
Bursă în domeniul aplicării pe plan local a actelor normative privind drepturile lingvistice 

ale minorităților naționale 

 

Tipul bursei de cercetare: bursă senior pentru specialişti cu experiență în cercetarea minorităților 

naționale.  

Durata: 4 luni 

 

Descriere 

Bursierul va lucra în cadrul proiectului „Aplicarea pe plan local a actelor normative privind 

drepturile lingvistice ale minorităților naționale”  

Proiectul, demarat la solicitarea DRI, își propune colectarea unor date referitoare la aplicarea 

în plan local a prevederilor privind drepturile lingvistice ale minorităților naționale cuprinse în 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și în HG 1206/2001 pentru aprobarea normelor 

de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a 

folosi limba maternă în administrația publică locală cuprinse în Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, cu modificările ulterioare.  

Obiectivul colectării acestor date constă în 1. utilizarea acestora în rapoartele de țară ale 

României privind aplicarea Convenției-Cadru pentru protecția minorităților naționale și a Cartei 

europene a limbilor regionale sau minoritare; 2. formularea unor recomandări de politici publice 

pentru Guvern privind aplicarea legislației despre protecția minorităților, cu un accent special pe 

costurile și resursele umane și financiare ale multilingvismului în administrația publică locală în 

unitățile administrative unde ponderea minorităților naționale este peste 20%. 

În cadrul proiectului va fi realizat un studiu bazat pe date colectate în cel puțin 3 unități 

administrative, folosind următoarele metode: colectarea de date administrative referitoare la 

costurile realizării administrației publice bilingve, chestionar, interviu cu primari și alți funcționari 

din administrația locală. Studiul va conține recomandări privind implementarea mai eficientă a 

prevederilor legale referitoare la folosirea limbilor minorităților în administrația publică.  

 

Bursierul va avea următoarele sarcini: 

1) Va participa la elaborarea instrumentelor metodologice de colectare a datelor (chestionar, 

ghid interviu) 

2) Va participa în procesul de colectare a datelor pe teren  

3) Va contribui la elaborarea unui manuscris privind aplicarea pe plan local a actelor 

normative privind drepturile lingvistice ale minorităților naționale, respectiv costurile materiale 

ale implementării 

 

Cerinţe 

Diplomă de doctorat în sociologie 

O bună cunoaștere a legislației referitoare la drepturile lingvistice ale minorităților naționale 

din România  



Cunoașterea și utilizarea avansată limbii române  

Experiență în aplicarea metodelor cantitative (chestionare, anchete sociologice) și calitative 

(interviuri) 

Disponibilitate de a lucra pe teren 

 

Criterii de evaluare 

Abilităţi practice de analiză şi interpretare a datelor 

Capacitate de creativitate şi iniţiativă 

Capacitate de luare a deciziilor 

Capacitate de organizare si planificare a activităţilor, și respectarea datelor limite 

Motivaţie crescută de a lucra independent atunci când se impune 

Cunoaşterea limbii maghiare reprezintă avantaj 

 

Dosarul de concurs va conţine 

Formular de înscriere 

CV (experienţă în cercetări, studii, angajări anterioare)  

Lista de publicaţii 

Adeverinţe, copii după diplome (cele menţionate la cerinţe) 

Scrisoare, eseu de motivare (300-600 cuvinte din care reies abilităţile menţionate la Criteriile 

de evaluare) 

Plan de cercetare (maxim 3 pagini) 

 

Procedura evaluării 

Evaluarea şi selectarea candidaţilor se face după următorul model: 

1) Depunerea dosarului complet prin poştă sau personal la sediul ISPMN. Data-limită: 10 zile de 

la apariția anunțului. (Termenul limită este data primirii dosarului, nu ştampila poştei!) Dosarele 

incomplete nu vor fi evaluate. 

2) Evaluarea candidaţilor (analiza dosarului de candidatură) se face de către o comisie care are în 

componenţă 3 cercetători ISPMN. 

3) Analiza şi evaluarea dosarelor de candidatură de către Comisia de evaluare va fi făcută şi 

publicată în termen de maximum 5 zile lucrătoare. 

4) Candidaţii vor avea la dispoziţie 1 zi lucrătoare după publicarea rezultatelor să depună 

contestaţie. 

5) Candidaţii declaraţi admişi vor semna un contract de bursă cu ISPMN pe perioada stabilită în 

anunţul de bursă. 


