de livrabile diferite. Astfel, a avut loc mai întâi 

cartografierea rețelei de instituții de stat și confesionale pentru îngrijirea și bunăstarea 

orfanilor cu accent pe medii cu tradiții politice și organizatorice diferite, care cuprindeau 

diferite mozaice etnice și confesionale (A 1. 3). În acest sens au fost culese informații de 

natură arhivistică referitoare la rețelele Bisericii Greco-Catolice, dar și la cele de la nivelul 

primăriilor unor orașe transilvănene (Bistrița, Năsăud, Aiud, Sebeș, Cluj, Sibiu, Oradea și 

Târgu-Mureș), în cadrul mai multor deplasări la arhivele de stat din Transilvania. Ulterior, o a 

doua activitate prevăzută pentru îndeplinirea acestui obiectiv a vizat selectarea celor mai 

potrivite cadre instituționale pentru studii de caz aprofundate (A 2. 3). Rezultatele acestor 

prime două activități au fost următoarele: studiul de caz cu privire la azilul de copii din Cluj 

oferit de E. Gál în prezentarea intitulată „A kolozsvári állami gyermekmenhely átvétele az első 

világháború után” [The Takeover of The Cluj Children’s Asylum after the First World War]; 

privirea de ansamblu oferită de E. Gál asupra acestei forme de instituționalizare în 

prezentarea intitulată „Orphaned, abandoned, denationalized: The takeover of the State 

Children’s Asylums after 1918”; studiul publicat de E. Gál, intitulat „Raised by Strangers: A 

Childhood in State Care in Dualist Hungary”, publicat în Romanian Journal of Population 

Studies, numărul XV(1), 2021 (vezi secțiunea finală de Livrabile a acestui raport pentru mai 

multe detalii).  

 Tot ca parte a acestui obiectiv s-a desfășurat activitatea A 2. 4 în a doua etapă de 

implementare a proiectului. Aceasta a vizat efectuarea unei analize prosopografice a 

conducerii Sedriilor orfanale la nivel de comitat pentru comitatele Transilvaniei în 
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perioada dualistă, identificate pe baza „Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-

Hungarisch Monarchie”. Rezultatul acestei activități a fost studiul publicat de O. Iudean și 

N. Hegedűs intitulat „Overseeing Orphans’ Care: The Presidents of the Orphan Courts in 

Transylvania during Dualism”, apărut în Romanian Journal of Population Studies, vol. XV, 

issue 2 (2021). 

 Cea de-a treia activitate aferentă acestui obiectiv (A 2.5) a vizat cartografierea rețelei 

de asociații civice național-culturale și național-confesionale din Transilvania care 

urmăreau îmbunătățirea situației orfanilor, bazată pe statutele și rapoartele lor anuale. 

Și această activitate s-a desfășurat pe parcursul anului 2021, în cea de-a doua etapă de 

implementare a proiectului. Activitatea a fost îndeplinită prin consultarea statutelor și 

rapoartelor anuale ale acestor asociații, multe dintre care au fost publicate în presa vremii, 

precum și o lectură aprofundată a unor lucrări de mai mare amploare, care au urmărit să 

realizeze o sinteză a activității asociaționale care viza asigurarea sprijinului și bunăstării pentru 

diverse categorii defavorizate la finele secolului XIX și începutul secolului XX. Rezultatele 

acestei activități au fost diseminate de către O. Iudean în cadrul prezentării de conferință 

intitulate “Each Orphan Raised into a Romanian of Integrity Is Worth More than Thousands of 

Crowns in the Bank!” Supporting the Secondary Education of Romanian Orphans in Dualist 

Hungary”, prezentate la conferința anuală a Asociației pentru Studiul Naționalităților, la New 

York (2021 – online).  

 Următoarele două activități, A 3.1 și A 3. 2, desfășurate în 2022, au urmărit procesul de 

selectare a inițiativelor neinstituționalizate (grassroots) din cadrul celor identificate la A 2.5 

pentru a le urmări ulterior în studii de caz aprofundate, precum și examinarea tipurilor de sprijin 

oferit orfanilor, a extinderii cooperării trans-etnice și trans-confesionale în această privință, 

și a dimensiunii implicării lor la nivel local sau regional (al Transilvaniei).  Rezultatele acestor 

activități au fost vizibile pe de-o parte în aprofundarea prezentării de conferință realizate de către 

O. Iudean în etapa anterioară de desfășurare a proiectului, și pe de altă parte în studiul realizat 

de E. Gál, intitulat „Investing in Infants: Child Protection and Nationalism in Transylvania during 

Dualism and the interwar period”, aflat în prezent în a doua etapă de peer review la prestigiosul 

periodic internațional Nationalities Papers (ISI). 

 

 Un al treilea obiectiv al proiectului a vizat reconstituirea experiențelor orfanilor ca 

obiecte ale dezbaterii publice din Transilvania și ca subiecți în istoriile proprii , și s-a 

desfășurat între 2021 și 2022, în cea de-a doua și a treia etapă a proiectului. Nevoia reconstituirii 

subiectivității orfanilor a reprezentat unul dintre principiile călăuzitoare ale proiectului, fiind 

avută în vedere din punct de vedere metodologic și în cadrul celorlalte activități pe care echipa 

de cercetare le-a desfășurat. Astfel, prima activitate (A 2.6) a presupus identificarea unor 

indivizi exemplari din mai multe medii confesionale, etnice și socio-economice care au 

rămas orfani de unul sau ambii părinți după mijlocul secolului al XIX-lea și înainte de 

începutul secolului XX. Această activitate a fost realizată prin recurgerea la o varietate de 

surse primare, care a inclus dicționare biografice, presă contemporană, liste de orfani susținuți 

de anumite asociații, etc. Activitatea care i-a urmat – 2.7 – care s-a desfășurat de asemenea cu 

implicarea întregii echipe și care a fost continuată în 2022 prin A 3.3, s-a centrat pe selectarea 

și analiza calitativă a unui eșantion de indivizi rămași orfani ale căror ego-documente 

(memorii, corespondențe) pot fi utilizate pentru a reconstitui experiențele orfanilor din 
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Transilvania modernă, din perspectivă internă. O a treia activitate inclusă în acest obiectiv 

(2.8 în etapa 2, continuată în etapa 3 – 2022 – prin A 3.4) a vizat cartografierea relației orfan-

tutore pe baza surselor narative, precum și pe baza altor documente de arhivă sau edite, 

cu accent pe tutoratul trans-etnic sau trans-confesional, caracterul formator al acestuia 

și reziliența sa în timp. Pentru a realiza aceste activități, membrii proiectului au realizat 

deplasări de cercetare în mai multe arhive din Transilvania (Bistrița-Năsăud, Sibiu, Oradea, 

Alba, Târgu-Mureș). Pentru că proiectul a insistat asupra nevoii de a alătura și contrasta – acolo 

unde este cazul – perspectivele personale, proprii ale orfanilor din Transilvania cu narațiunile 

oficiale, care au avut în vedere dezvoltările instituționale ale sistemului de îngrijire al orfanilor,  

rezultatele acestor activități sunt vizibile în cadrul mai multor studii și prezentări de conferință 

realizate de către membrii echipei, și nu doar într-un singur studiu de sine stătător. Dintre 

studiile care fac referință la recuperarea experiențelor orfanilor și a subiectivismului acestora 

amintim pe cele ale E. Gál, dar și ale L. Dumănescu și N. Hegedűs, și O. Sorescu-Iudean (vezi 

secțiunea de Livrabile a prezentului raport) precum și prezentările de conferință realizate de 

E. Gál sau O. Sorescu-Iudean. 

Cea din urmă activitate prevăzută în cadrul acestui obiectiv, desfășurată în decursul 

etapelor 2 și 3 a contractului de implementare a proiectului (A 2.9 respectiv A 3.5) și pe 

parcursul anilor 2021 și 2022, a presupus selectarea, transcrierea și pregătirea pentru 

publicarea digitală a unui eșantion reprezentativ de proceduri judiciare din cadrul mai 

multor fonduri arhivistice ale Sedriilor orfanale din Transilvania, care evidențiază 

varietatea de moduri în care drepturile orfanilor, interesele rudelor și țelurile tutorilor 

se puteau ciocni. Toată echipa proiectului a fost angrenată în această activitate, care a fost una 

de amploare. Rezultatele acesteia s-au concretizat pe de-o parte, în livrabilul propus în proiect, 

și anume ediția digitală de surse prezentă pe site la finalul perioadei de implementare a 

proiectului; pe de altă parte, pe măsură ce cercetarea arhivistică a avansat, echipa proiectului a 

conștientizat nevoia oferirii unei priviri de ansamblu asupra contextului legislativ care a 

determinat soarta orfanilor în perioada dualistă, dar și anterior. Astfel, s-a adăugat pe lista 

livrabilelor un volum care sintetizează și redă în traducere română  principalele piese legislative 

cu privire la îngrijirea orfanilor și administrarea averii acestora în Transilvania în secolele XIX-

XX, în curs de apariție la editura MEGA, clasificată A de către CNCSIS (vezi secțiunea de 

Livrabile).  

Un al patrulea obiectiv al prezentului proiect a vizat colectarea, integrarea și analiza 

de date, atât de nivel micro și macro, despre orfani în Transilvania. Acesta s-a desfășurat 

în etapele 2 și 3 ale proiectului. O primă activitate, desfășurată în 2021 (A 2.10) a urmărit 

colectarea unor eșantioane de date cu privire la administrarea averii orfanilor din 

microregiuni diferite și variate din Transilvania, cu accent pe acoperirea unui spectru cât 

mai larg de proveniențe etnice-confesionale și social-economice (atât orfani din cadrul 

elitei sau clasei de mijloc superioare, cât și orfani cu posibilități limitate).  În acest scop, 

membrii proiectului au efectuat deplasări la direcțiile județene ale arhivelor din Alba, Bistrița-

Năsăud, Sibiu, Târgu Mureș și Oradea. O a doua activitate prevăzută în cadrul acestui obiectiv 

(A 2.11) a vizat integrarea eșantioanelor colectate în A 2.10 în Probate Database of 

Transylvania, prin augmentarea structurii acesteia după cum s-a dovedit necesar. 

Ulterior, activitatea A 2.12 a mers mai departe în aceeași direcție, vizând sistematizarea și 

integrarea datelor agregate de nivel macro despre orfani din diverse cadre instituționale 
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cu date culese din recensăminte și publicații statistice ale statului maghiar, pentru a 

reconstitui modele de asigurare a bunăstării orfanilor, în relație cu indicatori relevanți 

de dezvoltare (dezvoltare economică la nivel de comitat, numărul de școli, structura 

social-ocupațională și etnică a populației, etc.). Obiectivul s-a derulat și în decursul anului 

următor, în 2022 (etapa 3, activitatea A 3.6) echipa având în vedere reconstituirea 

longitudinală a experiențelor colective și individuale ale orfanilor de dinainte de Primul 

Război Mondial, bazată pe date extrase din Historical Population Database of 

Transylvania, cu accent pe acoperirea unui spectru larg de indivizi de proveniențe etnice, 

confesionale și social-economice diferite. Rezultatele acestor activități s-au materializat în 

mai multe direcții: pe de-o parte, rezultatele acestor activități sunt reprezentate de seturile de 

date integrate în prezent în Probate Database of Transylvania; pe de altă parte, reconstituirile 

longitudinale ale experiențelor orfanilor au fost utilizate în studiile publicate sau trimise spre 

publicare de către E. Gál și L. Dumănescu în 2022, dar și în prezentările de conferință 

realizată de O. Sorescu-Iudean în același an (vezi secțiunea Livrabile). 

 

A. 2. Activități de diseminare a rezultatelor proiectului 

 

În final, cel de-al cincilea obiectiv al proiectului a presupus dimensiunea de diseminare 

a rezultatelor sale, și s-a desfășurat pe tot parcursul perioadei sale de implementare. 

Diseminarea a avut loc pe mai multe paliere complementare. Astfel, prima activitate (A 1.4) a 

avut în vedere construcția și mentenanța unui website al proiectului, care include o 

secțiune de blog în engleză, care conține impresii din procesul de cercetare (mai ales din 

cadrul cercetării de arhivă), precum și scurte note despre chestiuni metodologice cu 

relevanță pentru domeniul mai larg al istoriei sociale și pentru istoria Europei Central-

Estice și de Sud-Est. Ca parte a procesului de diseminare, această activitate a inclus și 

circularea acestor postări către un public mai larg prin crearea unui cont de Twitter, 

avându-se în vedere faptul că participarea informală și comunicarea științifică sunt 

folosite în mod curent de majoritatea proiectelor de cercetare de amploare. Site-ul 

proiectului, menționat și la secțiunea de livrabile, poate fi accesat la adresa următoare: 

http://nation-building-transylvania.ro. Activitatea de mentenanță a site-ului și de diseminare 

a conținutului său a fost continuată și etapele ulterioare de derulare a proiectului (A 2.13 în 

2021 respectiv A 3.7 în etapa 3 din 2022).  

Următorul palier de diseminare a avut în vedere producerea și circularea datelor de 

cercetare, o componentă de importanță în cadrul oricărui proiect de cercetare de istorie socială. 

Astfel, în cadrul A 2.14 și continuată prin A 3.8 în etapa a 3a, s-a augmentat structura și 

extins conținutul Probate Database of Transylvania, fiind făcute accesibile public seturile 

de date generate în cadrul celorlalte obiective și activități ale proiectului. Seturile de date 

se pot vizualiza și descărca de pe site-ul proiectului, de la secțiunea Datasets (vezi și secțiunea 

de Livrabile). 

Un al treilea palier de diseminare a presupus circularea rezultatelor proiectului, în 

etapele 2 și 3 de desfășurare, prin participarea la conferințe internaționale de prestigiu (A 

2.15 și A 3.9). În ciuda limitărilor de călătorie impuse de către contextul pandemic al anilor 

2020-2021, membrii proiectului au reușit îndeplinească indicatorii de diseminare, participând 

la mai multe conferințe internaționale de prestigiu care s-au desfășurat atât live, cât și online 

http://nation-building-transylvania.ro/
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sau pe model hibrid. Astfel, membrii proiectului au participat cu lucrări la 4 conferințe 

internaționale în 2021 și 5 conferințe și workshop-uri internaționale în 2022. Pe lângă acești 

indicatori de nivel minimal propuși în proiect, membrii au adăugat încă două participări la 

conferințe internaționale și naționale în 2020 (vezi secțiunea de Livrabile pentru enumerarea 

etapizată a lucrărilor de conferință). 

Următorul palier de diseminare a avut în vedere o modalitate complementară și 

esențială a procesului de diseminare, și anume scrierea și trimiterea spre publicare respectiv 

publicarea mai multor studii și articole în periodice indexate în baze de date 

internaționale (ERIH+, etc.). Activitățile aferente s-au desfășurat în 2021 și 2022 (A 2.16, 

ultima activitate din 2021, continuată prin A 3.10 în 2022). Prin studiile publicate sau aflate în 

curs de recenzare/publicare, membrii proiectului au reușit nu numai să îndeplinească indicatorii 

de nivel minimal propuși inițial, avansând nivelul de cunoaștere asupra tematicii explorate, ci 

și să creeze contacte cu alți cercetători din domeniu și să cimenteze relații care vor contribui la 

examinarea acestei tematici dintr-o geografică și metodologică perspectivă mai largă. Mai 

mult, două studii au fost trimise spre publicare în periodice de mare relevanță pentru 

domeniu și anume Nationalities Papers și Acta Poloniae Historica. Secțiunea de Livrabile a 

prezentului raport prezintă în mod detaliat aceste rezultate. 

Ultimele două activități de diseminare au fost de asemenea îndeplinite cu succes înainte 

de încheierea perioadei de implementare a proiectului. Astfel, începând din Septembrie 2022 

pe website-ul proiectului va fi disponibilă o ediție digitală open-access a unei selecții de 

transcrieri de proceduri judiciare referitoare la drepturile orfanilor, bunăstare și 

administrarea averii, completate cu traduceri în engleză pentru sursele în limba română sau 

maghiară (A 3.11, vezi secțiunea Digital resources din cadrul website-ului). Aceasta va putea 

fi utilizată spre exemplu în activități didactice, oferind exemple relevante ale modului în care 

problemele de tutelă și de administrare a averii orfanilor erau rezolvate la nivel local de către 

autorități. 

Nu în ultimul rând, membrii proiectului au organizat un workshop internațional în 

format hibrid intitulat „Orphans and Orphanhood between the 18th and 20th centuries: 

Expanding and Re-interrogating the History of Welfare”, desfășurat la instituția gazdă în 25.07-

26.07.2022 (A. 3.12 din planul de realizări). Acesta a avut în vedere o tematică multiplă, care 

a inclus lucrări ce au avut în vedere istoria administrării averii orfanilor cu o componentă 

digitală aplicată cu utilizarea PDT (vezi secțiunea de Livrabile). Call-ul evenimentului a fost 

circulat atât pe platforme precum H-Net cât și pe site-ul instituției gazdă și pe site-ul 

proiectului, la secțiunea de Evenimente. Evenimentul a reunit cercetători din Germania, 

Ungaria, Grecia și Statele Unite, precum și cercetători din cadrul UBB. 

 

 

A. 3. Livrabile și activități adiționale 

 

Proiectul a inclus o serie de activități și livrabile adiționale care au contribuit la 

dimensiunea sa de diseminare și la impactul pe care l-a avut în mediul academic internațional. 

Considerăm că acestea merită enumerate explicit, deoarece reprezintă indicatori ai desfășurării 

cu succes a proiectului într-o perioadă în care cercetarea nu a fost lipsită de dificultăți din cauza 

restricțiilor impuse de pandemia Covid-19. 

https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/10294407/workshop-orphans-and-orphanhood-between-18th-and-20th
https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evenimente-derulate/orphans-and-orphanhood-between-the-18th-and-20th-centuries-expanding-and-re-interrogating-the-history-of-welfare/
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a. Editarea și publicarea unui număr special dedicat temei orfanilor din 

Romanian Journal of Population Studies. Pentru a spori vizibilitate internațională 

a proiectului și pentru a contribui la o abordare coerentă, transnațională a tematicii 

orfanilor în modernitate în spațiul Central-Estic și Sud-Est European, s-a propus 

publicarea unui număr tematic al revistei indexate ERIH+ al instituției gazdă – 

Romanian Journal of Population Studies – dedicat experienței istorice a orfanilor 

între secolele XVIII-XX. Call-ul a fost de asemenea circulat pe platforme precum 

H-Net și pe website-urile instituției și proiectului. Numărul special dublu, intitulat 

„Orphanhood in East-Central and South-Eastern Europe (18th- 20th century)” , 

a reunit studii de la autori din Slovacia, Ungaria, Germania, Grecia și Cehia, și a 

fost editat de către trei membri ai proiectului. Abstractele și titlurile studiilor pot fi 

regăsite pe site-ul periodicului: număr special XV, issue 1 și issue 2. Prin acest 

număr special s-a reușit de asemenea întărirea vizibilității instituției gazdă ca centru 

specializat în studierea problematicilor de istorie a populației, familiei și măsurilor 

care ținteau creșterea bunăstării în spațiul Central-European în modernitate. 

 

b. Editarea și publicarea unui volum de legislație care reunește în traducere 

română principalele piese legislative cu privire la situația orfanilor din 

Transilvania și Ungaria secolelor XIX-XX. În decursul cercetării s-a constatat 

faptul că legislația cu privire la situația orfanilor din Transilvania – atât înainte cât 

și după reorganizarea administrativă din 1877 – este extrem de greu accesibilă unui 

public nevorbitor de maghiară, respectiv germană. Inițiativele legislative care 

privesc administrarea averii orfanilor, autoritatea parentală și tutela, înființarea 

sedriilor orfanale și împărțirea competenței între autoritățile locale și cele centrale, 

etc. reprezintă probleme esențiale în cadrul mai larg al istoriei sociale, politice, și a 

familiei secolelor XIX-XX în spațiul Central-Est European. Astfel, membrii 

proiectului au considerat că este deosebit de necesar să ofere o ediție coezivă și 

sistematică a acestor piese legislative, completată de un studiu introductiv care să 

servească drept punct de plecare pentru oricare viitoare încercare de tratare a 

problematicilor enumerate mai sus. Această publicație se înscrie de asemenea în 

seria deja existentă de volume care urmăresc prezentarea sistematică și editare de 

surse cu privire la organizarea administrativă în Ungaria/România în secolele XIX-

XX, ceea ce face apariția sa cu atât mai oportună (vezi secțiunea Livrabile).  

 

c. Crearea de legături cu cercetători din domeniu în vederea organizării de noi 

workshop-uri pe teme înrudite proiectului. Un mare merit al proiectului a fost 

acela de a crea și întări legăturile dintre cercetătorii români și cei străini  care tratează 

o tematică înrudită, sporind astfel vizibilitatea cercetărilor enumerate la secțiunea 

Livrabile cât și, mai ales, construind bazele unor viitoare colaborări transnaționale. 

În cadrul workshop-ului organizat de către membrii echipei în Iulie 2022, am avut 

ocazia să lansăm cea mai recentă publicație a PD Dr. Friederike Kind-Kovács, 

Cercetător la Institutul pentru Studierea Totalitarismului din Dresden, care tratează 

problematica orfanilor din perspectiva rețelelor  de sprijin transnaționale înființate 

https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-issue-1-2021january-june/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-number-2-2021july-december/
https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/book-launch-budapests-children-humanitarian-relief-in-the-aftermath-of-the-great-war/
https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/book-launch-budapests-children-humanitarian-relief-in-the-aftermath-of-the-great-war/
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la Budapesta după primul război mondial. Volumul a apărut în aceeași lună la 

Indiana University Press, o editură universitară de renume la nivel internațional. 

Friederike Kind-Kovács a oferit de asemenea un discurs keynote în cadrul aceluiași 

workshop, care a atras participarea mai multor cercetători externi atât online, cât și 

live. Astfel, am putut oferi o platformă de lansare pentru o lucrare extrem de 

relevantă temei, pornind și o discuție mai amplă cu privire la modalitățile ulterioare 

în care aceasta poate fi dezvoltată în proiecte transnaționale de mai mare amploare, 

cu cooperare internațională. 

 

B. Livrabile 

 

Această secțiune prezintă în ordine invers cronologică livrabilele asumate și realizate în 

decursul proiectului.  

 

 2022 

 

Lucrări publicate sau în decurs de publicare: 

 

1. Edina Gál, “Investing in Infants: Child Protection and Nationalism in Transylvania 

during Dualism and the Interwar Period.” în recenzare la  Nationalities Papers (Social 

Sciences Citation Index, IBSS, Scopus) 

 

2. Imelga Friderika Földi, “The task of the institute is to accept orphaned children, raise 

them there and prepare them for life”. Jewish Orphan Care in Arad during the Dual 

Monarchy”, în recenzare la Banatica (ERIH+) 

 

3. Luminița Dumănescu, “Children under tutelage in 19th Century Paternity Suits”, în 

recenzare la Acta Poloniae Historica. 

 

Conferințe: 

  

1. Oana Sorescu-Iudean, Reckoning Parenthood: Parents, Children, and Debt in 

Eighteenth-Century Transylvania, Mothers and Fathers in the Pre-modern World, 

c. 1000-1800 - A hybrid conference at the Faculty of History, University of 

Cambridge, and online, 22-23 April 2022 

 

2. Luminița Dumănescu, Nicoleta Hegedüs, Orphanhood and Guardianship in 

Transylvania in the Second Half of the 19th Century. Case studies: Tutelage files 

from Alba de Jos County, 4th Conference Of The European Society Of Historical 

Demography, 2-5 March 2022, Madrid, Spain. 

 

3. Ovidiu-Emil Iudean, The Clergy’s Children: Greek-Catholic Priests’ Orphans in 

the Blaj Diocese in the Early Twentieth Century, „Borders and Transfers”. Society 

for Romanian Studies Conference, 15-17 June 2022, Timișoara, Romania. 

https://iupress.org/9780253062161/budapests-children/
https://iupress.org/9780253062161/budapests-children/
https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers
http://www.banatica.ro/
https://apcz.umk.pl/APH
https://www.eventbrite.co.uk/e/mothers-and-fathers-in-the-pre-modern-world-c1000-1800-conference-registration-274839882487
https://www.eventbrite.co.uk/e/mothers-and-fathers-in-the-pre-modern-world-c1000-1800-conference-registration-274839882487
https://www.eventbrite.co.uk/e/mothers-and-fathers-in-the-pre-modern-world-c1000-1800-conference-registration-274839882487
https://www.eventbrite.co.uk/e/mothers-and-fathers-in-the-pre-modern-world-c1000-1800-conference-registration-274839882487
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4. Oana Sorescu-Iudean, Angela Lumezeanu, Orphans and Numbers in Early Modern 

Transylvania: What Historical Databases Can Add to the Narrative, Orphans and 

Orphanhood between the 18th and 20th centuries: Expanding and Re-interrogating 

the History of Welfare, 25-26 July 2022, Cluj-Napoca, Romania. 

 

5. Edina Gál, Infant Welfare and Nationalism in Dualist Transylvania, Orphans and 

Orphanhood between the 18th and 20th centuries: Expanding and Re-interrogating 

the History of Welfare, 25-26 July 2022, Cluj-Napoca, Romania. 

 

2021 

 

Lucrări publicate: 

 

1. Edina Gál, „Raised by Strangers: A Childhood in State Care in Dualist 

Transylvania” in Romanian Journal of Population Studies, vol. XV (2021), Issue 

1, p. 9-26. 

 

2. Luminița Dumănescu, Nicoleta Hegedűs, „Orphanhood and Guardianship in 

Transylvania at the Turn of the Twentieth Century. Case Study: Tutelage Files from 

Alba de Jos County”, in Romanian Journal of Population Studies, vol. XV (2021), 

Issue 1, p. 67-88. 

 

3. Edina Gál, „The abandoned children of the Banat in the early twentieth century”, 

in Banatica, vol. 31 (2021) 

 

4. Oana Sorescu-Iudean, „The Cause of the Fatherless: Spiritual and Material 

Guardianship in Eighteenth Century Transylvania” in Romanian Journal of 

Population Studies, vol. XV (2021), Issue 2, p. 5-38. 

 

5. Ovidiu-Emil Iudean, Nicoleta Hegedűs, „Overseeing Orphans’ Care: The 

Presidents of the Orphan Courts in Transylvania during Dualism” in Romanian 

Journal of Population Studies, vol. XV (2021), Issue 2, p. 63-88. 

 

Conferințe: 

 

1. Ovidiu-Emil Iudean, “Each Orphan Raised into a Romanian of Integrity Is Worth 

More than Thousands of Crowns in the Bank!” Supporting the Secondary Education 

of Romanian Orphans in Dualist Hungary, 25th Annual World Convention of the 

Association for the Study of Nationalities (ASN), online, 5-8 May 2021, New-York, 

USA. 

 

2. Edina Gál, Healthy Babies for the Nation: The Evolution of State Child Welfare 

System in Interwar Banat and Transylvania, 25th Annual World Convention of the 

https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evenimente-derulate/orphans-and-orphanhood-between-the-18th-and-20th-centuries-expanding-and-re-interrogating-the-history-of-welfare/
https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evenimente-derulate/orphans-and-orphanhood-between-the-18th-and-20th-centuries-expanding-and-re-interrogating-the-history-of-welfare/
https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evenimente-derulate/orphans-and-orphanhood-between-the-18th-and-20th-centuries-expanding-and-re-interrogating-the-history-of-welfare/
https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evenimente-derulate/orphans-and-orphanhood-between-the-18th-and-20th-centuries-expanding-and-re-interrogating-the-history-of-welfare/
https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evenimente-derulate/orphans-and-orphanhood-between-the-18th-and-20th-centuries-expanding-and-re-interrogating-the-history-of-welfare/
https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evenimente-derulate/orphans-and-orphanhood-between-the-18th-and-20th-centuries-expanding-and-re-interrogating-the-history-of-welfare/
https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evenimente-derulate/orphans-and-orphanhood-between-the-18th-and-20th-centuries-expanding-and-re-interrogating-the-history-of-welfare/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-issue-1-2021january-june/gal2021/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-issue-1-2021january-june/gal2021/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-issue-1-2021january-june/gal2021/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-issue-1-2021january-june/dumanescu2021/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-issue-1-2021january-june/dumanescu2021/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-issue-1-2021january-june/dumanescu2021/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-issue-1-2021january-june/dumanescu2021/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-number-2-2021july-december/sorescu-iudean-2021/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-number-2-2021july-december/sorescu-iudean-2021/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-number-2-2021july-december/sorescu-iudean-2021/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-number-2-2021july-december/iudean-hegedus-2021/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-number-2-2021july-december/iudean-hegedus-2021/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-number-2-2021july-december/iudean-hegedus-2021/
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Association for the Study of Nationalities (ASN), online, 5-8 May 2021, New-York, 

USA. 

3. Edina Gál, Orphan care and child protection in interwar Transylvania, 

Administrative cultures in transition in the Habsburg successor states, online, 10-

11 May 2021, Vienna, Austria. 

 

4. Edina Gál, Raising the Orphans of Transylvania. Child Protection and Nationalism 

after 1918, Ethnicising Europe: Hate and Violence in Post-Versailles Europe, 

online, 6-8 July 2021, Vienna, Austria. 

 

2020 

 

Conferințe: 

 

1. Edina Gál, „A kolozsvári állami gyermekmenhely átvétele az első világháború 

után” [The Takeover of The Cluj Children’s Asylum after the First World War], 

conference Változó világ – változó Erdély. V. Erdélyi Történelemtudományi 

Doktorandusz Konferencia [Changing World – Changing Transylvania: The 5th 

Transylvanian PhD Conference in History]. Oradea, 18−19 September 2020 

 

2. Edina Gál, „Orphaned, abandoned, denationalized: The takeover of the State 

Children’s Asylums after 1918”, conference Beyond Trianon? Exit from the War in 

Danubian Europe 1918−1924. Budapest, 29−31 October 2020 

 

Alte livrabile: 

 

1. Website-ul proiectului: http://nation-building-transylvania.ro/ 

 

2. Secțiunea de dataset-uri din Probate Database of Transylvania: http://nation-building-

transylvania.ro/index.php/datasets/ 

 

3. Ediția digitală de surse: http://nation-building-transylvania.ro/index.php/source-

edition/ 

 

4. Workshop-ul organizat în cadrul proiectului:  

https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evenimente-derulate/orphans-and-

orphanhood-between-the-18th-and-20th-centuries-expanding-and-re-interrogating-

the-history-of-welfare/ 

 

5. Număr special al revistei Romanian Journal of Population Studies 

 

O. Sorescu-Iudean, O. Iudean, L. Dumănescu (eds.), Orphanhood in East-Central and 

South-Eastern Europe (18th-20th Century), Romanian Journal of Population Studies, 

Volume XV, Issue 1-2, 2021. 

http://nation-building-transylvania.ro/
http://nation-building-transylvania.ro/index.php/datasets/
http://nation-building-transylvania.ro/index.php/datasets/
http://nation-building-transylvania.ro/index.php/source-edition/
http://nation-building-transylvania.ro/index.php/source-edition/
https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evenimente-derulate/orphans-and-orphanhood-between-the-18th-and-20th-centuries-expanding-and-re-interrogating-the-history-of-welfare/
https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evenimente-derulate/orphans-and-orphanhood-between-the-18th-and-20th-centuries-expanding-and-re-interrogating-the-history-of-welfare/
https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evenimente-derulate/orphans-and-orphanhood-between-the-18th-and-20th-centuries-expanding-and-re-interrogating-the-history-of-welfare/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-issue-1-2021january-june/
https://rjps.reviste.ubbcluj.ro/volume-xv-number-2-2021july-december/
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6. Volumul de legislație realizat în cadrul proiectului – livrabil adițional: 

 

O. Iudean et al. (2022) - Crescând națiunea. Inițiative legislative din Transilvania și 

Ungaria secolelor XIX-XX cu privire la îngrijirea și averea copiilor orfani, Editura Mega, Cluj-

Napoca, ISBN 978-606-020-498-5 

C. Administrativ 

 

În decursul desfășurării proiectului, trei dintre membrii acestuia au intrat în concediu 

pre-postnatal și în concediu de maternitate (A. Dăncilă-Ineoan în 2020, O. Sorescu-Iudean în 

2021 și E. Gál în 2022). Atribuțiile acestora au fost preluate de ceilalți membri ai proiectului, 

realizându-se cu succes toate obiectivele propuse inițial. E. Gál a fost înlocuită de către un nou 

membru de echipă, angajată din Februarie 2022, și anume Imelga Friderika Földi. 

 

D. Impactul estimativ al rezultatelor obținute, cu sublinierea celui mai 

semnificativ rezultat obținut. 

 

Considerăm că proiectul a avut per ansamblu un impact deosebit de pozitiv în mediul 

de cercetare internațional, rezonând la nivelul comunității academice  din spațiul Est-Central și 

Sud-Est European. Atât prin activitățile de cercetare fundamentală, care au sintetizat și 

sistematizat o serie largă de problematici cu privire la îngrijirea orfanilor și administrarea 

averilor acestora în Transilvania secolelor XIX-XX, cât și prin activitățile de diseminare – 

editarea volumului de surse, editarea unui număr special al RJPS, workshop-ul proiectului – au 

fost realizate contribuții pe două paliere principale. În primul rând, s-au pus bazele unor viitoare 

cercetări comparative cu privire la problema experienței istorice a orfanilor, întrucât volumul 

de legislație, ediția de surse online dar și studiile publicate de membrii proiectului au creat o 

bază deosebit de solidă de informații. În al doilea rând, prin activitățile de diseminare, și mai 

ales prin numărul special și workshop-ul organizat la Centrul de Studiere a Populației, s-a 

întărit în mod deosebit vizibilitatea tuturor stakeholderi-lor la nivelul comunității academice 

internaționale: a membrilor proiectului dar și a instituției gazdă și a periodicului publicat de 

aceasta. Considerăm că acest rezultat este cel mai semnificativ din punct de vedere al 

impactului, deoarece țintește către dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunității 

academice locale, în strânsă cooperare cu mediul internațional. Deja în urma workshop-ului și 

al numărului special, mai mulți dintre cercetătorii de la insti tuții externe și-au anunțat 

disponibilitatea și dorința de a continua cercetările în istoria socială/istoria familiei prin scrierea 

și depunerea de proiecte comune pe teme înrudite în viitorul apropiat.  

 

E. Descrierea rezultatelor proiectului pentru publicul larg 

 

Descrierea rezultatelor proiectului pentru publicul larg se regăsește pe website la secțiunea 

http://nation-building-transylvania.ro/index.php/project-impact/. 

 

Data:         Semnătura: 

24.08.2022 

http://nation-building-transylvania.ro/index.php/project-impact/

