
În perioada 7–9 septembrie, Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat şi organizat panelul de 
conferinţă intitulat Local Perspectives on Migration, Development, and Social Change [Perspective 
locale asupra migraţiei, dezvoltării şi schimbării sociale] în cadrul conferinţei anuale IMISCOE. Panelul 
şi-a propus să analizeze legătura dintre migraţie şi dezvoltare în estul şi centrul Europei, în contextul 
schimbărilor masive care au avut loc în regiune după căderea regimului socialist. Discuţiile s-au 
focusat asupra modalităţii în care migraţia produce clivaje sociale noi, cum etnicitatea şi relaţiile 
etnice sunt în schimbare datorită migraţiei masive şi cum se poziţionează aceste schimbări în 
contextul neoliberalizării şi a repoziţionării statelor est-europene. IMISCOE este cea mai extinsă reţea 
europeană de cercetare a migraţiei, coeziunii sociale şi a integrării. Conferinţa anuală din 2011 s-a 
intitulat: Dynamics of European Migration Space: Economy, Politics and Development [Dinamici ale 
spaţiului european de migraţie: economie, politici şi dezvoltare] şi a avut loc la Varşovia. 

Vineri, 9 septembrie 2011, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a susţinut prelegerea ştiinţifică cu titlul: 
Religiozitate populară, religiozitate locală. „Domesticirea” religiei în România în timpul 
comunismului şi a tranziţiei în cadrul şcolii doctorale a Universităţii din Pécs, Catedra de Etnologie şi 
antropologie culturală. Prelegerea s-a concentrat asupra literaturii şi metodologiei paradigmei 
religiozităţii locale (local religion), bazată fiind pe un material etnografic despre mişcările religioase 
carismatice din România. În aceeaşi zi, Peti Lehel a fost membru al Comisiei de evaluare de doctorat la 
Universitatea din Pécs, Şcoala interdisciplinară de doctorat. Cercetătorul ISPMN, în calitatea de 
oponent, a evaluat teza de doctorat a Laurei Iancu intitulată Religiozitate locală la Arini, în cadrul 
susţinerii de catedră.

În perioada 14–16 septembrie 2011, cu ocazia preluării preşedinţiei Consiliul UE a fost organizată la 
Lublin (Polonia) conferinţa internaţională intitulată National, Ethnic and Language Minorities in the 
European Union [Minorităţi naţionale, etnice şi lingvistice în Uniunea Europeană]. Din România au 
participat la acest eveniment Attila Markó, preşedintele Departamentului pentru Relaţii Interetnice, 
István Gergő Székely şi Ágnes Kiss (cercetători ISPMN). Preşedintele DRI a luat parte la masa rotundă 
intitulată EU States Policies towards National, Ethnic and Language Minorities: Objectives and 
Practice [Politici UE faţă de minorităţi naţionale, etnice şi lingvistice. Obiective şi practici], iar 
cercetătorii ISPMN au prezentat lucrarea The Issue of Cultural Autonomy in Romania and Serbia: A 
Comparative Analysis of Minority Visions and Divisions [Autonomia culturală în România şi Serbia. 
Analiza comparativă a viziunilor şi diviziunilor minoritare]. Discuţiile interne ale forţelor politice 
minoritare maghiare din Serbia şi România faţă de chestiunea autonomiei culturale, mai specific în 
legătură cu legea consiliilor minorităţilor naţionale din Serbia, respectiv legea statutului minorităţilor 
naţionale din România aflată pe agenda parlamentului din 2005 au constituit tematica lucrării. 
Programul conferinţei poate fi accesat la: http://www.minority.org.pl/.
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Miercuri, 21 septembrie 2011, a avut loc la Budapesta conferinţa cu titlul Cercetări sociale în 
rândul romilor. Viaţa la marginea societăţii – 2010, unde a participat Stefánia Toma (cercetător 
ISPMN). La conferinţă au fost prezentate rezultatele finale a unor ample anchete sociologice 
realizate în cadrul proiectului TAMOP 5.4.1 – Proiect de modernizare. Scopul general al proiectului a 
fost acela de a moderniza serviciile sociale, de a întări capacităţile strategice ale instituţiilor sociale, 
respectiv de a contribui la sustenabilitatea politicilor sociale în Ungaria, în special a acelora care 
vizează populaţia de etnie romă. În cadrul proiectului au fost realizate două anchete sociologice, pe 
două eşantioane, utilizând metodologii diferite (folosind identificarea experţilor romi, respectiv 
experţilor maghiari). Rezultatele cercetării arată că eşantionul de populaţie romă, construit pe baza 
identificării experţilor maghiari, are o situaţie socio-economică mai marginală decât eşantionul 
construit pe baza identificării experţilor romi. Comparând aceste rezultate cu cele ale unor 
cercetări internaţionale, datele arată că situaţia socio-economică a romilor din Ungaria este mai 
bună decât cea a populaţiei rome din România şi Bulgaria, dar din multe puncte de vedere aceasta 
este inferioară situaţiei populaţiei rome din Slovacia sau Cehia. Mai multe informaţii referitoare la 
proiect (în limba maghiară)puteţi găsi pe site-ul www.modernizacio.hu.

Joi, 22 septembrie 2011 László Fosztó, (cercetător ISPMN) a participat la Summitul despre romi al 
primarilor – a construi încrederea reciprocă la nivel local [Summit of Mayors on Roma – building 
mutual trust at the grassroots]. Întâlnirea a fost organizată de către Congresul puterilor locale şi 
regionale ale Consiliului Europei în colaborare cu Reprezentantul special pe probleme legate de 
romi al Secretariatului Consiliului Europei, în parteneriat cu Primăria oraşului Strasbourg şi reţeaua 
municipiilor „Strasbourg Club”. În cadrul întâlnirii, în atelierele tematice s-au dezbătut problemele 
legate de educaţia romilor (atelier I), de prejudecăţi şi managementul diversităţii la nivel local 
(atelier II) şi problemele legate de locuire, sănătate şi piaţa forţei de muncă (atelier III). László Fosztó 
a participat în cadrul atelierul III. Mai multe informaţii puteţi afla accesând:
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20110922-Roma-Summit/default_en.asp.

În perioada 22–25 septembrie s-a desfăşurat la Bucureşti conferinţa anuală a Societăţii de 
Antropologie Culturală din România. Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la această 
conferinţă şi a organizat panelul intitulat Challenges of Migration: Reshaping Social Status, 
Gender and Ethnicity in Romania [Provocările migraţiei: remodelări ale statusului social, ale 
genului şi etnicităţii în România]. După cum este menţionat de către mai mulţi autori, efectele 
migraţiei din România sunt deosebit de puternice, cel puţin dacă avem în vedere nivelul remiterilor, 
stocul de populaţie emigrată, schimbarea modelelor de consum şi depopularea mai multor regiuni 
ale ţării. Articolele din acest panel de conferinţă au analizat modalităţile multiple prin care migraţia 
schimbă ierarhiile sociale în diverse localităţi din România. 

Sâmbătă, 24 septembrie 2011, László Fosztó şi Remus Anghel (cercetători ISPMN) au participat la 
conferinţa intitulată The Price of Roma Integration [Preţul integrării romilor] organizată de 
Fundaţia Pakiv European Roma Fund. Conferinţa s-a desfăşurat la Snagov, în perioada 22 25 
septembrie. 

–



Scopul acestei conferinţe a fost dezbaterea manuscriselor ce vor reprezenta capitole ale unui volum 
pregătit de Pakiv European Roma Fund şi care se va referi la integrarea europeană a romilor. Au 
participat autorii capitolelor (András Bíró, Nicolae Gheorghe, Gergő Pulay şi Martin Kovats), editorii 
volumului (Will Guy, Christian Petry), precum şi persoane invitate să comenteze pe marginea 
capitolelor pregătite. 

În perioada 25–28 septembrie 2011 Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa 
internaţională Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public? 
[Studii recente asupra trecutului şi prezentului: surse noi, metode noi şi un public nou?] desfăşurată la 
Bucureşti. Aceasta a fost organizată în cadrul programului postdoctoral Ştiinţele socio-umaniste în 
contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare 
postdoctorale POSDRU 89/1.5/S/61104. Remus Anghel a organizat panelul intitulat Representations 
and Mechanisms of Social Restructuring [Reprezentări şi mecanisme ale restructurării sociale]. 
Articolele prezentate în cadrul panelului au arătat relaţiile dintre etnicitate şi migraţie, în special 
modul în care migraţia influenţează relaţiile dintre romi şi ne-romi. Una dintre concluziile desprinse 
din prezentări a fost că migraţia romilor produce efecte extrem de eterogene, de la culpabilizare 
publică, la acceptare şi depăşire a graniţelor şi clivajelor etnice. 

În luna septembrie 2011 la Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale 
a apărut volumul intitulat: Democraţie consociaţionistă sau împărţirea puterii în societăţi 
multietnice. Cadru teoretic şi patru studii de caz – autor  (cercetător ISPMN).
Abstract: începând cu anii 1960, democraţia consociaţionistă a devenit unul dintre cele mai dezbătute 
modele din ştiinţele politice comparate, fiind considerată de adepţi singura modalitate democratică 
pentru stabilizarea societăţilor divizate din punct de vedere etnic, lingvistic, religios sau rasial, dar 
respinsă de critici, printre altele, din cauza unor neajunsuri legate de teoria democraţiei, a lipsei 
rigurozităţii epistemologice şi metodologice sau chiar a unei presupuse contraproductivităţi în 
privinţa dezamorsării tensiunilor din societăţile de acest gen. Volumul de faţă conţine o sinteză a 
teoriei democraţiei consociaţioniste şi patru studii de caz despre sisteme politice stabilizate cu succes 
prin adoptarea acestui model.
Pentru mai multe detalii în ceea ce priveşte oferta Editurii ISPMN şi posibilităţile de achiziţionare a 
volumelor accesaţi: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti.

În luna septembrie 2011 pe site-ul ISPMN au fost publicate cca. 1.000 de articole cu care s-a îmbogăţit 
baza de date dezvoltată în cadrul proiectului de monitorizare a presei. Pe lângă faptul că baza de date a 
fost îmbogăţită cu aceste articole, au fost adăugate şi tematici noi spre monitorizare, cum ar fi: 
dezbaterea etnonimelor rom–ţigan, reforma regiunilor de dezvoltare. Acest proiect, dezvoltat de 
Centrul de Documentare are în vedere monitorizarea presei pe următoarele teme: conflicte 
interetnice, discursul vis-á-vis de autonomie, legea învăţământului – predarea limbii române ca a 
doua limbă, legea minorităţilor naţionale, problema emigranţilor români din Italia, transformarea 
sistemului electoral – problematica reprezentării minorităţilor în parlament, dubla cetăţenie – 
minoritatea maghiară din România.

István Gergő Székely 
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Obiectivul proiectului este acela de a crea o bază de date cu articolele, ştirile, interviurile, reportajele, 
editorialele apărute, care sunt disponibile pentru cei interesaţi de o analiza mai amplă, cantitativă a 
discursurilor publice legate de minorităţile naţionale.
Puteţi accesa baza de date la adresa: http://adatbank.transindex.ro/regio/ispmn/sajto/.

În luna septembrie 2011 ISPMN a postat pe site-ul său Cronologia minorităţii sârbe (1989 –2009), autor 
Miodrag Milin profesor universitar, Facultatea de Jurnalistică, Comunicare şi Limbi Moderne, 
Universitatea „Tibiscus". Aceasta este cea de-a patra cronologie din seria dedicată tuturor minorităţilor 
cu reprezentare parlamentară, din cadrul proiectului intitulat Schimbare de regim în domeniul politicilor 
faţă de minorităţi. Cronologia minorităţilor naţionale din România. Proiectul se înscrie în linia 
proiectelor derulate de către Institut, având drept scop realizarea unei cronologii istorice despre 
minorităţile naţionale. Obiectul cercetării îl constituie istoria minorităţilor naţionale din România în 
perioada 1989–2009. Cronologia va constitui un instrument util pentru cercetători şi pentru publicul 
larg în a obţine informaţii detaliate despre minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară din 
România.
Textul cronologiei poate fi accesat la: 
http://ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritii-srbe-1989-2009.

În luna august, la cererea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, ISPMN a realizat versiunea 
maghiară a Manualului personalului de recensământ (ed. Corina-Georgata Dinulescu, Institutul 
Naţional de Statistică, 2011) pregătit pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011. La 
realizarea versiunii maghiare au participat: Ágnes Kiss, István Gergő Székely, Péter Virginás 
(cercetători ISPMN) şi Réka Geambaşu (asistent universitar Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială UBB, Cluj-Napoca). Lucrarea tradusă cu titlul A népszámlálási személyzet tankönyve  poate fi 
accesată din luna septembrie pe pagina web Népszámlálás 2011 [Recensământ 2011]: 
http://www.nepszamlalas.ro/docs/nepszamlalasi_utmutato_hu.pdf.
Pe lângă manualul tradus, pagina web http://www.nepszamlalas.ro/ conţine şi alte informaţii în limba 
maghiară, utile personalului de recensământ şi celor interesaţi de procedura recensământului.

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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