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Ce este și cum se folosește HPDT? 

 

Baza de date a populației Transilvaniei, 1850-1910 a demarat ca un proiect-pilot, finanțat din 

fondurile norvegiene (contract 10 SEE) în perioada 2014-2017 ce și-a propus să adune, într-o 

bază de date compatibilă cu standardele internaționale în uz, informații despre populația 

Transilvaniei care acoperă perioada 1850-1914 (de la primul recensământ modern până la limita 

permisă de legea românească pentru cercetarea datelor cu caracter personal). 

Sursele pe care s-au construit acest proiect sunt registrele parohiale de stare civilă, documente 

păstrate la Direcțiile Județene ale Arhivelor Statului și care, până la 1895 când s-a introdus 

legislația civilă în Transilvania, au avut statutul de documente oficiale de înregistrare a 

evenimentelor vieții indivizilor (naștere/botez, căsătorii, decese).  

Luând în considerare limitările cronologice şi financiare, precum şi starea surselor, proiectul și-

a propus să acopere 5-10% din populaţia Transilvaniei în perioada cercetată (cca. 5.400.000 

naşteri). În prezent baza de date conține circa 376.000 înregistrări individuale. 

Deoarece proiectul intenționa să acopere doar 5-10% din populaţia Transilvaniei în intervalul 

1850-1914, metodologia alegerii microzonelor-ţintă a fost esenţială pentru asigurarea calităţii 

informaţiei introduse şi a analizelor bazate pe aceasta. S-a avut în vedere ca alegerile făcute să 

reflecte cât mai fidel caracterul multietnic şi multiconfesional al provinciei, dar şi să respecte 

concomitent o serie de criterii sociologice şi istorice. Printre acestea din urmă, amintim: 

păstrarea unui raport urban-rural proporţional cu situaţia din epocă, reflectarea fenomenului de 

colonizare internă, coagularea micro-zonelor în jurul localităţilor a căror evoluţie demografică 

a fost evident influenţată de factori economici (facilităţi industriale, dezvoltarea căilor de 

transport, târguri), observarea evoluţiilor în microzone care înregistrează evoluţii atipice 

trendului provincial (regres, stagnare, creştere nesemnificativă). 

În procesul de selecţie al microzonelor s-a ţinut seama de o serie de criterii dintre care două 

au fost cu deosebire importante:  

1) toate cele trei tipuri de înregistrări privitoare la căsătorii, botezuri şi decese să conţină 

serii neîntrerupte pentru cel puţin 50 de ani (începând cu mijlocul secolului al XIX-lea). 

2) registrele parohiale să atingă cel puţin limita anului 1894, pentru a putea apoi completa 

eventualele date lipsă din registrele civile1.  

În prezent se regăsește în baza de date informație referitoare la 6,9% din populația estimată a 

Transilvaniei pentru perioada amintită. 

 

Cum se face căutarea în baza de date? 

Interfața genealogică a bazei de date valorifică în prezent baza de surse HPDT, respectiv cea în 

care au fost introduse informațiile din registrele parohiale respectându-se cu strictețe sursa. 

                                                      
1 În Transilvania, prin legea XXXIII/1894, matricolele de stare civilă au fost trecute din administraţia bisericilor 

în cea a statului, iar completarea documentelor urma să fie efectuată de funcţionarii civili. 
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Baza de date standardizată este în dezvoltare și va înlocui baza surselor drept suport pentru baza 

genealogică de îndată ce toate datele vor fi curățate și standardizate. 

Informația returnată de căutare se compune, practic, din combinarea informațiilor din cele trei 

tabele principale ale bazei de date a surselor: nașteri (botezuri), căsătorii, decese, care au fost 

obiectul unui proces de bază de record-linkage. Căutarea returnează posibilități de identificare 

a persoanelor, utilizatorul fiind cel care alege din lista posibilităților identificate cele care îl 

interesează.  

Există patru câmpuri de căutare: firstname, lastname, present day location, year (prenume, 

nume, localitate actuală, an) care pot fi folosite fie individual, fie combinat. De asemenea, 

căutarea se poate face pornind fie de la un fragment de nume/prenume/localitate fie folosind 

numele complet. În cazul căutării fragmentare căutarea returnează toate câmpurile care conțin 

setul de caractere.  

Căutarea pe baza anului returnează toate înregistrările corespunzătoare acelui an, pentru fiecare 

tip de eveniment demografic, pentru toate localitățile cuprinse în baza de date. Căutarea se poate 

face incluzând și celelalte câmpuri de căutare. 

După afișarea rezultatelor căutării, prin apăsarea butonul show/detalii se deschide fereastra 

specifică înregistrării respectivului eveniment în baza de date.  

Missing/illegible (absent/ilizibil) înseamnă că informația lipsește din sursă, deși tabulatura 

registrului solicita completarea acesteia. În situații paleografice excepționale (registru 

deteriorat, pete de cerneală sau de altă natură, suprascriere etc) informația n-a putut fi descifrată. 

Trebuie ținut cont de faptul că interfața genealogică valorifică baza surselor, prin urmare 

informația este nestandardizată ceea ce presupune ca utilizatorul să folosească instrumentele 

ajutătoare puse la dispoziție de furnizorii bazei, precum catalogul onomastic, pentru a obține 

rezultate cât mai rafinate. De exemplu, pentru prenumele Ioan, este recomandabil a se folosi în 

acest moment doar literele Io sau Iu pentru a obține toate rezultatele posibile întrucât prenumele 

Ioan este întâlnit în peste 25 de variante de scriere (Iuon, Ioanu, Iuanu, Ioane, Ionuțiu, Onuțiu, 

Onuț, Janos etc).  

 

Rezoluția minimă pentru vizualizarea datelor este de 750 px lățime. 

Cum se citează baza de date? 

Orice utilizare a informației extrase din baza de date va face trimitere la Baza de date a 

populației Transilvaniei/Historical Population Database of Transylvania, disponibil la adresa 

hpdt.ro:4080 accesat la data de…  

 

Disclaimer 

Descărcarea și utilizarea serială a informației în alte scopuri decât cele de reconstrucție 

genealogică personală este strict interzisă. De asemenea este strict interzisă atât utilizarea 

informațiilor în scop comercial fără anunțarea proprietarilor bazei cât si construcția de 

baze de date sau selectarea de eșantioane prin descărcarea informatiei de pe site, 

informații care să fie folosite în orice alt scop decât cel de documentare genealogică 

personală. 


