
În perioada 20 iunie 1 iulie 2011 a avut loc în Bolzano (Italia) şcoala de vară intitulată Human Rights, Minorities 

and Diversity Management - Special Focus: Linguistic Diversity, organizată de Institutul pentru Drepturile 

Minorităţilor al Academiei Europene – EURAC reseach. Şcoala de vară a avut următoarele obiective: 

prezentarea şi discutarea cu practicieni şi cadre universitare a mecanismelor Organizaţiei Naţiunilor Unite, 

OSCE, Consiliului Europei, precum şi al Uniunii Europene pentru protecţie internaţională şi interregională cu 

privire la drepturile lingvistice precum şi explorarea diversităţii lingvistice prin discuţii teoretice şi studii de caz 

pe tematica promovării şi protejării limbilor minoritare în Europa. Programul şcolii de vară a cuprins: prelegeri, 

studii de caz, ateliere de lucru şi dezbateri. De asemenea, Academia Europeană din Bolzano a inclus în cadrul 

programului şcolii de vară o conferinţă internaţională pe tematica migraţiei cu titlul: Social Mobility and 

Migration. Multidisciplinary Perspectives. La conferinţă au fost prezentate rezultatele finale ale unui proiect de 

cercetare privind migraţia în Alpi. Printre persoanele care au susţinut prezentări au fost: Marco Martiniello 

(directorul de cercetare din cadrul Belgian National Fund for Scientific Research) şi Christian Joppke de la 

Universitatea din Berna (Elveţia). Conţinutul sesiunilor şcolii de vară s-au desfăşurat într-o abordare 

multidisciplinară, din perspectiva unor domenii precum: dreptul, ştiinţele politice, economie, sociologie şi 

lingvistică. Din partea ISPMN, Lăcătuş Crăciun-Ioan (cercetător) a luat parte la cursurile acestei şcoli de vară.

Luni, 4 iulie 2011, Fosztó László (cercetător ISPMN) a luat parte în calitate de invitat la emisiunea „Transilvania 

policromă”, a studioului regional TVR Cluj (redactor Andrea Ghiţă). Fosztó a vorbit despre cartea recent 

publicată de Editura ISPMN–Kriterion: Spectrum: cercetări sociale despre romi, editori Toma Stefánia şi Fosztó 

László (cercetători ISPMN). El a mai a participat în aceeaşi zi şi la dezbaterea televizată moderată de Lavinia 

Dandoci care a avut drept subiect iniţiativa primăriei din Baia Mare de a construi un gard de beton în apropierea 

unor blocuri cu locuinţe sociale în care trăiesc multe familii de romi. Din cauza acestei iniţiative, primăria a fost 

acuzată de intenţii de discriminare şi segregare. În emisiune au fost invitaţi şi Cătălin Cherecheş, primarul 

oraşului Baia Mare (prin telefon) şi Dandoci Gabriel, activist rom.

În perioada 4–6 iulie 2011 s-a desfăşurat la Ierusalim, în cadrul programului „European Holocaust Research 

Infrastructure”, conferinţa internaţională intitulată: “RECORDING THE NAMES”. Four Million Shoah Victims 

documented – Impact on the Collection of Holocaust Victims' Names. Organizatorul conferinţei a fost Yad 

Vashem – Institutul internaţional pentru studierea Holocaustului. Tema conferinţei a vizat lărgirea bazei de date 

referitoare la victimele Holocaustului şi noi posibilităţi de a identifica victime. Până la momentul actual au fost 

identificate aproape 4 milioane de victime ale căror date pot fi accesate pe pagina web a Yad Vashem la adresa: 

http://www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Welcome. La eveniment au luat parte cercetători din Israel, 

România, Ungaria, Polonia, Germania, Franţa, Belorusia, Ucraina, Republica Moldova, Letonia, Lituania, Rusia, 

S.U.A. Participanţii conferinţei au raportat despre stadiul în care se află procesul de documentare referitor la 

victimele Holocaustului din ţara lor. Din România au fost prezenţi doi colaboratori ai proiectului: Laura Degeratu 

(cercetător, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Bucureşti) şi Gidó 

Attila (cercetător ISPMN) Titlul prezentării lui Gidó Attila a fost Transylvanian Sources on Holocaust Victims' 

Names [Surse din Transilvania de identificare a numelor victimelor Holocaustului], tema prezentării fiind 

constituită de sursele arhivistice referitoare la Holocaustul din Transilvania.

 –
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. 

 http://itthon.transindex.ro/?cikk=14860.

Miercuri, 6 iulie 2011, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la întâlnirea organizată de Primăria din 

Baia Mare pentru a discuta situaţia proiectului primăriei ce vizează construcţia unui gard din beton lung de 

cca. 100 de metri şi cu înălţimea de 1.8 metri, pe lângă două blocuri cu locuinţe sociale, blocuri în care trăiesc 

multe familii de romi. Pe lângă angajaţii diferitelor servicii ale primăriei Baia Mare şi ale prefecturii judeţului 

Maramureş, la dezbateri au mai participat: Csaba Asztalos (preşedintele Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării), Cristian Hetea (Agenţia Naţională pentru Romi), precum şi reprezentanţi ai 

organizaţiilor de romi (Romani Criss, Şanse Egale) şi reprezentanţi ai locatarilor din blocurile de pe str. Horea, 

unde se construieşte gardul. Participanţii au făcut o vizită în teren şi au convenit că vor continua să 

monitorizeze proiectele derulate de primăria oraşului Baia Mare, pentru a asigura înlăturarea formelor de 

discriminare. Pentru mai multe detalii vezi:

În perioada 7-10 iulie 2011 Asociaţia Etnografică Kriza Janos a organizat la Arcuş tabăra de vară intitulată

Etnologie şi muzeologie în abordare. În cadrul acestui eveniment, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a ţinut 

prezentarea intitulată Ritualuri imagistice şi religiozitate în timpul comunismului în România. Totodată, în 

contextul aceluiaşi eveniment a avut loc şi prezentarea editurilor transilvănene axate pe ştiinţe sociale, unde 

Jakab Albert Zsolt şi Peti Lehel (cercetători ISPMN) au prezentat activitatea Editurii ISPMN precum şi cele 

mai noi apariţii ale editurii.

Pentru mai multe detalii cu privire la aceste noi apariţii, accesaţi: 

http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti.

Vineri, 8 iulie 2011, Estera Hetea (vicepreşedinte ISPMN) a participat la lansarea manualului în limba 

română intitulat: Evenimentul a 

fost organizat de IGPR) în parteneriat cu 

- 

–

, 

În cadrul mesei rotunde au 

fost abordate teme privind: intervenţia poliţiei în comunităţi multiculturale, pregătirea poliţiştilor în 

domeniul respectării drepturilor omului, politici în domeniul resurselor umane de atragere şi menţinere în 

rândul poliţiei a membrilor aparţinând minorităţilor etnice şi posibilităţi de parteneriat. A fost prezentat 

proiectul „Misiune Posibilă. Şanse egale în alegerea carierei” implementat de – IGPR – Institutul de 

Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii şi Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (CRDE) – Cluj şi o 

sinteză a studiului privind integrarea profesională a reprezentanţilor minorităţilor naţionale încadraţi în 

structurile Poliţiei Române pe locuri speciale – IGPR – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii. 

Spre finalul întâlnirii, Compartimentele de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii ale Inspectoratelor de Poliţie 

Judeţene Mureş şi Suceava au prezentat exemple de bune practici. 

În perioada 8-9 iulie 2011 s-a desfăşurat la Gilău, judeţul Cluj, cel de-al doilea workshop de cercetare cu 

participarea a zece experţi în domeniul ştiinţelor sociale, cercetători şi cercetători colaboratori din proiectul 

intitulat: Model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni. Scopul general al 

proiectului este dezvoltarea spiritului antreprenorial si creşterea abilităţii antreprenoriale ale persoanelor 

din regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru şi Vest. Proiectul va contribui la promovarea culturii 

antreprenoriale, la crearea unui mediu antreprenorial competent, pregătit şi adaptabil în regiunile vizate. 

 

Poliţia, romii şi sinti: bune practici în consolidarea încrederii şi înţelegerii. 

Inspectoratul General al Poliţiei Române ( Organizaţia pentru 

Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) Unitatea pentru Probleme Strategice ale Poliţiei (S.P.M.U.) şi 

Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (O.D.I.H.R)  Punctul de Contact pentru Romi şi Sinti 

(C.P.R.S.I) la Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului. Lansarea manualului a fost urmată de o masă 

rotundă în cadrul căreia au fost prezentate motivaţia şi nevoile care au stat la baza realizării manualului, 

precum şi aplicabilitatea sa în munca de poliţie şi cea a autorităţilor şi organizaţiilor societăţii civile. 

Deschiderea evenimentului a fost realizată de către reprezentanţi ai IGPR şi OSCE. 



Obiectivele acestei şedinţe de lucru au fost prezentarea şi discutarea rezultatelor preliminare ale cercetării şi 

pregătirea planului de conţinut al rapoartelor de cercetare şi al studiului de fezabilitate. Dincolo de o analiză 

descriptivă a potenţialului antreprenorial şi recomandările privind dezvoltarea sectorului IMM în regiunile 

vizate, rezultatele analizei vor fi folosite pentru fundamentarea metodologică şi tematică a elaborării 

suporturilor de curs pentru formare profesională şi recomandări privind pachetele de servicii care urmează a fi 

elaborate în sprijinul iniţierii afacerilor. Din partea ISPMN au participat  Toma Stefánia şi Vitos Katalin 

(cercetători ISPMN). Detalii despre acest proiect găsiţi pe pagina de web: 

În perioada 8-9 iulie 2011, a fost organizată la Târgu Mureş un workshop în cadrul proiectului de cercetare 

ISPMN intitulat Schimbare de regim în România. Participarea minorităţilor naţionale din România în 

evenimentele din 1989 şi primele forme de autoorganizare. La eveniment au luat parte zece colaboratori ai 

proiectului care desfăşoară activitate de cercetarea asupra evenimentelor din decembrie 1989, în diferite 

localităţi, până la primele alegeri parlamentare. Din partea ISPMN au participat responsabilii proiectului: Gidó 

Attila, Kiss Ágnes şi Kiss Tamás (cercetători ISPMN). În cadrul conferinţei au fost ţinute două prelegeri, prima de 

către Novák Csaba Zoltán, intitulată Evenimentele din Târgu Mureş în martie 1990, iar cea de-a doua de către 

Gagyi József, intitulată Etnicitate în Târgu Mureş. A doua parte a întâlnirii s-a desfăşurat sub forma unei mese 

rotunde, în cadrul căreia au fost prezentate şi dezbătute rapoartele de cercetare ale colaboratorilor. 

Luni, 18 iulie 2011, Toma Stefánia (cercetător ISPMN) a participat la întâlnirea de lucru a experţilor din 

România, participanţi în proiectul: EU INCLUSIVE – transfer de date şi experienţe privind integrarea pe piaţa 

muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia şi Spania. Scopul proiectului este acela de dezvoltare a 

practicilor de cooperare în domeniul incluziunii romilor, pentru promovarea incluziunii acestora pe piaţa 

europeană a muncii şi a unei capacităţi sporite de ocupare între organizaţiile care se ocupă de integrarea 

romilor din România, Spania, Italia si Bulgaria, prin transferul de date comparative şi experienţe locale. 

Iniţiatorul proiectului este Fundaţia Soros România cu partenerii externi: Fundación Secretariado Gitano 

(Spania), Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani (Italia) şi Fundaţia Institutul pentru o Societate Deschisă – 

Sofia (Bulgaria). Scopul întâlnirii din 18 iulie a cercetătorilor experţi a fost acela de a discuta despre analizarea 

experienţelor existente şi a stării de fapt cu privire la iniţiativele de includere a romilor şi sporirea ocupării, cu 

referire şi la situaţia migranţilor romi. Detalii  despre proiect puteţi găsi pe pagina: 

http://www.soros.ro/ro/program.php?program=48.

În perioada 19-21 iulie 2011 au fost organizate la Cluj-Napoca o serie de consultări la care au participat 

reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Cluj, grupul de experţi formaţi din Marta Marczis, expert internaţional 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), dl. Mircea Mocanu, Director Programe UNDP România  

dl. Kálmán Mizsei si Daniela Tarnovschi din partea Open Society Foundation, reprezentanţi ai Ordinului 

Arhitecţilor din România. Din partea GLOC (Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice) au fost prezenţi Cristina Raţ, 

Norbert Petrovici, Vincze Enikő, Adrian Dohotaru şi Roth Maria. Din partea ISPMN au participat Horváth István 

(preşedinte ISPMN), Fosztó László şi Toma Stefánia (cercetători ISPMN). Seria de întâlniri face parte din 

activităţile menite să asigure implementarea Memorandumului de Înţelegere între Primăria Municipiului Cluj-

Napoca şi Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Scopul acestui memorandum este acela de a facilita 

colaborarea tuturor părţilor interesate pentru a evalua şi a îmbunătăţi costurile şi impactul, din punctul de 

vedere al incluziunii sociale, locuinţelor sociale din Cluj-Napoca. 

http://www.spirit-

antreprenorial.ro/ro/cercetare-si-analiza.

,
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Discuţiile întâlnirii la care au participat cercetătorii s-au axat în primul rând pe posibilităţile de a dezvolta un 

proiect complex, începând de la identificarea unor serii de probleme sociale prin realizarea unor cercetări, până la 

recomandarea unor bune practici care pot deveni exemple atât la nivel naţional, cât şi regional, prin care se 

urmăreşte o cât mai bună informare a tuturor autorităţilor care au putere de decizie cu privire la acest subiect.

În perioada 18 - 22 iulie 2011, s-a desfăşurat la Universitatea din Bielefeld, Germania, şcoala de vară intitulată: 

Transnationalization and Citizenship: Migration in an Age of Social and Political Transformation [Cetăţenie şi 

transnaţionalizare: migraţia într-o eră a transformărilor sociale şi politice]. Organizatorii evenimentului au fost: 

Universitatea din Bielefeld, Facultatea de Sociologie şi Facultatea de Ştiinţe Politice (Universitatea Babeş-Bolyai), 

Augustana College din S.U.A. şi Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN). Temele 

asupra cărora discuţiile s-au focusat au fost: cetăţenia, politicile şi transnaţionalismul, dubla cetăţenie în Europa 

de Centru şi de Est, efectele migraţiei în România şi Moldova, metodologia studiilor pe transnaţionalism, migraţia. 

Din partea ISPMN au participat: Remus Anghel (cercetător ISPMN), Irina Culic şi Claudia Câmpeanu (cercetători 

postodoctoranzi ISPMN). 

Miercuri, 20 iulie 2011, Székely István Gergő (cercetător ISPMN) a participat la masa rotundă 

intitulată: Erdélyi Magyar Koalíció 2012 – 

korlátok és lehetőségek [Coaliţia maghiară din 2012 – şanse şi obstacole], în cadrul Universităţii de vară de la 

Tuşnad. Prezentarea lui Székely István s-a focusat asupra unui articol recent publicat de autor, intitulat: Az Erdélyi 

Magyar Néppárt és az erdélyi magyar pártrendszer jövője [Partidul Popular Maghiar din Transilvania şi viitorul 

sistemului de partide maghiar din Transilvania]. Articolul este un răspuns la dezbaterea iniţiată de Toró T. Tibor si 

Toró Tibor în numărul 2011/1-2 al revistei Magyar Kisebbség. În articol autorul şi-a expus ideile cu privire la 

viitorul politicilor minorităţii maghiare din Transilvania, focusându-se în special asupra situaţiei care se va crea în 

urma apariţiei unui al treilea partid politic maghiar şi asupra posibilelor aranjamente instituţionale care vor putea 

servi drept cadru pentru competiţia şi cooperarea dintre partidele minoritare.

În perioada 21-22 iulie 2011, s-a desfăşurat la sediul Institutului „Arhiva de folclor a Academiei Române” (Cluj-

Napoca) conferinţa intitulată: Metode şi instrumente de cercetare etnologică. Stadiul actual şi perspectivele de 

valorificare. Conferinţa a fost organizată de către Academia Română – Filiala Cluj-Napoca şi a avut ca invitaţi 

cercetători afliaţi la diferite institute şi universităţi din ţară şi străinătate: Institutul de Etnografie și Folclor 

„Constantin Brăiloiu”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu”, 

București, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul Județean Arad, Muzeul Maramureşului din Sighetul 

Marmaţiei, Institutul de Cercetări Socioumane Sibiu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Università degli Studi di 

Perugia, Universitatea din Köln (Germania), Universitatea „Al. I. Cuza”(Iaşi), Universitatea din București etc. În 

cadrul conferinţei Iulia Hossu (cercetător ISPMN) a susţinut prezentarea intitulată: Căsătoria – bază a sistemului 

de înrudire şi Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN) a susţinut prezentarea: Antropologia cenzurii sub communism.

Vineri, 22 iulie 2011, a apărut numărul 38 din seria Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din 

România/Working Papers in Romanian Minority Studies/Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről a 

Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, intitulat: O cartografiere a concepţiilor 

„populare” despre apartenenţa naţională în statele membre ale Uniunii Europene. Autoarea numărului 38 este 

Andreea Lazăr, doctorand în sociologie şi traducătoare. Studiul propune o estimare empirică a modelelor 

„populare” ale cetăţeniei şi naţionalităţii în ţările membre ale Uniunii Europene, pe baza datelor din ancheta 

European Values Study (ultimul val, 2008). Distanţându-se de studiile care preiau categorii de analiză gata forjate 

organizată de 

Fundaţia Pro Minoritate şi Consiliul Tineretului Maghiar din România 
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în perimetrul studiilor naţionalismului şi care testează convergenţa reprezentărilor populare cu unul sau altul 

dintre modelele dominante ale naţionalităţii (etnic versus civic), studiul propune o cartografiere a modurilor în 

care „naţiunile” se autodefinesc pe baza evaluării importanţei mai multor criterii de apartenenţă naţională sau de 

delimitare a cetăţenilor de necetăţeni. Se produce astfel o hartă a reprezentărilor sociale ale identităţii naţionale 

în Uniunea Europeană şi sunt prezentate principalele linii de coeziune şi clivaj ale acestei configuraţii.

Textul este publicat în limba română, cu un rezumat în limba engleză şi poate fi accesat în format electronic la 

adresa: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:studii-de-atelier.

La începutul lunii august 2011, Gidó Attila (cercetător ISPMN) a fost ales membru în „Comitetul Consultativ 

pentru Cercetări” (Research Users Advisory Committee) al programului de cercetare European Holocaust 

Research Infrastructure (EHRI). Programul de cercetare EHRI este un proiect lansat la Bruxelles în toamna anului 

2010, finanţat de către Uniunea Europeană (în cadrul programului FP7). Scopul acestui program de cercetare, 

care include cercetători şi instituţii de cercetare din Europa, Israel şi S.U.A. este finanţarea cercetărilor referitoare 

la Holocaustul din Europa.

În perioada 22–27 august 2011 s-a desfăşurat la Cluj-Napoca cea de a VII-a ediţie a Congresului de Hungarologie. 

Evenimentul, cu o implicare internaţională, este organizat din cinci in cinci ani (ediţiile precedente s-au desfăşurat 

în: Viena, Szeged, Roma, Napoli, Jyveskyla, Debrecen) şi acoperă următoarele domenii: etnologie, filozofie, 

hungarologie, istorie, istoria artei, lingvistică, literatură, muzică–teatru–film, sociologie. Din partea ISPMN au 

participat mai mulţi cercetători: Fosztó László, Gidó Attila, Jakab Albert Zsolt, Könczei Csongor şi Peti Lehel.

Fosztó László a participat la sesiunea tematică „Sociologia religiei” şi a susţinut prelegerea intitulată: Convertire 

religioasă şi/sau revitalizare culturală: căi alternative de mobilizare socială în rândul romilor. Argumentul 

principal al prezentării a fost că în comunităţile mixte de maghiari şi romi din Transilvania pot fi observate şi 

analizate procese paralele de mobilitate socială, şi în timp ce în rândul maghiarilor revitalizarea este focusată pe 

tradiţii culturale, în rândul comunităţilor de romi pot fi observate procese de revitalizare religioasă care se 

manifestă şi prin convertirile religioase frecvente. Gidó Attila a participat la conferinţă cu o prezentare intitulată: 

A rabbi, a gyáros, az ideológus és az ideológiai utas. Erdélyi zsidó társadalomépítő elképzelések az I. világháború 

után [Rabinul, industriaşul, ideologul şi idealistul. Idei privind construirea societăţii evreieşti din Transilvania după 

Primul Război Mondial]. Gidó a analizat, prin prezentarea a patru poveşti de viaţă, din perioada interbelică, 

schimbările petrecute în cadrul societăţii evreieşti din Translivania (procese de instituţionalizare, probleme 

identitare, orientări politice evreieşti).  a susţinut în cadrul sesiunii de Etnocoreologie 

prezentarea A színpadi táncművészet hatása a hagyományos tánckultúrára [Influenţele artei scenice în cultura 

tradiţională de dans].  a susţinut prezentarea Memorie şi societate. Scrisul şi ritul în practica 

comemorării clujene în secolele XV–XX iar Peti Lehel a susţinut prezentarea Transnaţionalism şi noi mişcări 

religioase în satele ceangăilor din Moldova. Cercetătorul a prezentat prin prisma vieţii religioase, fenomenul 

modernizării în comunităţi locuite de catolicii din Moldova. A interpretat schimbările semnificative produse în 

viaţa religioasă tradiţională, modul de organizare al vieţii cotidiene, transformarea valorilor centrale, tendinţele 

de secularizare şi apariţia mişcărilor religioase. Peti Lehel a argumentat că aderarea la noile mişcări religioase face 

parte dintr-o strategie de modernizare, iar prin modelele transnaţionale de viaţă noile mişcări religioase sunt un 

factor de mobilitate socială.

Pentru mai multe detalii despre eveniment accesează:

Könczei Csongor

Jakab Albert Zsolt

 http://hungkongkolozsvar.ro/.
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În perioada 25-27 august 2011, Székely István Gergő (cercetător ISPMN) a participat la cea de-a şasea Conferinţă 

Generală a Consorţiului European pentru Cercetare Politică (6th ECPR General Conference), organizată la 

Reykjavik, Islanda. István Székely a prezentat o lucrare realizată împreună cu Horváth István, (preşedinte ISPMN), 

intitulată Systems of Minority Participation in Central and Southeast Europe: A Comparative Perspective [Sisteme 

de participare politică a minorităţilor în Europa Centrală şi de Sud-Est în perspectivă comparată]. Lucrarea a fost 

prezentată în cadrul panelului  [Politici minoritare în Europa 

regiunilor], din secţiunea  [Teme şi provocări în 

politicile regionale şi multinivel].

P r o g r a m u l  î n t r e g i i  c o n f e r i n ţ e  ş i  l u c r ă r i l e  p r e z e n t a t e  s u n t  a c c e s i b i l e  l a  a d r e s a :  

Minority Politics within the Europe of Regions

Themes and Challenges to Multi-Level and Regional Politics

http://www.ecprnet.eu/conferences/general_conference/Reykjavik/sections.asp.

Cei interesaţi de evenimentele organizate de către ISPMN pot accesa pagina noastră de internet 
http://www.ispmn.gov.ro/. Pentru mai multe detalii în legătură cu aceste evenimente aceştia sunt 
rugaţi să ne contacteze la adresa centru.doc@ispmn.gov.ro, urmând ca cercetătorii implicaţi să le pună 
la dispoziţie mai multe materiale.
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