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Despre noi 
 
 

Institutul pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale, cu sediul în municipiul 
Cluj-Napoca s-a înfiinŃat prin OrdonanŃa Guvernului 121/2000, aprobată prin Legea 396/2001. 
 

Scopuri  
• studierea şi cercetarea inter şi pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării şi exprimării 

identităŃii etnice, aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă 
natură ale minorităŃilor naŃionale şi ale altor comunităŃi etnice din România;  

• asigurarea unei mai bune cunoaşteri de către instituŃiile publice, organizaŃiile 
neguvernamentale şi cetăŃenii români a problematicii drepturilor minorităŃilor naŃionale, a 
modului în care comunităŃile minorităŃilor îşi păstrează, îşi dezvoltă şi îşi exprimă 
identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă, precum şi a modului în care aceste 
drepturi sunt garantate în alte Ńări; 

• informarea opiniei publice din Ńară şi din străinătate în legătură cu modalităŃile practice prin 
care drepturile minorităŃilor naŃionale sunt asigurate şi respectate în România. 

 

AtribuŃii principale 
• elaborează, coordonează, efectuează şi contractează studii, analize şi cercetări inter şi 

pluridisciplinare, fundamentale, respectiv aplicate, privind diferitele aspecte ale păstrării, 
dezvoltării şi exprimării identităŃii etnice, culturale, lingvistice şi religioase în rândul 
minorităŃilor naŃionale şi al altor comunităŃi etnice constituite în urma unor procese 
migraŃionale recente; 

• organizează şi realizează programe în parteneriat cu instituŃii şi organisme naŃionale şi 
internaŃionale; 

• elaborează, tipăreşte şi difuzează în Ńară şi în străinătate publicaŃii, rapoarte de informare, 
precum şi alte materiale cu caracter ştiinŃific; 

• asigură participarea personalului Institutului la acŃiuni cu caracter ştiinŃific şi cultural, la 
reuniuni, precum şi la alte acŃiuni, având ca scop protejarea drepturilor cetăŃenilor 
aparŃinând minorităŃilor naŃionale; 

• iniŃiază şi organizează seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane, mese rotunde şi alte 
acŃiuni pe tema păstrării, dezvoltării şi exprimării identităŃii etnice, culturale, lingvistice şi 
religioase în rândul minorităŃilor naŃionale; 

• organizează vizite de documentare şi schimburi de experienŃă în Ńară şi în străinătate în 
scopul cunoaşterii experienŃei altor sisteme de protecŃie a drepturilor cetăŃeneşti aparŃinând 
minorităŃilor naŃionale. 

Institutul pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale funcŃionează în conformitate cu 
organigrama aprobată prin H.G.893/2007. 

Astfel, Institutul este condus de către un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte. Preşedintele 
conduce activitatea Institutului şi îl reprezintă în raport cu Guvernul, cu ministerele şi alte autorităŃi 
ale administraŃiei publice, cu organizaŃii, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, din 
Ńară şi din străinătate. Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui şi exercită 
atribuŃii delegate de către acesta. În activitatea sa, preşedintele este ajutat de un Consiliu şŞtiinŃific 
consultativ format din 5 cercetători din cadrul Institutului, care acordă asistenŃă preşedintelui în 
exercitarea atribuŃiilor sale.  
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În cadrul institutului funcŃionează următoarele servicii şi compartimente care sunt în 
subordinea directă a preşedintelui: 

• Serviciul economic, contencios şi administrativ; 
• Compartimentul audit; 
• Compartimentul de studii, analize şi cercetare; 
• Centrul de documentare. 

 
Site-ul Institutului poate fi accesat la adresa de web http://ispmn.gov.ro/. 
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Compartimentul de studii, analiză şi cercetare 

Proiecte iniŃiate de către Consiliul ŞtiinŃific 
 
Titlul: ConstrucŃia etnicităŃii şi sistemul instituŃional al minorităŃilor din România (alte 
minorităŃi decât cea maghiară şi romă) 
Locul: Poienile de sub Munte, Gherla, Valea Seacă, ConstanŃa, Ardud, Caraşova, Izvoarele, 
Repedea 
Durata/Perioada: februarie-noiembrie 2011 
Coordonator(i): Lehel Peti, Dénes Kiss  
Cercetători ISPMN participanŃi în proiect: Lehel Peti, Ilka Veress, Melinda Kardos, HoraŃiu-
Iuliu Kozák, Tamás Kiss  
Cercetători exteriori participanŃi în proiect: Dénes Kiss  
Tema: sistemul instituŃional al minorităŃilor din România; construcŃia etnicităŃii în viaŃa cotidiană. 
Scopul: Scopul proiectului a fost efectuarea unor cercetări de teren şi anchete telefonice la diferite  
comunităŃi din rândul minorităŃilor naŃionale, precum şi elaborarea unor studii de caz şi construirea 
unei tipologii a minorităŃilor din România având ca bază:  
(1) complexitatea instituŃiilor aparŃinând comunităŃilor minoritare; 
(2) semnificaŃia etnicităŃii şi a instituŃiilor minoritare, relaŃiile interetnice în viaŃa cotidiană a 
minoritarilor.  
Descrierea metodologică: Cele două axe ale proiectului au fost cercetate cu diferite metode: 
(1) Sistemul instituŃional al minorităŃilor a fost cercetat prin combinaŃia metodelor cantitative cu 
cele calitative. (a) A fost actualizat şi completat cadastrul instituŃional al minorităŃilor din România 
printr-o anchetă sociologică realizată prin telefon. (b) FuncŃionarea instituŃiilor minoritare şi 
respectiv structura câmpului social alcătuit din aceste instituŃii au fost cercetate şi prin metode 
calitative (interviuri, observaŃii etc.) pe parcursul muncii de teren.  
(2) Rolul etnicităŃii în viaŃa cotidiană a comunităŃilor minoritare şi relaŃiile interetnice au fost 
cercetate prin metode calitative (cercetare de teren). Munca de teren de 10-14 zile a fost efectuată 
pe baza unei metodologii elaborate în prima fază a proiectului.  
Rezultate: (a) 7 rapoarte de cercetare despre rolul etnicităŃii la comunităŃi minoritare, care vor fi 
dezvoltate ca studii de caz. (b) o bază de date cu organizaŃiile culturale ale minorităŃilor, precum şi 
un raport despre ancheta efectuată. 
 
Titlul: Societatea minoritară maghiară: cunoştinŃe sociale şi autopercepŃie 
Locul: Cluj-Napoca, Oradea 
Durata/Perioada: februarie-noiembrie 2011, ianuarie-aprilie 2012 
Coordonatori: Tamás Kiss, Nándor Bárdi  
ParticipanŃi din institut: István Horváth, Grigore Barna, HoraŃiu-Iuliu Kozák 
ParticipanŃi exteriori: Zsombor Csata, Dénes Kiss, László László, Attila Z. Papp  
Partener instituŃional: Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Budapesta) 
Componentele proiectului: 
1. Autocunoaştere şi percepŃia de sine în cercetările sociale maghiare din România 1918-2004 
2. DicŃionarul social maghiar din România 
3. Realizarea unui bloc tematic de prezentări pe tema funcŃionării societăŃii minoritare maghiare 

- prezentări Ńinute la Oradea 
4. Manual de cunoştinŃă socială  
3. Antecedente: 
- Bibliografia cercetărilor sociale maghiare din România 1945-1989-2004. 
- Cercetările privind istoria cercetării sociale interbelice maghiare din România. 
- Volumul Doişpe ani (Tizenkét év) privind cercetările sociale după 1989. 
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- Emisiuni realizate la MR1 (Radioul Maghiar - Budapesta) de către Nándor Bárdi . 
Scopul: Cum este descrisă societatea şi comunitatea maghiară din Transilvania de către literatura 
de cercetare socio-umană maghiară? O problemă majoră constă în faptul că analiza ştiinŃifică şi 
agenda politicii culturale de a defini şi întări identitatea minoritară se despart doar în anii 1990. 
Proiectul de faŃă şi-a props prezentarea unei sinteze şi reinterpretarea acestei literaturi de cercetare 
prin 4 forme (colecŃie de studii şi analiză discursivă, dicŃionar social, prezentări tematice pentru o 
audienŃă mai largă şi manual de cunoaştere socială).     
Descrierea metodologică: 
a) Bibliografia cercetărilor sociale maghiare 
primul pas: realizarea unui colecŃii ce va avea rolul unui reader digital pe următoarele tematici: 

1. Programe de cercetare, sintezele bibliografiei de specialitate 
2. Descrieri generale 
3. Demografie 
4. Rural-urban-regiune 
5. GeneraŃii – tineret – educaŃie 
6. Valori – identitate 
7. MigraŃie 
8. Asimilare – diasporă 
9. ConstrucŃii politice şi juridice ale comunitaŃii 
10. Practici lingvistice 
11. Cultură populară – etnografie 

Al doilea pas: discuŃii tematice (workshopuri) pe blocurile de mai sus şi elaborarea analizelor 
discursive pe aceste tematici. 
Al treilea pas: elaborarea unei colecŃii de studii din cele mai bune texte ale literaturii. 
b) DicŃionarul Social  
primul pas:  elaborarea unei liste de articole: 25 articole mari (10000n) şi 25 articole mici (5000n) 
al doilea pas: distribuŃia şi elaborarea articolelor (inclusiv bibliografie) 
al treilea pas: redactare, traduce, lecturare 
c) Prezentări tematice  
primul pas: selectarea temelor şi a oamenilor care vor Ńine prezentarea.  
Tematicele propuse: 
1. Demografie 
2. Comportament electoral 
3. Consum mass-media 
4.  Consum cultural 
5. Stratificare etnică, inegalităŃi 
6. Practici lingvistice 
7. MigraŃie 
8. Romi maghiari 
9. EducaŃie, tineret 
10. Sistemul instituŃional 
al doilea pas: organizarea prezentărilor la Oradea 
Rezultate 2011: 
- 2 × 10 prezentări tematice la Oradea pe tema minorităŃilor din România 
- ColecŃie digitală de studii (care va fi publicată pe site-ul ISPMN în anul 2012) 
- Introducerea volumului de studii 
- 20 articole în DicŃionarul Social Maghiar din Transilvania 
- Universitate de vară ISPMN 
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Titlul: Comportamentul electoratului minoritar în perspectivă comparativă (partide etnice din 
Europa de Est) 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: februarie-octombrie 2011 
Coordonator: Grigore Barna  
ParticipanŃi din institut: Grigore Barna, Tamás Kiss, István Gergı Székely  
Scopul: 

• sistematizarea şi analiza bazelor de date, privind rezultatele alegerilor 1990-2009; 
• sistematizarea şi analiza anchetelor sociologice privind comportamentul electoratului 

maghiar (2000-2010). 
Descrierea metodologică: 
Scopul cercetării: 

• sistematizarea rezultatelor oficiale ale alegerilor şi prezentarea lor într-o bază de date 
unificată; 

• analiza statistică a rezultatelor alegerilor; 
• elaborarea unui atlas al alegerilor (hărŃi); 
• sistematizarea şi analiza secundară a bazelor de date, a sondajelor de opinie privind 

electoratul maghiar. Analize tematice. 
a) Rezultatele alegerilor 
Cercetarea a prevăzut analiza şi sistematizarea următoarelor rezultate: 

• alegeri parlamentare: 1990, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008; 
• alegeri prezidenŃiale (2 ture de scrutin): 1990, 1992, 1996, 2000, 2004, 2009; 
• alegeri Europarlamentare: 2007, 2009; 

Au fost prelucrate următoarele variabile: 
• numărul celor cu drept de vot; 
• numărul celor prezenŃi la urne; 
• numărul voturilor valabile; 

Variabilele contextuale, care au fost incluse în bazele de date: 
• regiunea; tipul localităŃii; numărul de locuitori; procentul maghiarilor în comună (oraş, 

municipiu); numărul alegătorilor maghiari (estimare). 
b) Analiza secundară a sondajelor de opinie 

• dispoziŃii generale, încredere în diferite instituŃii; 
• prezenŃa la urne şi opŃiuni politice; 
• încrederea în formaŃiuni politice; 
• probleme şi aşteptări faŃă de U.D.M.R.; 
• opinii faŃă de formele autonomiei. 

Rezultatele cercetării: 
• a fost finalizată baza de date a rezultatelor alegerilor; 
• raport de cercetare – va fi finalizat în anul 2012; 
• hărŃi, atlas electoral – vor fi finalizate în anul 2012. 

 
Titlul: Etosul şi strategiile discursive ale elitei minoritare maghiare înainte de 1989 – discursuri, 
strategii, tendinŃe  
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: februarie-noiembrie 2011, ianuarie-martie 2012 
Responsabil: Attila Gidó, Ágnes Kiss  
Cercetători ISPMN participanŃi în proiect: Attila Gidó, Ágnes Kiss, Tamás Kiss  
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Cercetători exteriori participanŃi în proiect: József D. Lırincz, Nándor Bárdi, Stefano Bottoni, 
Attila Hunyadi, József Gagyi, Márton László, Zsuzsanna Magdó, Loránt László, Gábor Egry, 
Ágnes Kata Miklós, István Gaucsík, Sándor Oláh  
InstituŃii partenere: Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Budapesta), FundaŃia „Jakabffy 
Elemér” (Cluj-Napoca) 
Tema: Analiză de discurs. 
Scopul: Analiză de discurs pe baza literaturii de memorialistică minoritară (accentul fiind pe cea 
maghiară) – autobiografii, jurnale, memorii publicate şi manuscrise. Analiza se concentrează mai 
ales pe modul în care percep membrii elitei minoritare activitatea lor desfăşurată în folosul 
comunităŃii naŃionale. 
Descrierea metodologică: Elaborarea unei selecŃii din textele privind trăsăturile maghiarilor din 
Transilvania, respectiv a secuilor; elaborarea unei selecŃii din textele privind slujirea poporului şi 
etica minoritară; textele de bază din perioada interbelică; slujirea poporului în textele de după 
1944, selecŃie bibliografică; discutarea, completarea textelor; elaborarea studiilor de caz. 
Rezultate: În 2011s-a realizat selectare bibliografică digitală, iar în 2012 va apărea un volum de 
studii. 
 
Titlul: Participarea minorităŃilor naŃionale din România în evenimentele din 1989 şi primele 
forme de autoorganizare 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: 2010-2012 
Responsabil: Attila Gidó  
Cercetători ISPMN participanŃi în proiect Attila: Gidó, Ágnes Kiss, Stefánia Toma  
Cercetători exteriori participanŃi în proiect: 2 coordonatori externi: Csaba Zoltán Novák 
(cercetător ştiinŃific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academie Române, 
Târgu Mureş), Nándor Bárdi (cercetător ştiinŃific, Institutul pentru Studierea MinorităŃilor al 
Academiei Ungare, Budapesta) şi 13 colaboratori (Tamás Sárándi, Attila Lehoczky, Hajnal 
Tavaszi, Izabella Györgyjakab, Tamás Toró, Zsolt Ákosi, János Fodor, Albert Forró, István 
Sólyom, Csaba Gidó, Katalin Miklós, Botond Nagy, Réka Vass). 
InstituŃii partenere: FundaŃia „Jakabffy Elemér”, FundaŃia „Progres” 
Tema: Evenimentele din 1989 şi primele forme de autoorganizare din principalele oraşe 
transilvănene. 
Scopul: Realizarea unei baze de date, documentaŃii, a unor cronologii locale (Transilvania) şi 
interviuri. Realizarea unei baze de date pe internet, editarea unui volum de studii. 
Descrierea metodologică: În cadrul proiectului s-a folosit o metodologie de cercetare care a inclus 
atât documentarea bibliografică şi arhivistică cât şi istoria orală (interviuri structurate). 
Rezultate: În urma acestui proiect am obŃinut cronologii locale şi o narativă istorică din 
perspectiva mişcărilor socio-politice locale. Pe lângă aceasta, s-a format din cronologi (majoritatea 
lor fiind profesori de liceu, arhivişti, masteranzi din localitatea respectivă) un grup profesional care 
va fi capabil şi în viitor să realizeze şi alte proiecte ştiinŃifice. În 2011 s-au realizat cronologii 
locale şi interviuri, iar în 2012 se vor realiza alte interviuri şi se va edita un volum de studii. 
 
Titlul: OrganizaŃiile politice minoritare din România între 1944–1953 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: septembrie-decembrie 2011, ianuarie-septembrie 2012 
Responsabil: Attila Gidó  
Cercetători ISPMN participanŃi în proiect: Attila Gidó  
Cercetători exteriori participanŃi în proiect: Csaba Zoltán Novák (cercetător ştiinŃific, Institutul 
de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academie Române, Târgu Mureş) şi Mihály Nagy 
Zoltán (director adjunct, Arhivele NaŃionale Române, Bucureşti) 
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Tema: Cercetarea organizaŃiilor minoritare din perioada 1944–1953. 
Scopul: Analiza politicii statului Român faŃă de minorităŃile naŃionale între 1944-1953. După cel 
de-al Doilea Război Mondial au luat fiinŃă organizaŃiile de reprezentare a intereselor minorităŃilor 
naŃionale, ca de ex. Comitetul Democratic Evreiesc, Uniunea Populară Maghiară, Comitetul 
Democrat Bulgar, Comitetul Antifascist German, FederaŃia Uniunii Democrate Elene din România, 
OrganizaŃia „Frontul Armeniei”, Comitetul Democrat al PopulaŃiei Albaneze din România. Aceste 
organizaŃii de masă au funcŃionat sub influenŃa Partidului Comunist şi au îndeplinit rolul „curelei 
de transmisie”. În cercetarea noastră s-a analizat activitatea acestor organizaŃii, rolul lor în 
organizarea propriilor societăŃi minoritare. 
Descrierea metodologică: Documentare, cercetare în arhive (direcŃiile judeŃene şi Arhivele 
Istorice Centrale din Bucureşti); analiză de documente; culegere de documente; transcrierea 
documentelor. 
Rezultate: În 2011 s-au efectuat cercetări în arhive şi s-a realizat selectarea şi transcrierea textelor 
pentru volumul de documente.  
La începutul anului 2013 se va publica un volum de documente în limba română din materialul 
arhivistic al organizaŃiilor de masă a minorităŃilor din 1944 – 1953 la Editura ISPMN (eventual 
publicarea comună cu Editura Arhivelor NaŃionale). 
 
Titlul: Consumul cultural al maghiarilor din România. Analiză comparativă 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: februarie-aprilie 2011 
Coordonatori: Grigore Barna, Tamás Kiss  
ParticipanŃi exteriori: Andrea Sólyom  
Partener instituŃional: Centrul de Cercetare şi ConsultanŃă în Domeniul Culturii, CCRIT 
Scopul:  

• identificarea pattern-urilor de consum cultural ale minorităŃii maghiare din România; 
•  cunoaşterea consumului cultural în rândul minorităŃii maghiare, respectiv a diferenŃelor 

faŃă de tendinŃele naŃionale; 
• stabilirea priorităŃilor de intervenŃie la nivelul politicii culturale, prin programe/proiecte 

specifice; 
• Dimensiuni cercetate: 

Infrastructură culturală 
� consum cultural public (elitist, de masă, popular); 
� consum domestic; 
� activităŃi de petrecere a timpului liber; 
� consum media; 
� comportamentul de cumpărare a bunurilor culturale; 
� aspecte ale bugetului de timp; 
� limba consumului (numai în cazul eşantionului maghiar); 
� participare civică. 

Descrierea metodologică: 
• populaŃia investigată: respondenŃi de etnie maghiară de 15 ani şi peste, din România; 
• eşantion: 1400 respondenŃi, marja de eroare ±2,7%; 
• aria geografică: 16 judeŃe din Transilvania, Crişana-Maramureş şi Banat. În aceste 16 

judeŃe trăiesc 1.414.272 cetăŃeni de etnie maghiară, 98,7% a maghiarilor din România; 
• eşantionare: stratificată, multistadială; 
• staturi de eşantionare folosite în elaborarea eşantionului de localităŃi: regiune (Banat, 

Crişana-Maramureş, Secuime, Transilvania de Nord, Transilvania de Sud), componenŃa 
etnică (majoritate/minoritate maghiară), număr de locuitori. 
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Rezultate: 
- bază de date reprezentativă pe maghiarii din România (tradusă în limba engleză) 
- prezentarea rezultatelor în cadrul unor conferinŃe 
- manuscris – un prim draft în anul 2012. 
 
Titlul: PotenŃialul turistic al judeŃelor Harghita, Covasna şi Mureş 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: ianuarie-decembrie 2011, ianuarie-martie 2012 
Coordonatori: Tamás Kiss, Grigore Barna  
ParticipanŃi din institut: HoraŃiu-Iuliu Kozák  
ParticipanŃi exteriori: Andrea Sólyom  
Partener instituŃional: FundaŃia Agora 
Scopul: 
Pornind de la faptul că din punct de vedere turistic judeŃele Covasna, Harghita şi unele părŃi ale 
judeŃului Mureş (fostul łinut Secuiesc) pot fi considerate o zonă compactă, strategia turistică a 
acestor zone trebuie să fie una compactă. Cercetarea sociologică propusă va avea ca focus turismul 
din aceste judeŃe.  
Cercetarea a urmărit următoarele tematici: 

• motivaŃia turiştilor care petrec un anumit timp în locurile de cazare din judeŃ; 
• tipurile de turism solicitate; 
• statutul social şi economic al turiştilor; 
• locul de provenienŃă al participanŃilor în turism; 
• aşteptările turiştilor privind programele, precum şi locurile cel mai des vizitate din judeŃ; 
• satisfacŃia turiştilor privind serviciilor actuale; 
• aşteptări legate de îmbunătăŃirea serviciilor; 
• intenŃia de revenire şi condiŃiile acesteia. 

Descrierea metodologică: 
Cercetarea a avut mai multe etape şi a combinat mai multe metode de cercetare. A fost efectuată o 
anchetă sociologică reprezentativă pe turişti de cetăŃenie română şi străină care vizitează regiunea. 
Cercetarea a avut următoarele etape: 

• analiza statistică a structurii de primire turistică şi a sosirilor turiştilor pe baza datelor 
existente INS (realizată în 2010); 

• realizarea unor focus-grupuri cu specialişti în turism şi cu proprietarii structurilor de 
primire (focus-grupuri realizate şi transcrise în 2010); 

• anchetă reprezentativă de 2000 persoane din rândul turiştilor. Cercetarea de teren a fost 
efectuată în perioada 14.12.2010-30.11.2011. 

Rezultate: 
- bază de date reprezentativă pe turiştii din trei judeŃe; 
- analiza a 4 fucus-grupuri; 
- rapoarte de cercetare – vor fi finalizate în 2012. 
 

Titlul: PercepŃia discriminării în cadrul comunităŃii maghiare 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: octombrie-decembrie 2011 
Coordonatori: István Horváth, Grigore Barna, Tamás Kiss  
ParticipanŃi exteriori: 
Partener instituŃional: Centrul de Cercetare şi ConsultanŃă în Domeniul Culturii, CCRIT 
Scopul: Analiza fenomenului discriminării în cadrul comunităŃii maghiare din România. 
Cercetarea s-a bazat pe anchetele anuale realizate de Consiliul NaŃional pentru Combaterea 
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Discriminării la nivel naŃional în România, scopul fiind compararea atitudinilor maghiarilor şi a 
populaŃiei totale. Tematica: 

• Opinii, percepŃii, reprezentări generale cu privire la fenomenul discriminării. 
• ExperienŃa discriminării în viaŃa cotidiană. 
• Grupuri ale discriminării, toleranŃă faŃă de acestea: femei, minorităŃi etnice, minorităŃi 

sexuale, religioase, bolnavi de SIDA, persoane cu handicap. 
• Climat social general. 
• Reprezentare politică unitară vs. pluralism politic, atitudini politice, comportament 

electoral. 
Descrierea metodologică: 

• Perioada desfăşurării cercetării de teren: 25 noiembrie – 13 decembrie. 
• PopulaŃia investigată: maghiarii cu drept de vot (18 ani şi peste) din 16 judeŃe din 

Transilvania, Crişana-Maramureş şi Banat. 
• Mărimea eşantionului: 1190 persoane. 
• Rezultatele sunt valide cu o marjă de eroare de ±2,9% cu o probabilitate de 95%. 
• Eşantionare: stratificată aleatorie. Chestionarele au fost completate la domiciliul 

intervievatului cu ajutorul operatorului de interviu. 
• Baza de date a fost ponderată în raport cu variabilele regiune, mediu (rural/urban), sex şi 

vârstă. 
Rezultate: 
- bază de date reprezentativă pe maghiarii din România 
- analiza datelor şi diseminarea rezultatelor este planificată la începutul anului 2012 

 
Titlul proiectului: Analiza endogamiei etnice şi a socializării în cadrul familiilor mixte 
Locul desfăşurării: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: noiembrie-decembrie 2011 
Coordonator(i) de proiect: Tamás Kiss  
Cercetători ISPMN participanŃi în proiect: Grigore Barna 
InstituŃii partenere: CCRIT 
Tema proiectului: Analiza factorilor sociali care conduc la exogamie etnică, respectiv care 
influenŃează socializarea etnică în cadrul familiilor mixte 
Antecedente proiectului: Cercetări etno-demografice în cadrul ISPMN 
Descrierea metodologică: Analiza bazelor de date a eşantioanelor IPUMS International a 
recensămintelor 1977, 1992, 2002 din România. 
Bazele de date IPUMS International conŃin un eşantion de 10% a recensămintelor, însă sunt 
structurate pe nivel de persoane. Prin transformarea acestora am primit baze de date reprezentative 
pe: 

- căsătorii 
- pe familii 

Pe baza acestora putem analiza factorii care conduc la exogamie etnică, respectiv care influenŃează 
alegerea religiei, etniei şi a limbii materne (în contextul recensământului) în cadrul familiilor 
mixte. 
Rezultatele proiectului: în 2011 s-au realizat bazele de date reprezentative pe căsătorii şi familii a 
recensămintelor 1977, 1992, 2002. 
În 2012 va fi elaborat o publicaŃie plasată într-o revistă internaŃională (Tamás Kiss: Choosing for 
the children. Ethnic socialization in Romanian-Hungarian mixed families in Romania)  
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Centrul de Documentare 

Proiecte iniŃiate de către CDM 
 
Titlul: Cadastru online 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: proiect permanent 
Coordonator(i): Ágnes Kiss, Katalin Vitos  
Tema: Crearea unui cadastru online cu instituŃiile următoarelor minorităŃi:  albaneză, armeană, 
bulgară, cehă, croată, evreiască, germană, greacă, italiană, macedoneană, maghiară, poloneză, 
romă, ruso-lipoveană, ruteană, sârbă, slovacă, tătară, turcă, ucraineană.  
Scopul: În anul 2008 ISPMN a demarat un proiect care are în vedere inventarierea sistemelor 
instituŃionale ale minorităŃilor naŃionale din România 
În cadrul aceluiaşi proiect am dezvoltat o pagină web. Scopul acestei pagini constă în dezvoltarea 
unui fond comun de date, în programarea unui cadastru online menit a oferi informaŃii generale, 
uşor accesibile care să permită contactarea instituŃiilor şi a liderilor acestora. Totodată, acest 
proiect creează un cadru menit a oferi acestor instituŃii vizibilitate şi accesibilitate, ambele 
necesare, având în vedere că sunt instituŃii de interes public/social. Astfel, prin crearea acestui 
cadastru online sperăm să contribuim la dezvoltarea relaŃiilor interetnice din România precum şi la 
dezvoltarea unor relaŃii solide de lucru cu reprezentanŃii minorităŃilor naŃionale interesaŃi de 
ştiinŃele sociale.  
Descrierea metodologică: În baza raŃionamentelor mai sus-amintite, a fost realizată o anchetă 
sociologică (interviuri, chestionare) care a vizat instituŃiile minorităŃi etnice. Structura cadastrului 
online a fost dezvoltată urmărind natura datelor completate în chestionare de către reprezentanŃii 
minorităŃilor naŃionale. Prin intermediul sistemului interactiv pus la dispoziŃia celor care accesează 
pagina web, fiecare instituŃie a minorităŃilor naŃionale din România are posibilitatea de a fi 
adăugată acestei baza de date a cadastrului online. 
Valoarea acestui proiect este cu atât mai mare cu cât, până la această oră nu există un alt cadastru 
online al instituŃiilor minorităŃilor naŃionale menit a oferi informaŃii generale, uşor accesibile care 
să permită contactarea instituŃiilor amintite precum şi a liderilor acestora.  
Rezultate 2011  
La ora actuală, Cadastrul nostru cuprinde circa 1.800 de instituŃii ale minorităŃilor naŃionale. 
Pagina web:http://www.adatbank.ro/regio/ispmn/institutii 
SuprafaŃă de administrare: http://www.adatbank.ro/regio/ispmn/institutii/admin 
În cursul anului 2011 am administrat pagina web, am actualizat datele.  
 
Titlul: Monitorizarea presei privind minorităŃile naŃionale 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: proiect permanent 
Coordonator(i): Katalin Vitos  
Cercetători ISPMN participanŃi în proiect: Iulia-Elena Hossu, Ágnes Kiss, Péter Virginás  
InstituŃii partenere: colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai: Stagiu de practică profesională în 
cadrul Programului „Investeşte în oameni!” – FSE Programul OperaŃional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Tema: monitorizarea presei: conflicte interetnice, legea privind statutul minorităŃilor naŃionale din 
România, legea învăŃământului – predarea limbii române ca a doua limbă, problema emigranŃilor 
români din Italia, transformarea sistemului electoral – problematica reprezentării minorităŃilor în 
parlament (problema votului uninominal), conflictul romi-primăria Baia Mare, dezbaterea 
etnonimelor rom-Ńigan, dubla cetăŃenie – minoritatea maghiară din România, imigranŃii români 
(Spania, FranŃa, Anglia, Germania), reforma regiunilor de dezvoltare. 
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Scopul: Obiectivul proiectului este acela de a crea o bază de date cu articolele, ştirile, interviurile, 
reportajele,editorialele apărute, care sunt disponibile pentru cei interesaŃi de o analiza mai amplă, 
cantitativă a discursurilor publice legate de minorităŃile naŃionale. 
Descrierea metodologică: În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale cotidianelor 
naŃionale. În cazul presei scrise în limba română sunt acoperite următoarele ziare: Evenimentul 
Zilei, Jurnalul NaŃional, Ziua, Cotidianul, Gândul. De asemenea sunt monitorizate şi următoarele 
cotidiane naŃionale ale minorităŃii maghiare: Krónika, Új Magyar Szó, Transindex, Erdélyi Riport. 
Înregistrarea datelor fiecărui articol este standardizată, arhivarea electronică a materialelor fiind o 
muncă continuă.  
Rezultate 2011 
Administrare pagina web.  
Pagina web: http://adatbank.transindex.ro/regio/ispmn/sajto/  
SuprafaŃă de administrare: http://adatbank.ro/regio/ispmn/sajto/admin 
Updatarea temelor existente: 2495 articole 
Conflicte interetnice (82) 
Discursul vis-á-vis de autonomie (208) 
Legea învăŃământului – predarea limbii române ca a doua limbă (186) 
Legea minorităŃilor naŃionale (924) 
Problema emigranŃilor români din Italia (624) 
Transformarea sistemului electoral – problematica reprezentării minorităŃilor în parlament (471) 
Includerea unor teme noi: 517 de articole. 
Conflictul romi–Primăria Baia Mare (30) 
Dezbaterea etnonimelor rom-Ńigan (111) 
Dubla cetăŃenie – minoritatea maghiară din România (96) 
ImigranŃii români (Spania, FranŃa, Anglia, Germania) (169) 
Reforma regiunilor de dezvoltare (111) 
Corectura bazei de date existente: 3012 articole  
 
Titlul: Banca de date ISPMN 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: proiect permanent 
Coordonator(i): Katalin Vitos  
Cercetători exteriori participanŃi în proiect: portalul Transindex, FundaŃia Jakabffy Elemér 
Tema: creare, prelucrare, traducere baze de date, administrare pagină web.  
Scopul: InformaŃii oferite pentru publicul larg despre minorităŃile etnice din România, dezvoltarea 
conŃinutului online al paginii web ISPMN, crearea unei bănci de date în limba engleză, cu conŃinut 
specializat pe tema minorităŃilor din România.  
Materialele prime şi rezultatele cercetărilor ISPMN (baze de date, rapoarte de cercetare). 
Înregistrarea şi arhivarea diferitelor materiale şi documente provenite din cercetările ISPMN. 
Descrierea metodologică: În anul 2008 s-a început colaborarea cu Banca de date a portalului 
Transindex (www.adatbank.transindex.ro) în vederea elaborării unui proiect comun.  
Baze de date statistice: cei interesaŃi vor găsi în arhiva noastră 24 de baze de date, rezultate ale 
unor cercetări desfăşurate de către institutul nostru şi alte instituŃii colaboratoare: Universitatea 
Babeş-Bolyai – Departamentul de sociologie, CCRIT, ELTE UNESCO – Departamentul pentru 
studierea minorităŃilor, Editura Kriterion, Centrul sociologic Max Weber, Institutul Teleki László.  
InformaŃii privind organizaŃiile minoritare din România. 
Biblioteca ISPMN. 
CărŃi şi reviste editate de către ISPMN; 
Link-uri utile. 
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Rezultate 2011 
Pagina web http://www.adatbank.ro/regio/ispmn  
SuprafaŃă de administrare http://www.adatbank.ro/regio/ispmn/admin 
Update ştiri; 
Updatare baze de date statistice: 3 baze de date traduse în limba engleză; 
Updatare bibliotecă, cărŃi şi reviste ISPMN. 
 
Titlul: HărŃi etnice 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: proiect permanent 
Coordonator(i): Ilka Veress, Katalin Vitos  
Cercetători ISPMN participanŃi în proiect: Ágnes Kiss  
Tema: prezentare, prelucrare baze de date sub forma de hărŃi etnice 
Scopul: InformaŃii oferite pentru publicul larg despre minorităŃile etnice din România, dezvoltarea 
unei pagini web cu conŃinutul şi rezultatele acestui proiect. 
Descrierea metodologică: Crearea unor hărŃi etnice în programul GIS cu tematica: distribuŃia 
etnică, lingvistică a minorităŃilor naŃionale din România în judeŃele şi unităŃile administrative 
(Recensământul 2002), gradul de suprapunere etnică şi lingvistică (Recensământul 2002).  
Rezultate 2011 
Pagina web: integrat în pagina web ISPMN, www.ispmn.gov.ro  
SuprafaŃa de administrare: www.ispm.gov/admin  
200 de hărŃi, baze de date, tabele care sunt oferite publicului prin intermediul paginii web a 
proiectului. 
 
Titlul: NoutăŃi în cercetarea minorităŃilor naŃionale din România 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: proiect permanent 
Coordonator(i): Ágnes Kiss  
Tema: editare newsletter  
Scopul: Scopul acestui proiect este colectarea şi difuzarea informaŃiilor despre: lucrările ştiinŃifice 
recent apărute în domeniul cercetării minorităŃilor naŃionale din România, respectiv evenimentele 
de importanŃă majoră din acest domeniu. 
Proiectul doreşte să contribuie la creşterea vizibilităŃii lucrărilor ştiinŃifice din domeniul vizat şi la 
intensificarea fluxului de informaŃii despre/între instituŃiile interesate, respectiv autorii lucrărilor. 
Descrierea metodologică: Între lucrările ştiinŃifice propagate se includ nu numai publicaŃiile 
apărute în România, ci şi cele apărute în străinătate, precum şi sursele prime create de diferite 
instituŃii (baze de date, repertorii, colecŃii de documente etc.). La fel, informaŃiile referitoare la 
evenimente mai importante conŃin ştiri despre conferinŃe şi workshop-uri organizate în Ńară şi în 
străinătate pe tema minorităŃilor naŃionale din România. InformaŃiile difuzate nu conŃin activitatea 
ISPMN (publicaŃii ISPMN şi evenimente organizate exclusiv de ISPMN). InformaŃiile colectate se 
vor difuza instituŃiilor interesate din România, cum ar fi organizaŃii guvernamentale şi 
neguvernamentale care se ocupă de minorităŃi, respectiv organizaŃiile minorităŃilor.  
Mijloacele utilizate pentru colectare şi difuzarea informaŃiilor 
InformaŃiile se colectează preponderent prin corespondenŃă (via e-mail) între ISPMN şi instituŃiile 
care produc sau contribuie la apariŃia lucrărilor ştiinŃifice relevante, şi ocazional prin discuŃii 
personale cu administraŃia instituŃiilor. Mijloacele prin care se difuzază informaŃiile colectate 
constituie:  

• buletinul informativ periodic (lunar) în format electronic,  
• site-ul ISPMN. Buletinele informative sunt afişate lunar pe site în formă compactă. 

Evenimentele sunt afişate şi înainte de a avea loc, deci şi separat de celelalte informaŃii 
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incluse în buletinul informativ, pe pagina principală a site-ului ISPMN în secŃiunea „stiri, 
noutăŃi etc.”. 

InformaŃiile privind noutăŃile în cercetrea minorităŃilor naŃionale din România sunt redactate sub 
forma unui buletin informativ periodic ce este difuzat organizaŃiilor guvernamentale şi 
neguvernamentale care se ocupă de minorităŃi, respectiv organizaŃiilor minorităŃilor. 
Rezultate 2011 
ApariŃie lunară, 11 numere. 
 
Titlul: Newsletter-ul ISPMN 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: proiect permanent 
Coordonator(i): Iulia-Elena Hossu  
Tema: editare newsletter  
Scopul: Scopul newsletterului este de a oferi publicului avizat informaŃii despre principalele 
activităŃi organizate sub egida institutului sau de către cercetătorii care activează în cadrul acestuia. 
Paleta de evenimente la care se va face referire va fi destul de largă, putând să cuprindă informaŃii 
despre: ultimele apariŃii editoriale ale ISPMN, conferinŃe, ateliere, mese rotunde organizate de 
către institut, parteneriate de cercetare etc. 
Descrierea metodologică: InformaŃiile privind activitatea ISPMN sunt redactate sub forma unui 
buletin informativ periodic ce este difuzat organizaŃiilor guvernamentale şi neguvernamentale care 
se ocupă de minorităŃi, respectiv organizaŃiile minorităŃilor.  
Mijloacele utilizate pentru difuzarea informaŃiilor 
Mijloacele prin care se difuzează informaŃiile colectate sunt:  

• buletinul informativ periodic (lunar) în format electronic,  
• site-ul ISPMN. Buletinele informative sunt afişate lunar pe site în formă compactă. 

Evenimentele sunt afişate şi înainte de a avea loc, dar şi separat de celelalte informaŃii 
incluse în buletinul informativ, pe pagina principală a site-ului ISPMN în secŃiunea „ştiri, 
noutăŃi etc.” 

Rezultate 2011 
ApariŃie lunară, 11 numere. 
Redactare Cronologia InstituŃiei.  
 
Titlul: Arhivarea electronică a proiectelor ISPMN 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: proiect permanent 
Coordonator(i): Péter Virginás  
Cercetători ISPMN participanŃi în proiect: Katalin Vitos  
Tema: înregistrarea şi arhivarea cercetărilor, proiectelor ISPMN. 
Scopul: Arhivarea diferitelor materiale şi documente provenite din cercetările ISPMN (baze de 
date, interviuri, fotografii, material video etc. ) 
Descrierea metodologică: Centrul de documentare al ISPMN derulează proiectul permanent de 
arhivare electronică a proiectelor desfăşurate de către institut. Prin arhivarea electronică a 
proiectelor de cercetare se urmăreşte pe de o parte, sistematizarea acestora, iar pe de altă parte 
culegerea şi arhivarea/verificarea rezultatelor diferitelor produse rezultate din proiect. Printr-un 
format clar şi accesibil, arhivarea include următoarele informaŃii specifice în câmpuri separate: 

• cod de identificare, 
• titlu/denumire proiect, 
• tema cercetării, 
• responsabilii de proiect, 
• parteneri (de ex. alte instituŃii sau colaboratori din afara ISPMN), 
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• perioada de desfăşurare a proiectului, 
• observaŃii (stare proiect – în pregătire/în derulare/finalizat etc.) 

Rezultate elaborate în curs/la final pe tipuri de documente (subcâmpuri) şi ataşate (cu hyperlink): 
buletine informative, raport de cercetare studiu/studii, statistici/baza de date, fotografii, film, 
înregistrări audio, site web, alte observaŃii (prezentări publice etc.). Pe lângă tabel, documentele 
aferente diferitelor proiecte sunt arhivate nu numai în fişiere separate ci şi păstate în Centrul de 
documentare sub forma de copii tipărite. 
Rezultate 2011 
Archivarea 2011. 
 
Titlul: Pagina web a ISPMN 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: proiect permanent 
Coordonator(i): Katalin Vitos  
Cercetători ISPMN participanŃi în proiect: Péter Virginás, Iulia-Elena Hossu 
Tema: dezvoltare conŃinut web 
Scopul: creşterea vizibilităŃii activităŃii ISPMN, servicii oferite publicului larg despre minorităŃile 
naŃionale din România 
Descrierea metodologică: În anul 2011, pagina Institutului nostru a cunoscut o dezvoltare 
continuă. ConŃinutul paginii ISPMN are la ora actuală următoarele componente mari: Despre 
institut; Proiecte; Evenimente; Proiecte Roma; Editura ISPMN; Baza de date ISPMN; InstituŃiile 
minorităŃilor; Biblioteca online ISPMN; Formulare bilingve, Cronologia minorităŃilor naŃionale, 
HărŃi etnice. 
ConŃinutul paginii este dezvoltat în 3 limbi: limba română, limba engleză şi limba maghiară. Cei 
care accesează pagina noastră de web se pot informa cu privire la profilul Institutului, a 
principalelor cercetări şi proiecte efectuate de către noi şi pot accesa rapoartele acestora; au accesul 
la catalogul online al bibliotecii ISPMN, pot afla informaŃii despre viitoare manifestări, conferinŃe 
organizate de către instituŃia noastră, pot chiar descărca versiunea online a textelor Studiilor de 
atelier pe care le edităm începând cu anul 2008. 
În anul 2011, conŃinutului paginii a fost dezvoltat cu noile proiecte ale Institutului, cu rapoartele 
rezultate în urma cercetărilor, cu noile publicaŃii ale Editurii ISPMN etc., astfel încât sa oferim o 
imagine cât mai completă despre activităŃile Institutului precum şi despre alte tipuri de informaŃii 
care ar putea fi utile celor interesaŃi de problematica minorităŃilor naŃionale, atât la nivel naŃional 
cât şi internaŃional.  
Rezultate 2011 
Pagina web: www.ispmn.gov.ro  
SuprafaŃa de administrare: www.ispmn.gov.ro/admin  
Administrare permanentă: update ştiri, anunŃuri, evenimente-proiecte 2010, 2011, updatare cv-
urilor membrilor ISPMN, updatare editura ISPMN: cărŃile, WP-urile apărute, Newsletter-uri. 
Dezvoltare: funcŃia Google Books a Editurii ISPMN, HărŃi etnice, Cronologia minorităŃilor 
naŃionale, Share Icon- facebook, iwiw, yahoo messenger, banner filmotecă, banner sală de 
conferinŃă, banner hărŃi etnice 
 
Titlul: Dezvoltarea bibliotecii 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: proiect permanent 
Coordonator(i): Péter Virginás  
Tema: dezvoltarea fondului de documente existent prin achiziŃii, schimb de publicaŃii şi donaŃii 
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Scopul: facilitarea accesului la literatura de specialitate curentă pentru cercetătorii şi colaboratorii 
institutului, respectiv la literatura necesară pentru cadrul teoretic al proiectelor de cercetare 
desfăşurate de către membrii institutului 
Descriere metodologică: În anul 2011 achiziŃia cărŃilor de specialitate (în limbi de circulaŃie 
internaŃională, respectiv şi în limba română şi maghiară) a fost realizată conform domeniilor de 
colecŃie deja stabilite, adică s-a concentrat pe literatură despre romi, sociologie şi migraŃie, 
antropologie şi psihologie socială, metode de cercetare, relaŃii interetnice, naŃionalism şi etnicitate, 
drepturi ale minorităŃilor, respectiv bilingvism şi multilingvism (sociolingvistică, psiholingvistică 
etc.). Am urmărit, pe de o parte, recomandările cercetătorilor şi noile apariŃii, iar pe de altă parte 
am continuat achiziŃia titlurilor care au apărut în anii precedenŃi la unele edituri consacrate în 
domeniul ştiinŃelor sociale (Blackwell, Polity Press, Sage etc.). 
Am reînnoit şi accesul online la colecŃiile/baza de date JSTOR, respectiv la unele revistele de 
ştiinŃe sociale, cu accent pe diferite aspecte ale etnicităŃii: Ethnic and Racial Studies, Journal of 
Ethnic and Migration Studies, Ethnopolitics, Nationalities Papers, Citizenship Studies, Romani 
Studies, Ethnicities, International Journal on Minority Rights, Sudost-Europa. 
În acelaşi timp, biblioteca a primit cărŃi şi reviste şi prin schimb de publicaŃii şi donaŃii din partea 
unor persoane fizice şi instituŃii partenere. Dezvoltarea bibliotecii se reflectă şi în conŃinutul 
catalogului online (serviciul informaŃional). 
Rezultate 2011 
Fondul de documente a fost îmbogăŃit cu aproape 400 de titluri noi. 
Catalogul online numără la sfârşitului anului 2011 peste 3300 de titluri. 
 
Titlul: Filmoteca ISPMN 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: proiect permanent 
Coordonator(i): Iulia-Elena Hossu, Péter Virginás  
Tema: completarea archivei şi videotecii ISPMN 
Scopul: ColecŃia de filme, parte a colecŃiei multimedia a Centrului de documentare, îşi propune să 
servească nevoile cercetătorilor angajaŃi ai ISPMN, respectiv ale utilizatorilor acestui Centru de 
documentare.  
Descrierea metodologică: ISPMN a demarat în anul 2008 un proiect care are în vedere 
constituirea unei Filmoteci ISPMN menită a completa arhiva Centrului de documentare a 
Institutului. Unul dintre obiectivele Centrului de documentare din cadrul ISPMN este de a crea o 
bibliotecă de specialitate în domeniul studiului minorităŃilor etnice, astfel că fondul de documente 
se dezvoltă odată cu domeniile de cercetare ale ISPMN. Constituit în mare parte din cărŃi, 
publicaŃii periodice, rapoarte etc. fondul dispune în prezent şi de o mică colecŃie de filme. Planul 
de dezvoltare constă în identificarea şi achiziŃionarea de filme documentare, filme artistice sau de 
ficŃiune şi spoturi care au relevanŃă pentru studierea minorităŃilor etnice şi a relaŃiilor interetnice. În 
acest sens au fost iniŃiate: 

• colaborări cu arhive de filme sau instituŃii de profil (pentru a obŃine copii ale unor filme 
păstrate în arhive);  

• achiziŃionarea de filme care se comercializează;  
• deplasări în limita posibilităŃilor pentru vizionarea de filme prezentate la festivaluri de filme 

şi workshop-uri, pentru a obŃine copii ale acestora de la producători sau distribuitori 
(festivaluri autohtone – Astra Sibiu). 

Rezultate 2011  
Filmoteca ISPMN a ajuns la ora actuală să conŃină peste 100 de filme documentare şi 20 de DVD-
uri cu interviuri filmate în diferite cercetări. 
Pe parcursul anului 2011, Centrul de documentare ISPMN a iniŃiat seria de proiecŃii de film din 
filmoteca ISPMN, sub titlul de Seminarii de film pe tematica minorităŃilor. ProiecŃiile s-au 
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desfăşurat lunar şi au reuşit să coaguleze un grup interesat de problematica reprezentării vizuale a 
minorităŃilor, în documentare şi filme antropologice. Lunar, participanŃii s-au întâlnit în sala de 
conferinŃe a ISPMN. Pe lângă vizionarea filmelor documentare în cadrul seminariilor au fost 
invitaŃi regizori ai filmelor precum şi specialişti în domeniu, fiind organizate dezbateri şi discuŃii în 
jurul temelor pe care filmele le tratau. Aceste seminarii au fost deschise publicului larg având însă 
ca grup-Ńintă studenŃii în ştiinŃele sociale precum şi cercetătorii în domeniu.  
În acelaşi context, responsabilii de proiect au continuat să participe la festivaluri de film 
documentar în vederea identificării şi achiziŃionării de noi filme menite a completa colecŃia de 
filme a CD. 
 
Titlul: InstituŃia cenzurii în anii 1960 - materiale de arhivă despre DirecŃia Generală pentru 
Presă şi Tipărituri 
Locul: Arhivele NaŃionale ale României, Bucureşti 
Durata/Perioada: 2011 aprilie-mai-iunie 
Coordonator: Zsuzsa Plainer 
Tema: prezenta bază de date doreşte a fi o sursă pentru cercetările despre controlul culturii şi a 
sferei publice româneşti din perioada comunismului de stat.  
Scopul: Fiind o colecŃie a materialelor de arhivă (Arhivele NaŃionale ale României, fondul 
Comitetul pentru Presă şi Tipărituri cu numărul 2571), însumează: descrierea sistemului de control, 
respectiv aspectele cele mai importante legate de activitatea DirecŃiei Instructaj-Control. Prin 
activitatea DirecŃiei, se relevă relaŃia instanŃei de control cu filialele sale din provincie. 
Descrierea metodologică: materialele de arhivă colectate pentru baza de date referitoare la 
DirecŃia Generală pentru Presă şi Tipărituri au fost întocmite în 1965 şi 1966, adică în primii ani ai 
sistemului ceauşist. Alegerea perioadei se justifică prin două motive: pe de o parte, materialele 
referitoare la primele decenii ale DGPT-ului (1949-1965) sunt în curs de prelucrare, pe de altă 
parte – datorită schimbărilor politice, instaurarea noului regim – anii 1965, 1966 implică şi o 
restructurare în sistemul instanŃei de control. Consultând materialele de arhivă, constatăm că o 
perioadă foarte bogată în materialele referitoare la DGPT, era anul 1966.  
O atenŃie specială în această bază de date era acordarea activităŃii DirecŃiei Instructaj-Control, 
organizaŃia responsabilă pentru pregătirea împuterniciŃilor (cenzorilor) din provincie, respectiv 
pentru a efectua supracontrolul asupra activităŃii acestora. Pe lângă relaŃia de centru-periferie în 
sistemul ierarhic al DGPT-ului, documentele referitoare la activitatea DIC din 1965 (parŃial) şi din 
1966, relevă şi aspecte minoritare ale cenzurii: documentele de faŃă ne oferă o perspectivă 
comparată asupra controlului efectuat produselor culturale româneşti şi a celor maghiare.  
Prezenta bază de date este alcătuită din două părŃi: o parte (pagini din dosarul 1/1966 respectiv file 
din dosarul 27/1966, p. 6-18, 22-40) descriu anumite aspecte generale, sistemice ale instanŃei de 
control a perioadei (atribuŃiile directorului general, a şefilor de secŃii, a lectorului, a instructorilor 
etc.) respectiv câteva aspecte sistemice ale DirecŃiei de Instructaj şi Control în cadrul DGPT 
(tehnici de control etc., Dosar 1/1966, p. 228-239). A doua parte a bazei de date o reprezintă 
materialele referitoare la activitatea propriu-zisă a DirecŃiei Instructaj-Control, controlul efectuat în 
judeŃe, respectiv şedinŃa cu împuterniciŃii din provincie, Ńinută la Bucureşti (dosar 37/1966). 
Activitatea DIC este documentată prin următoarele dosare: 37/1966, 27/1966, referitoare la 
raportul anual pentru semestrul doi din 1965-1966, 39/1966 despre analiza muncii în semestrul doi 
1965-1966, respectiv dosarul 35/1966, care conŃine documente despre deplasările instructorilor 
DIC în provincie pe parcursul anilor 1966.  
Rezultate: bază de date.  
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Alte proiecte ISPMN 
 
Titlul: Cercetarea muzicanŃilor romi din Câmpia Transilvaniei (judeŃul Cluj) 
Locul-Aria: Câmpia Transilvaniei (judeŃul Cluj) 
Durata/Perioada: 2011 
Responsabil: Csongor Könczei  
Tema: reŃelele sociale şi culturale ale familiilor de muzicanŃi romi din Câmpia Transilvaniei 
Scopul: Cercetarea îşi propune descrierea şi analiza reŃelelor culturale şi sociale ale muzicanŃilor 
romi din Câmpia Transilvaniei, inclusiv aspectele economice în ceea ce priveşte lăutăria 
profesională din mediul rural. Totodată, procesul investigat devine interesant şi pe motivul că 
muzicanŃii romi datorită profesiei au păstrat un rol de mediator dintre culturile locale de maghiari, 
români şi Ńigani, dat fiind faptul că ei erau cei care au transmis şi au furnizat cultura tradiŃională, 
prin muzică şi dans, fiecărei dintre aceste etnii. 
Descrierea metodologică: cercetare de teren, interviuri, stagii de documentare în arhive 
Rezultate: În vara anului 2008 s-a început studierea muzicanŃilor romi din Câmpia Transilvaniei 
pe teren cu o familie de muzicanŃi din Pălatca, familia Codoba, rezultatul fiind studiul de atelier 
publicat în anul 2009 cu titlul: Hogyan lett a Kodobákból Codoba? Másodlagos identitásváltások 
egy mezıségi cigánymuzsikus családnál [De la Kodoba la Codoba. Despre schimbarea identităŃii 
etnice secundare într-o familie de muzicanŃi romi dintr-un sat din Câmpia Transilvaniei]. În 
paralel cu publicarea acestui studiu, rezultatele au fost prezentate, în ultimii ani, în mai multe 
prelegeri ştiinŃifice la diferite evenimente, conferinŃe. În vara anului 2008, 2009, 2010 şi 2011 s-au 
cules date din comuna Sic, judeŃul Cluj. În 2011 cercetarea s-a extins şi în comuna BonŃida, iar în 
2012 va continua şi în alte comune din Câmpia Transilvaniei. 
 
Titlul: Actori, roluri şi percepŃii în predarea limbii romani în România (Predarea limbii romani 
în România) 
Locul-Aria: naŃional 
Durata/Perioada: 2011 
Responsabil: Melinda Kardos, Stefánia Toma  
Tema: predarea limbii romani în România 
Scopul: Scopul acestei anchete este de a radiografia procesul predării limbii romani în România cu 
accent pe contextul instituŃional şi practicile de predare.  Întrebările principale în cercetarea noastră 
au fost:  

• Care este contextul instituŃional pentru predarea limbii romani şi care sunt actorii principali 
în acest domeniu? 

• Cum sunt definite obiectivele/scopurile educaŃiei în limba romani?  
• Cum poate fi caracterizată situaŃia socio-demografică a profesorilor de limba romani? 

Descrierea metodologică: Pe baza datelor furnizate de către Inspectoratele Şcolare JudeŃene s-a 
construit baza de date a profesorilor de limba romani, a mediatorilor şcolari şi a profesorilor de 
istorie şi tradiŃie a romilor. Chestionarul Limba romani în sistemul de învăŃământ românesc a fost 
trimis la 230 de şcoli unde potrivit datelor Inspectoratelor Şcolare JudeŃene s-a predat limba romani 
în anii şcolari 2009/2010 şi 2010/2011.  
Rezultate: În data de 13 mai 2011 în cadrul atelierului ştiinŃific „Modele educaŃionale pentru romi. 
Studii de caz: Ungaria şi România” organizat de către ISPMN, a fost prezentat cadrul conceptual şi 
metodologia proiectului. Prezentarea a fost urmată de un schimb de experienŃă cu participanŃii din 
Ungaria, care au prezentat practicile predării limbii romani în Ungaria. Schimbul de experienŃă a 
urmat în perioada 17-18 octombrie 2011 la întâlnirea experŃilor regionali pe educaŃie cu titlul 
„Promovarea dreptului la educaŃie de calitate a persoanelor de etnie romă” organizată de Ministerul 
EducaŃiei şi ŞtiinŃei a Republicii Serbia în cooperare cu UNESCO. Ancheta a continuat până în 
luna noiembrie 2011. Până la această dată  am primit răspuns (chestionar completat) de la un 
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număr de 90 de profesori de limba romani. Din 12 şcoli incluse în baza noastră de date s-a 
semnalat că, din diferite motive, nu se mai predă limba romani în şcolile respective. Baza de date 
este în curs de prelucrare. Rezultatele anchetei vor fi publicate într-un raport de cercetare.  
 
Titlul: Program de studii postdoctorale în cadrul proiectului „ŞtiinŃele socio-umaniste în 
contextul evoluŃiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare 
postdoctorală”, coordonat de către Academia Română, Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 
Locul: Cluj Napoca, România 
Durata: 1 Aprilie 2010 – 31 Martie 2013 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel 
Tema: Program Postdoctoral în MigraŃie, Identitate şi CetăŃenie 
Scopul: Programul de cercetare postdoctoral are ca scop crearea unui grup de lucru pe tematica 
migraŃiei, etnicităŃii şi cetăŃeniei în cadrul ISPMN. Grupul de lucru a avut şi are un rol activ în 
dezvoltarea discuŃiilor teoretice şi metodologice în cadrul ISPMN.  
Descrierea metodologică: În cadrul Fondului Social European pentru România, Institutul pentru 
Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale din Cluj-Napoca derulează un program postdoctoral 
pe tematica migraŃiei, etnicităŃii şi cetăŃeniei. Programul este destinat sprijinirii cercetătorilor 
specializaŃi pe tematica cercetărilor de migraŃie şi cetăŃenie. Proiectele de cercetare sau publicaŃiile 
acoperă o tematică vastă: migraŃia şi cetăŃenie, raporturi interetnice şi etnografia atitudinilor anti-
rome, efectele migraŃiei în România, migraŃie şi etnicitate. Cercetătorii postdoctoranzi efectuează o 
parte de cercetare empirică şi de documentare în centre de cercetare din străinătate.  
Rezultate: Programul postdoctoral derulează un program de seminarii de cercetare pe perioada a 
doi ani de studii. În plus, fiecare cercetător postdoctorand efectuează un sejur de cercetare în 
străinătate şi elaborează un număr de articole pentru jurnale ştiinŃifice din străinătate. În acest an s-
au realizat: seminarii lunare de cercetare, participare şi coorganizare a unei şcoli de vară la 
Universitatea din Bielefeld (Germania=, patru participări la conferinŃe internaŃionale şi trimiterea 
către publicare a unui număr de trei articole. 
 
Titlul: Integrare educaŃională – studiu de caz, Şcoala cu clasele I - VIII LucreŃia Suciu 
Locul: Oradea 
Durata/Perioada: 2011 octombrie-noiembrie-decembrie  
Responsabil: Zsuzsa Plainer  
Număr participanŃi: 1 
Tema: implementarea modelelor naŃionale de integrare educaŃională pentru copiii romi, într-o 
şcoală cu clasele I-VIII din Oradea 
Scopul: cifre de şcolarizare etnice (romi-neromi), pentru identificarea „concentrării” copiilor romi 
în şcoală, identificarea motivelor pentru care o şcoală cu clasele V-VIII se angajează în programe 
naŃionale de integrare educaŃională, colectarea sistematică a documentelor despre programele 
naŃionale de incluziune şcolară, realizarea interviurilor despre evaluarea acestor programe de către 
profesori, asistenŃă la ore pentru a observa implementarea metodologiei în ceea ce priveşte acest 
program.  
Descrierea metodologică: din baza de date despre cifrele de şcolarizare (etnicizate, la cererea 
Inspectoratului) s-a dovedit că elevii romi pot fi localizaŃi în clasele „obişnuite” de I-IV, respectiv 
programul de recuperare; la şansă ele reprezentând aproximativ 10-20% din cei înscrişi.  
În ceea ce priveşte cadrul general, instituŃional, interviurile cu directori, foşti directori respectiv 
profesori, revelau logica instituŃională, care reproduce statutul de „şcoală de cartier”. Conform 
interviurilor, participarea la programe de integrare şcolară rezultă din „trecutul şcolii”, aceasta fiind 
situată într-o zonă locuită de muncitori neromi şi romi, care îşi trimiteau copiii în fosta „şcoală de 
şanŃ”, botezată după o stradă de alături. Aflându-se într-o competiŃie cu o altă instituŃie din zonă, 
şcoala acceptă în anii 1990 şcolarizarea copiilor din centrul de plasament din cartier, iar,  Ńinând 
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cont de necesităŃile educaŃionale ale acestora, precum şi a celorlalŃi copii de cartier, se angajează de 
la bun început în programele naŃionale de recuperare.  
În pofida indicatorilor statistici, al doilea scop al cercetării porneşte de la investigarea 
implementării programului „A Doua Şansă”. Acest lucru se bazează pe considerente practice: fiind 
un program bine conturat, cu cadru legislativ şi programe educaŃionale bine conturate, ea dă 
posibilitatea de a compara descrierile oficiale şi rezultatele, implementarea concretă. În decursul 
cercetării – pe lângă colectarea documentelor oficiale – s-au realizat interviuri cu profesorii despre 
experienŃele acestora cu proiectul şi elevii, respectiv s-a asistat la ore, pentru a urmări 
implementarea metodelor speciale programului.  
În continuarea cercetării în 2012 se va pune accent pe experienŃele participanŃilor, precum şi 
celelalte programe de incluziune educaŃională din şcoală.  
Rezultate: o bază de date cantitative, interviuri despre implementarea şi evaluare programelor, 
interviuri cu agenŃii principali pentru recrutare şcolară (profesori, mediatori).  
 
Titlul: Schimbare de regim în domeniul politicilor faŃă de minorităŃi. Cronologia minorităŃilor 
naŃionale din România 1989–2009 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: 2010–2012 
Responsabil:  Attila Gidó  
Cercetători exteriori participanŃi în proiect: Cazazian Mihai Stepan, Markov Nicolae, Crăciun 
Camelia, Paula Scalcău, Cătălin Manea, Feodor Chirilă, Miodrag Milin, Miktat Gârlan, Ioan 
Robciuc, Iacob Mihai DomaneanŃ, Vasile Ciobanu. 
Tema: Cronologia minorităŃilor. 
Scopul: ISPMN a relansat din ianuarie 2010 proiectul: Schimbare de regim în domeniul politicilor 
faŃă de minorităŃi. Cronologia minorităŃilor naŃionale din România. Acest proiect se înscrie în 
cadrul proiectelor derulate de către Institut cu scopul cercetării minorităŃilor din România. 
Institutul, bazându-se pe succesul proiectului Sistemul instituŃional al minorităŃilor naŃionale (vezi: 
http://www.adatbank.ro/regio/ispmn/institutii/), a hotărât dezvoltarea de noi proiecte de cercetare 
cu utilizarea şi implicarea directă a resurselor umane din organizaŃiile minorităŃilor naŃionale. 
Cercetarea s-a continuat şi în 2011 şi se va încheia în 2012. Finalitatea proiectului: postarea 
cronologiei minorităŃilor pe internet (pe portalul ISPMN şi Transindex Adatbank) şi publicarea 
unui volum pe această tematică. 
Descrierea metodologică: Cercetare arhivistică, elaborare de cronologii, întocmirea unor 
documentaŃii. 
Rezultate: În 2010 s-au realizat cronologiile următoarelor minorităŃi: evrei, germani, sârbi, greci, 
armeni. În 2011 s-a continuat elaborarea cronologiilor celorlalte minorităŃi şi s-a obŃinut 
următoarele cronologii: croaŃi, turci, bulgari, lipoveni. 
 
Titlul: Magyar–zsidó viszony a 20. századi Erdélyben. Digitális szövegtár (RelaŃiile evreo-
maghiare din Transilvania secolului 20. Culegere de texte digitală) 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: 2011 
Responsabil: Attila Gidó 
Tema: Evreii din Transilvania. 
Scopul: În 2006 au fost publicate pe pagina de web 
 http://www.adatbank.transindex.ro/belso.php?alk=32&k=5 30 de studii scrise de diferiŃi autori 
despre istoria evreilor din Transilvania secolului 20. Principalele criterii de selecŃie au fost valoarea 
ştiinŃifică şi „contemporaneitatea” studiilor. Am completat această colecŃie de studii cu încă 10 
lucrări publicate despre evreii din Transilvania în ultimii 15 ani. 
Descrierea metodologică: Culegere de texte. 
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Rezultate: Postarea pe internet a unor studii despre evreii din Transilvania apărute în diverse 
reviste de specialitate sau în volume de studii. 
 
Titlul: Stagiu de practică profesională în cadrul Programului „Investeşte în oameni!” – FSE 
Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Locul: Cluj-Napoca 
Durata/Perioada: aprilie-iulie 
Coordonator(i): Attila Gidó, Katalin Vitos  
Cercetători ISPMN participanŃi în proiect: Stefánia Toma 
Cercetători exteriori participanŃi în proiect: colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai: Stagiu 
de practică profesională în cadrul Programului „Investeşte în oameni!” – FSE Programul 
OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 
Scopul:Proiectul a fost iniŃiat de către Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca cu scopul de a 
creşte calitatea procesului de formare profesională a studenŃilor şi de a asigura astfel calitatea, 
competenŃa şi productivitatea forŃei de muncă viitoare.  
Descrierea metodologică: În cadrul acestui proiect, Institutul pentru Studierea Problemelor 
MinorităŃilor NaŃionale a colaborat cu Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială din Cluj-
Napoca şi Facultatea de Istorie şi Filosofie. Între lunile aprilie-iulie 2011 am beneficiat de aportul 
unui grup de 15+12 studenŃi ai FacultăŃii de Sociologie şi AsistenŃă Socială şi ai FacultăŃii de 
Istorie şi Filozofie, UBB Cluj-Napoca. StudenŃii au beneficiat de asistenŃa a doi cercetători din 
cadrul Institutului. Formarea profesională s-a axat pe două componente generale: înŃelegerea şi 
acumularea cunoştinŃelor teoretice şi dezvoltarea abilităŃilor de practicare a profesiei de sociolog şi 
de istoric. În mod particular, formarea profesională în cadrul ISPMN a avut două mari obiective: 
familiarizarea cu mediile profesionale în care se poate exercita profesia de sociolog/antropolog, 
istoric şi înŃelegerea modului în care funcŃionează diferitele organizaŃii de profil; aplicarea 
cunoştinŃelor teoretice şi practice dobândite în cadrul cursurilor la situaŃii reale de cercetare prin 
implicarea în diferite stagii ale unor cercetări sociale desfăşurate în organizaŃii de profil. 
Rezultate 2011 
Monitorizarea presei cca. 800 de articole.  
Cercetarea presei minoritare şi a presei locale din judeŃele Timiş, Arad şi Caraş-Severin (în total 12 
de ziare) pentru completarea şi pregătirea spre publicare a Cronologiei minorităŃii sârbe (1989-
2009). 
Lucrări tematice despre minorităŃile naŃionale din România. 
 
Titlul: Comunitatea de romi din Hireşti, comuna Marca, judeŃul Sălaj  
Locul: Hireşti, comuna Marca, judeŃul Sălaj 
Durata/Perioada: 4-14 august 2011 
Responsabil: Iulia-Elena Hossu (coordonator László Fosztó) 
Tema: Studiu de comunitate 
Scopul: Formarea unei imagini de ansambul asupra comunităŃii de romi din Hireşti şi identificarea 
unor aspecte, specifice comunităŃii, menite a fi urmărite în viitoarele cercetări de teren  asupra 
comunităŃii de romi din Hireşti. 
Descrierea metodologică: A fost efectuat un studiu de teren în colonia Hireşti, comuna Marca, 
colonie în care trăieşte o populaŃie majoritar romă. În cercetare au fost utilizate metode de tip 
calitativ (interviuri, observaŃii) la care s-au adăugat materialele de arhivă adunate pe parcursul 
cercetării din registrele agricole, registrele de căsătorii şi naşteri, matricolele bisericeşti (de botez, 
căsătorie, deces) şi materialele foto. Raportul de cercetare s-a concentrat pe descrierea contextului 
local general şi a comunităŃii, atitudinea români–romi, relaŃiile cu autorităŃile şi instituŃiile statului, 
relaŃiile din interiorul familiei, cât şi asupra materialelor de arhivă.  
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Rezultate: 1 raport de cercetare, 10 interviuri înregistrate, Note de teren, material vizual 
(fotografii) efectuate în comunitate, copii ale materialelor din arhivele locale, 1 atelier ISPMN 
(susŃinut în data de 13 octombrie 2011). 
 
Titlul: A nemzeti kisebbségek nyelvi jogai – Kézikönyv [Drepturi lingvistice ale minorităŃilor 
naŃionale din România – Ghid practic] 
Locul: ISPMN 
Durata/Perioada: 2011-2012  
Coordonator(i), Autori: Mohácsek Magdolna – Bogdan Andrea 
Cercetători exteriori participanŃi în proiect: Sipos Zoltán 
Tema: drepturile lingvistice ale minorităŃii maghiare din România 
Scopul: conştientizarea şi promovarea drepturilor lingvistice în rândul maghiarilor din România 
Descrierea metodologică: Proiectul are drept scop elaborarea şi publicarea unui ghid practic în 
limba maghiară cu privire la drepturile lingvistice ale minorităŃii maghiare din România. Ghidul îşi 
propune să prezinte într-o formă uşor accesibilă şi inteligibilă drepturile lingvistice ale minorităŃii 
maghiare, prin descrierea unor situaŃii concrete şi practice, cum ar fi de exemplu modul în care se 
poate utiliza limba maghiară în relaŃiile cu diferitele autorităŃi ale administraŃiei publice, cu poliŃia, 
în instanŃă, în învăŃământ, în instituŃiile sanitare etc. 
Rezultate: o colecŃie de materiale de documentare manuscris – un prim draft care va fi finalizat în 
2012. 
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PublicaŃii 
 
 

Editare cărŃi ISPMN 
 
 

Volumele editate în anul 2011 de către Editura Institutului pentru Studierea Problemelor 
MinorităŃilor NaŃionale urmăresc tematici aflate în conexiune cu domeniile de studiu ale 
Institutului nostru, respectiv, studierea şi cercetarea inter şi pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării 
şi exprimării identităŃii etnice, aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau 
de altă natură ale minorităŃilor naŃionale şi ale altor comunităŃi etnice din România. Aceste volume 
ilustrează fragmente din istoria socială a minorităŃilor naŃionale din România, fie la nivelul unor 
studii de caz, fie la nivelul unor analize sociologice demografice, analize antropologice. 
 
 
Editori: Stefánia Toma – László Fosztó  
Lector: Gabriel Troc 
Anul: 2011 
Titlul: Spectrum. Cercetări sociale despre romi 
Coordonare volum: István Horváth, Albert Zsolt Jakab  
Descriere:  
Volumul, după cum şi titlul sugerează, vorbeşte despre necesitatea rafinării analizei sociale pentru 
a descoperi nuanŃele din universul nostru social. Majoritatea studiilor incluse în acest volum sunt 
bazate pe cercetări despre romii din România, la care se adaugă două studii despre comunităŃi de 
romi din Ungaria, fapt ce contribuie la deschiderea unor noi posibilităŃi de comparare. Volumul a 
apărut în seria Editurii ISPMN – Editura Kriterion. 
 
Autor: István Gergı Székely 
Lector: Levente Salat 
Anul: 2011 
Titlul: DemocraŃie consociaŃionistă sau împărŃirea puterii în societăŃi multietnice. Cadru 
teoretic şi patru studii de caz 
Coordonare volum: István Horváth, Albert Zsolt Jakab  
Descriere:  
Începând cu anii 1960, democraŃia consociaŃionistă a devenit una dintre cele mai dezbătute modele 
din ştiinŃele politice comparate, fiind considerată de adepŃi singura modalitate democratică pentru 
stabilizarea societăŃilor divizate din punct de vedere etnic, lingvistic, religios sau rasial, dar 
respinsă de critici, printre altele, din cauza unor neajunsuri legate de teoria democraŃiei, a lipsei 
rigurozităŃii epistemologice şi metodologice sau chiar a unei presupuse contraproductivităŃi în 
privinŃa dezamorsării tensiunilor din societăŃile de acest gen.  
Volumul de faŃă conŃine o sinteză a teoriei democraŃiei consociaŃioniste şi patru studii de caz 
despre sisteme politice stabilizate cu succes prin adoptarea acestui model. 
 
Editori: Tamás Kiss – Grigore Barna  
Anul: 2011 
Titlul: Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés - Tinerii maghiari din România. 
Dimensiuni comparative 
Coordonare volum: István Horváth, Albert Zsolt Jakab  
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Descriere:  
Volumul porneşte de la datele unei anchete sociologice realizate pe un eşantion reprezentativ 
pentru populaŃia tinerilor maghiari din Transilvania cu vârste între 18–35 de ani. În paralel cu 
aceasta Autoritatea NaŃională pentru Tineret a realizat un studiu reprezentativ pe întreaga populaŃie 
tânără a României. Una dintre noutăŃile cercetării constă în dorinŃa de se conecta simultan atât la 
cercetarea românească, cât şi la cea maghiară, ele dezvoltându-se în paralel fără legătură cu 
cealaltă. Am încercat să atenuăm gradul mare de paralelism între cercetările din Bucureşti (în limba 
română) şi cele din Cluj (în limba maghiară, care se raportează în primul rând la cercetarea 
tineretului din Ungaria). Acesta este şi unul dintre obiectivele principale ale volumului, care a 
apărut atât în limba maghiară, cât şi în limba română. 
 
Editori: István Horváth – Erika Mária Tódor  
Lector: Zsuzsanna Dégi  
Anul: 2011 
Titlul: Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvő lét [Utilizarea limbii în context bilingv. 
Limba de predare şi existenŃa multilingvă.] 
Coordonare volum: István Horváth, Albert Zsolt Jakab  
Descriere:  
Volumul conŃine studii lingvistice pe tema multilingvismului şi politicii educaŃionale, asupra 
relaŃiei dintre limbă şi identitate. Studiile au fost prezentate la ce-a de-a treia conferinŃă despre 
bilingvism de la Miercurea Ciuc. ColecŃia de studii oferă în primul rând cunoştinŃe interdisciplinare 
referitoare la organizarea învăŃământului, la cunoaşterea limbii de predare şi competenŃe 
lingvistice, respectiv la folosirea limbii şi la atitudini lingvistice prin prisma cercetărilor şi 
analizelor din ultimii ani. Sperăm ca logica obiectivităŃii, adică discursul ştiinŃific să se regăsească 
atât în soluŃiile constructive ale practicii pedagogice cât şi în procesele decizionale care 
reglementează spaŃiile vieŃii cotidiene bi(multi)linguale. 
 
Editori: Agnieszka Barszczewska – Lehel Peti  
Lector: Vilmos Keszeg  
Anul: 2011 
Titlul: Integrating Minorities: Traditional Communities and Modernization [Integrarea 
minorităŃilor: comunităŃi tradiŃionale şi modernizare] 
Coordonare volum: István Horváth, Albert Zsolt Jakab  
Descriere:  
Volumul se focusează pe aspectele diferite (pozitive şi negative) ale integrării minorităŃilor în 
contextul modernizării europene. Scopul volumului este să includă într-un cadru metodologic 
comun acele comunităŃi tradiŃionale şi comunităŃi etnice, care deloc, sau numai parŃial au fost 
integrate în mişcări naŃionale moderne şi nu au participat activ în procesele formării statelor 
naŃionale, care au format harta Europei moderne. 
 
Editori: Lucian Nastasă 
Lector: Carol Iancu 
Anul: 2011 
Titlul: Antisemitismul universitar în România (1919–1939). Mărturii documentare 
Coordonare volum: István Horváth, Albert Zsolt Jakab  
Descriere:  
Istoria evreilor şi a antisemitismului din România interbelică sunt încă subiecte mult cercetate de 
către specialiştii în domeniu. Volumul cuprinde un număr de 369 documente culese din diferite 
arhive româneşti la care se adaugă un studiu introductiv. Autorul se opreşte în analiza sa atât 
asupra antisemitismului universitar cât şi asupra fenomenului mai general al antisemitismului şi a 
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raporturilor dintre lumea universitară şi puterea politică. Documentele din prezentul volum aduc 
informaŃii importante şi cu privire la situaŃia generală a comunităŃilor evreieşti. 
 
Autori: Attila Seres, Gábor Egry  
Lector: Árpád E. Varga  
Anul: 2011 
Titlul: Magyar levéltári források az 1930. évi romániai népszámlálás nemzetiségi adatsorainak 
értékeléséhez [Surse arhivistice maghiare pentru evaluarea datelor etnice ale 
recensământului din România din 1930] 
Coordonare volum: István Horváth, Albert Zsolt Jakab  
Descriere:  
În privinŃa raporturilor etnice dintre cele două mari populaŃii ale Transilvaniei secolului al XX-lea 
– etnia română şi maghiară – punctul de vedere ştiinŃific român diferă în mod fundamental de cel 
maghiar. Recensământurile pe populaŃia transilvăneană (recensământul maghiar din anul 1910, cel 
românesc din 1930 precum şi cele făcute de către ambele state în anul 1941) erau produsele unor 
epoci în care iredentismul românesc sau revizionismul maghiar alcătuiau o parte integrantă a 
realităŃii politice. Demografii maghiari iau în considerare, ca punct de reper, rezultatele 
recensământului românesc din anul 1930, dar în acelaşi timp contestă imparŃialitatea culegerii 
datelor etnice, şi în consecinŃă, realitatea documentării cu privire la naŃionalitatea şi limba maternă 
a celor recenzaŃi. 
 
Editor: József Benedek  
Lector: János Péntek, Ágnes Nagy, István Pete  
Anul: 2011 
Titlul: Románia. Tér, gazdaság, társadalom [România. SpaŃiu, economie, societate] 
Coordonare volum: István Horváth, Albert Zsolt Jakab  
Descriere:  
Volumul se înscrie în seria monografiilor de Ńară, al căror principal scop este sistematizarea 
cunoştinŃelor legate de un teritoriu şi actualizarea informaŃiilor despre un teritoriu. După 1989 au 
văzut lumina tiparului doar două monografii despre România, una comprehensivă, în limba 
germană, cealaltă mult mai restrânsă tematic (economie), în limba română. Noutatea volumului 
constă în asumarea unei perspective ştiinŃifice noi, oferită de ştiinŃa regională, care îmbină analiza 
spaŃială cu cea economică şi socială. O altă noutate constă în „cheia culturală” care îşi pune 
amprenta asupra volumului, realizat în limba maghiară cu autori proveniŃi, aproape în totalitate, de 
la Universitatea Babeş–Bolyai, şi care au citit tiparele economiei şi societăŃii din România într-o 
variantă puŃin obişnuită, de „jos în sus”, adică de la periferie spre centru. 
 
 
Volume în curs de apariŃie: 
 
Editori: István Horváth, Márton Tonk  
Titlul: Minority Politics within Europe of Regions [Politici minoritare în Europa regiunilor] 
Coordonare volum: István Horváth, Albert Zsolt Jakab  
Descriere:  
În perioada 17–20 iunie 2010, a avut loc la Cluj-Napoca, conferinŃa intitulată Politici minoritare în 
Europa regiunilor, organizată de către ECPR Standing Group on Federalism and Regionalism, 
Universitatea Sapientia şi Institutului pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale. Acest 
volum se bazează pe materialele prezentate în cadrul acestei conferinŃe.  
Fenomenul etno-regionalismului şi problematica statutului legal al minorităŃilor naŃionale şi etnice 
în spaŃiul european sunt reflectate prin diferite modele, cum ar fi federalismul, autoguvernarea şi 
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autonomia. În ultimul deceniu, aceste modele precum şi consecinŃele lor asupra arhitecturii Europei 
au fost studiate în detaliu prin aplicarea celor mai variate cadre teoretice şi empirice. Drept urmare 
a lărgirii Uniunii în 2004 şi 2007 cu zece Ńări din Europa Centrală şi de Est, şi cu previzibila 
aderare în viitor a altor state din Balcanii de Vest şi din estul Europei, asistăm la o veritabilă 
proliferare a regiunilor multietnice în cadrul sau în vecinătatea apropiată a Uniunii. În majoritatea 
noilor state membre şi a candidaŃilor pentru aderare, trăiesc comunităŃi semnificative de minorităŃi 
naŃionale sau etnice, ceea ce îndeamnă la o mai bună cunoaştere a fenomenului, în perspectivă 
europeană.  
 

Studii de atelier 
 

În anul 2011, Institutul pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale a continuat să 
editeze seria Studii de atelier. Cercetarea minorităŃilor naŃionale din România, care pot fi citite şi 
descărcate în format electronic de pe site-ul Institutului:  

http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:studii-de-atelier  
 
Autor: Andreea Lazăr 
Titlul: O cartografiere a concepŃiilor „populare” despre apartenenŃa naŃională în statele 
membre ale Uniunii Europene  
Editor: István Horváth, Iulia-Elena Hossu 
Nr. wp.:38/2011 
Descriere:  
În iulie 2011, a apărut numărul 38 din seria Studii de atelier. Cercetarea minorităŃilor naŃionale 
din România/Working Papers in Romanian Minority Studies/Mőhelytanulmányok a romániai 
kisebbségekrıl a Institutului pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale, intitulat: O 
cartografiere a concepŃiilor „populare” despre apartenenŃa naŃională 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 cetăŃeniei şi 
naŃionalităŃii în Ńările membre ale Uniunii Europene, pe baza datelor din ancheta European Values 
Study (ultimul val, 2008). DistanŃându-se de studiile care preiau categorii de analiză gata forjate în 
perimetrul studiilor naŃionalismului şi care testează convergenŃa reprezentărilor populare cu unul 
sau altul dintre modelele dominante ale naŃionalităŃii (etnic versus civic), studiul propune o 
cartografiere a modurilor în care „naŃiunile” se autodefinesc pe baza evaluării importanŃei mai 
multor criterii de apartenenŃă naŃională sau de delimitare a cetăŃenilor de necetăŃeni. Se produce 
astfel o hartă a reprezentărilor sociale ale identităŃii naŃionale în Uniunea Europeană şi sunt 
prezentate principalele linii de coeziune şi clivaj ale acestei configuraŃii. 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 
 
Autor: Attila Gidó  
Titlul: School Market and the Educational Institutions in Transylvania, Partium and Banat 
between 1919 and 1948 
Editor: István Horváth, Iulia-Elena Hossu 
Nr. wp.:39/2011 
Descriere:  
În noiembrie 2011, a apărut numărul 39/2011 din seria de Studii de Atelier ISPMN cu titlul 
School Market and the Educational Institutions in Transylvania, Partium and Banat between 1919 
and 1948. Autorul studiului este Attila Gidó (cercetător ISPMN). Studiul oferă o prezentare 
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statistică a instituŃiilor educaŃionale particulare, confesionale şi de stat din Transilvania, Banat şi 
Partium între anii 1918–1948.  
Pentru a lectura textul studiului accesaŃi: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:studii-de-
atelier 
 
Autor: István Horváth  
Titlul: Romania and Moldova, Migration mid-19th Century to Present, with Special Focus on 
Minorities Migration/MigraŃia din România şi Republica Moldova de la mijlocul secolului XIX 
până în prezent, cu accent pe migraŃia minorităŃilor 
Editor: István Horváth, Iulia-Elena Hossu 
Nr. wp.:40/2011 
Descriere:  
În decembrie 2011, a apărut numărul 40 din seria de Studii de Atelier ISPMN cu titlul Romania 
and Moldova, Migration mid-19th Century to Present, with Special Focus on Minorities 
Migration/MigraŃia din România şi Republica Moldova de la mijlocul secolului XIX până în 
prezent, cu accent pe migraŃia minorităŃilor. Autorul studiului este Horváth István (preşedinte 
ISPMN). Obiectivul acestui articol este de a trece în revistă principalele fluxuri migratorii ale 
epocii moderne ce au pornit de pe teritoriul actual al României şi al Republicii Moldova. Prima 
variantă a articolului a fost elaborată pentru o enciclopedie universală a istoriei migraŃiilor 
internaŃionale, ca atare, multe dintre formule par redundante pentru cititorul român, ele fiind însă 
necesare în cazul unui public care cunoaşte relativ puŃin despre această regiune. SpaŃiul destinat 
prezentării unor anumite fluxuri migratorii nu Ńine cont de volumul de persoane implicate sau de 
consecinŃele demografice sau de altă natură ale momentului migrator respectiv (astfel, migraŃiile 
din ultimele decenii sunt nedrept de sumar tratate). Mai degrabă oferim o prezentare sumară a 
circumstanŃelor care duc la geneza unui flux migrator şi la prezentarea celor mai relevante estimări 
ale consecinŃelor demografice ale episodului migrator respectiv. Reconstituirea se prezintă ca o 
schiŃă a principalelor fluxuri migratorii şi constituie un punct de pornire pentru o istorie a migraŃiei 
din această regiune şi nu are deloc pretenŃia unei analize de profunzime. 
 
Autor: Zsuzsa Plainer  
Titlul: WHAT TO GIVE IN RETURN? Suspicion in a Roma shantytown from Romania  
Editor: István Horváth, Iulia-Elena Hossu 
Nr. wp.:41/2011 
Descriere:  
În decembrie 2011, a apărut numărul 41 din seria de Studii de Atelier ISPMN cu titlul WHAT TO 
GIVE IN RETURN? Suspicion in a Roma shantytown from Romania. Autoarea studiului este 
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devenit un ghetou datorită disponibilizărilor masive şi diferenŃierilor în condiŃiile de locuire, 
izolarea faŃă de lumea exterioară fiind reprodusă de neînŃelegerea locuitorilor cu instituŃiile locale. 
Fiind „folosiŃi” de ONG-uri, care cu pretextul de a „ajuta” romii, locuitorii ghetoului privesc cu 
suspiciune cercetătorul, care este considerat un membru ce aparŃine lumii instituŃiilor. 
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grupurilor realizate în anul trei de proiect cu recomandări 
Adresă de acces (link):  
http://femrom.ro/infopub/2011/2.2.47.raport%20focus%20grup%202011.pdf 
Data apariŃiei: iunie 
 
Editor: Iulia-Elena Hossu, cercetător ISPMN 
Titlul: Newsletter ISPMN iulie-august 
Adresă de acces (link):  
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/ISPMN_newsletter_iulie_august_2011.pdf 
Data apariŃiei: iulie-august 
 
Editor: Ágnes Kiss, cercetător ISPMN 
Titlul: NoutăŃi în cercetarea minorităŃilor naŃionale din România iulie-august 
Adresă de acces (link):  
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/Noutati%20în%20cercetarea%20minoritatilor%20nationale%20
din%20România%20iulie-august%202011.pdf  
Data apariŃiei: iulie-august 
 
Editor: Iulia-Elena Hossu, cercetător ISPMN 
Titlul: Newsletter ISPMN septembrie 
Adresă de acces (link):  
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/ISPMN_newsletter_septembrie.pdf 
Data apariŃiei: septembrie 
 
Editor: Ágnes Kiss, cercetător ISPMN 
Titlul: NoutăŃi în cercetarea minorităŃilor naŃionale din România septembrie 
Adresă de acces (link):  
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/Noutati%20in%20cercetarea%20minoritatilor%20nationale%20
din%20Romania,%20septembrie%202011.pdf 
Data apariŃiei: septembrie 
 
Autor: Miodrag Milin profesor universitar, Facultatea de Jurnalistică, Comunicare şi Limbi 
Moderne, Universitatea „Tibiscus" 
Titlul: Cronologia minorităŃilor naŃionale 1989 – 2009 - Cronologia minorităŃii sârbe 
Adresă de acces (link):  
http://ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritii-srbe-1989-2009 
Data apariŃiei: septembrie 
 
Editor: Iulia-Elena Hossu, cercetător ISPMN 
Titlul: Newsletter ISPMN octombrie 
Adresă de acces (link):  
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/ISPMN_NL_octombrie_2011.pdf 
Data apariŃiei: octombrie 
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Editor: Ágnes Kiss, cercetător ISPMN 
Titlul: NoutăŃi în cercetarea minorităŃilor naŃionale din România octombrie 
Adresă de acces (link):  
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/Noutati%20in%20cercetarea%20minoritatilor%20nationale%20
din%20Romania,%20octombrie%202011.pdf 
Data apariŃiei: octombrie 
 
Editor: Centrul de Cercetare a RelaŃiilor Interetnice 
Autor: Stefánia Toma  
Coautori: Zsombor Csata, Dénes Kiss, Gyöngyi Pásztor, László Péter  
Titlul: PotenŃialul antreprenorial - oportunităŃi şi dificultăŃi 
Adresă de acces (link):  
http://www.spirit-antreprenorial.ro/docs/kutatasjelentes1.pdf 
Data apariŃiei: octombrie 
 
Editor: Centrul de Cercetare a RelaŃiilor Interetnice 
Autor: Stefánia Toma  
Coautori: Zsombor Csata, Dénes Kiss, Gyöngyi Pásztor, László Péter 
Titlul: Potenciális vállalkozók - lehetıségek és nehézségek [PotenŃialul antreprenorial - 
oportunităŃi şi dificultăŃi] 
Adresă de acces (link):  
http://www.vallalkozz.ro/docs/kutatasjelentes1.pdf 
Data apariŃiei: octombrie 
 
Editor: Centrul de Cercetare a RelaŃiilor Interetnice 
Autor: Stefánia Toma  
Coautori: Zsombor Csata, Dénes Kiss, Gyöngyi Pásztor, László Péter  
Titlul: Model integrat de dezvoltare antreprenorială in centrele urbane din trei regiuni - 
Antreprenori - Aşteptări, oportunităŃi şi dificultăŃi 
Adresă de acces (link):  
http://www.spirit-antreprenorial.ro/docs/kutatasjelentes1.pdf 
Data apariŃiei: octombrie 
 
Editor: Centrul de Cercetare a RelaŃiilor Interetnice 
Autor: Stefánia Toma  
Coautori: Zsombor Csata, Dénes Kiss, Gyöngyi Pásztor, László Péter 
Titlul: Vállalkozók - elvárások, lehetıségek és nehézségek [Antreprenori - Aşteptări, 
oportunităŃi şi dificultăŃi] 
Adresă de acces (link):  
http://www.spirit-antreprenorial.ro/docs/kutatasjelentes1.pdf 
Data apariŃiei: octombrie 
 
Editor: Transindex 
Autor: István Gergı Székely 
Titlul: KI TUDJA, MER-E? [Joc de cuvinte intraductibil, anchetă a portalului Transidex 
despre dreptul de vot acordat maghiarilor din Ńările învecinate cu Ungaria şi despre 
înfiinŃarea Partidului Popular Maghiar din Transilvania] 
Adresă de acces (link):  
http://itthon.transindex.ro/?cikk=15691 
http://itthon.transindex.ro/?cikk=15704 
Data apariŃiei: 24, 28 octombrie 
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Editor: Iulia-Elena Hossu, cercetător ISPMN 
Titlul: Newsletter ISPMN noiembrie 
Adresă de acces (link):  
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/ISPMN_NL_noiembrie_2011.pdf 
Data apariŃiei: noiembrie 
 
Editor: Ágnes Kiss, cercetător ISPMN 
Titlul: NoutăŃi în cercetarea minorităŃilor naŃionale din România noiembrie 
Adresă de acces (link):  
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/Noutati%20in%20cercetarea%20minoritatilor%20nationale%20
din%20Romania,%20noiembrie%202011.pdf 
Data apariŃiei: noiembrie 
 
Editor: Transindex 
Autor: Attila Gidó  
Titlul: Újrakezdés. Holokauszt-túlélık Észak-Erdélyben I-II. [Un nou început. SupravieŃuitorii 
Holocaustului din Transilvania de Nord. I-II] 
Adresă de acces (link): http://itthon.transindex.ro/?cikk=15992 
Data apariŃiei: 3 decembrie, 10 decembrie 
 
Autor: Mictat Ahmet Gârlan, doctor în psihologie, cercetător ştiinŃific principal, Institutul de 
Cercetare a CalităŃii Vie 
Titlul: Cronologia minorităŃilor naŃionale 1989 – 2009 - Cronologia minorităŃii turce 
Adresă de acces (link):  
http://www.ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritii-turce-19892009 
Data apariŃiei: decembrie 
 
Editor: Iulia-Elena Hossu, cercetător ISPMN  
Titlul: Newsletter ISPMN decembrie 
Adresă de acces (link):  
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/ISPMN_NL_decembrie_2011.pdf 
Data apariŃiei: decembrie 
 
Editor: Ágnes Kiss, cercetător ISPMN 
Titlul: NoutăŃi în cercetarea minorităŃilor naŃionale din România decembrie 
Adresă de acces (link):  
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/Noutati%20in%20cercetarea%20minoritatilor%20nationale%20
din%20Romania,%20decembrie%202011.pdf 
Data apariŃiei: decembrie 
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Evenimente organizate de către ISPMN 
 

ConferinŃe, sesiuni ştiinŃifice, mese rotunde, lansări de carte etc. 
 

ISPMN a organizat în anul 2011 un număr de optsprezece conferinŃe, sesiuni ştiinŃifice, 
mese rotunde, lansări de carte etc., după cum urmează: 

 
Titlul: Mővészeti szakoktatás avagy mőkedvelı hagyományırzés? Helyzetkép a romániai 
magyar iskolai néptáncoktatásról [Formare profesională artistică sau păstrarea tradiŃiilor? 
Date privind predarea dansului popular în şcolile maghiare din România] 
Coorganizatori: AsociaŃia de Dans Popular a Maghiarilor din România 
Locul: Sediul Ansamblului Artistic Mureşul din Târgu Mureş 
Data: 14 ianuarie 2011 
Responsabil: Csongor Könczei  
Număr participanŃi: 30 persoane 
Descriere:  
Vineri, 14 ianuarie 2011, AsociaŃia de Dans Popular a Maghiarilor din România în colaborare cu 
ISPMN a organizat, la sediul Ansamblului Artistic Mureşul din Târgu-Mureş, o întâlnire cu titlul: 
Mővészeti szakoktatás avagy mőkedvelı hagyományırzés? Helyzetkép a romániai magyar 
iskolai néptáncoktatásról [Formare profesională artistică sau păstrarea tradiŃiilor? Date privind 
predarea dansului popular în şcolile maghiare din România]. În cadrul acestei întâlniri, în faŃa 
Adunării anuale a asociaŃiei, a fost prezentat studiul de atelier ISPMN nr. 32, al cărui autor este dr. 
Csongor Könczei (cercetător ISPMN): Mővészeti szakoktatás avagy mőkedvelı hagyományırzés? 
Helyzetkép a romániai magyar iskolai néptáncoktatásról [Formare profesională artistică sau 
păstrarea tradiŃiilor? Date privind predarea dansului popular în şcolile maghiare din România]. 
 
Titlul: Az erdélyi magyar táncmővészet és tánctudomány az ezredfordulón [Coreografia şi 
etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei] 
Coorganizatori: Ansamblul profesionist de dans Trei Scaune – Háromszék şi AsociaŃia 
Dansatorilor Maghiari din România 
Locul: Sfântu Gheorghe 
Data: 2 februarie 2011 
Responsabil: Csongor Könczei  
Număr participanŃi: 40 de persoane 
Descriere:  
Miercuri, 2 februarie 2011, a avut loc la Sfântu Gheorghe, la invitaŃia Ansamblului profesionist 
de dans Trei Scaune – Háromszék şi AsociaŃia dansatorilor maghiari din România, lansarea 
volumului lui KÖNCZEI Csongor (ed.): Az erdélyi magyar táncmővészet és tánctudomány az 
ezredfordulón (Coreografia şi etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei), 
apărut la Editura ISPMN. La lansare au participat pe lângă coordonatorul volumului, Csongor 
Könczei (cercetător ISPMN), şi doi dintre autorii textelor din volum: Péter Uray şi Gyula Deák. 
Csongor Könczei a fost invitat, pentru a discuta despre această lansare, la Radio Regio din Sfântu 
Gheorghe şi la TVR Cluj, în emisiunea Transilvania policromă.  
Articole apărute despre eveniment (linkuri):  
http://www.sepsiszentgyorgy.ro/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=4290&ye
ar=2011&month=2&day=2&Itemid=148 
http://www.3szek.ro/load/cikk/36252/mi_hol_mikor 
http://www.hamlet.ro/hirek.php?hir=1723 
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Titlul: Coregrafia şi etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei prin prisma 
etnocoreologiei române 
Locul: ISPMN, Cluj-Napoca 
Data: 28 martie 2011 
Responsabil: Csongor Könczei  
Număr participanŃi: 16 persoane 
Descriere:  
Luni, 28 martie 2011, Institutul pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale a găzduit 
lansarea cărŃii cu titlul: Coregrafia şi etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei, 
traducerea în limba română a volumului Az erdélyi magyar táncmővészet és tánctudomány az 
ezredfordulón. Volumul a fost prezentat de către editorul Csongor Könczei (cercetător ISPMN). 
Lansarea fost urmată de o discuŃie pe tema: Coregrafia şi etnocoreologia maghiară din 
Transilvania în mileniul trei prin prisma etnocoreologiei române, cu invitaŃii: Anca Giurchescu 
(etnocoreolog, Bucureşti – Copenhaga), Corina Iosif (etnolog la Institutul „Arhiva de Folclor” al 
Academiei Române, filiala Cluj), Csilla Könczei (antropolog, lector universitar la Catedra de 
etnografie şi antropologie maghiară din cadrul UBB Cluj). 
Articole apărute despre eveniment (linkuri):  
http://multikult.transindex.ro/?hir=4026&nyomtat=1 
 
Titlul: „Viii şi morŃii”. Construirea unei identităŃi etnice şi culturale la vlahii din valea 
Timocului stabiliŃi în Danemarca  
Locul: ISPMN 
Data: 29 martie 2011 
Responsabil: Csongor Könczei  
Număr participanŃi: 18 persoane 
Descriere:  
MarŃi, 29 martie 2011, la sediul Institutului pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale 
a fost organizată prezentarea ştiinŃifică: „Viii şi morŃii”. Construirea unei identităŃi etnice şi 
culturale la vlahii din valea Timocului stabiliŃi în Danemarca susŃinută de către doamna Anca 
Giurchescu (etnocoreolog, Bucureşti –Copenhaga), cel mai renumit etnocoreolog român (pentru 
mai multe detalii cu privire la biografia Ancăi Giurchescu vezi:  
http://www.roehampton.ac.uk/about/honorarydegrees/2009/anca-giurchescu.html). 
Articole apărute despre eveniment (linkuri):  
http://multikult.transindex.ro/?hir=4026&nyomtat=1 
 
Titlul: Prezentarea volumului: Az erdélyi magyar táncmővészet és tánctudomány az 
ezredfordulón [Coregrafia şi etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei prin 
prisma etnocoreologiei române] 
Coorganizator: Institutul de Muzicologie a Academei Maghiare de ŞtiinŃe a Ungariei 
Locul: Sala Bartók a Institutului de Muzicologie a Academei Maghiare de ŞtiinŃe a Ungariei, 
Budapesta 
Data: 14 aprilie 2011 
Responsabil: Csongor Könczei  
Număr participanŃi: 50 persoane 
Descriere:  
Joi, 14 aprilie 2011, în sala Bartók a Institutului de Muzicologie a Academei Maghiare de ŞtiinŃe a 
Ungariei (Budapesta, str. Táncsics Mihály nr. 7.) a fost prezentat de către Dr. Diószegi László, 
preşedintele FundaŃiei Teleki, volumul Az erdélyi magyar táncmővészet és tánctudomány az 
ezredfordulón (Coregrafia şi etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei prin 
prisma etnocoreologiei române) editat de Csongor Könczei. Evenimentul a fost organizat de către 
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Institutul pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale în colaborare cu Institutul de 
Muzicologie a Academei Maghiare de ŞtiinŃe a Ungariei. 
 
Titlul: Prelegere publică intitulată: Noul ghetou românesc 
Locul: ISPMN 
Data: 21 aprilie 2011 
Responsabil: László Fosztó 
Număr participanŃi: 40 persoane 
Descriere: 
Joi, 21 aprilie 2011, a avut loc la sediul ISPMN o prelegere publică intitulată: Noul ghetou 
românesc, prelegere susŃinută de către Cătălin Berescu (arhitect, AsociaŃia FRONTAL, Bucureşti). 
Prezentarea a descris situaŃia locuirii în sărăcie extremă în România şi a pus în paralel politici 
recente din spaŃiul european legate de aşezările de romi, cu ceea ce putem numi naşterea noului 
ghetou românesc. Prelegerea a fost urmată de o masă rotundă pe tema Există locuire socială fără 
excluziune? Cu participarea unor specialişti din domeniul arhitecturii, urbanisticii, ştiinŃelor sociale 
şi a sferei civile: Enikı Vincze (Universitatea Babeş-Bolyai), Pavel Doghi (AsociaŃia Amare 
Phrala), Şerban łigănaş (Ordinul ArhitecŃilor din România), Eugen Pănescu (Planwerk S.R.L.), 
Norbert Petrovici (Universitatea Babeş-Bolyai). Moderatorul discuŃiilor a fost László Fosztó 
(cercetător ISPMN). Pentru mai multe detalii consultă: http://itthon.transindex.ro/?cikk=14244 
 
Titlul: Prezentarea volumului: Az erdélyi magyar táncmővészet és tánctudomány az 
ezredfordulón [Coregrafia şi etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei prin 
prisma etnocoreologiei române] 
Coorganizator: FundaŃia Tranzit şi AsociaŃia Bogáncs – Zurboló Egyesület 
Locul: Cluj-Napoca, Casa Tranzit Ház 
Data: 29 aprilie 2011 
Responsabil: Csongor Könczei  
Număr participanŃi: 10 persoane 
Descriere:  
Vineri, 29 aprilie 2011, cu prilejul Zilei InternaŃională a Dansului a fost prezentat de către 
Csongor Könczei (editor, cercetător ISPMN), volumul Az erdélyi magyar táncmővészet és 
tánctudomány az ezredfordulón (Coregrafia şi etnocoreologia maghiară din Transilvania în 
mileniul trei prin prisma etnocoreologiei române). 
Mai multe detalii despre eveniment la: 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/5
7359 
 
Titlul: Modele educaŃionale pentru romi. Studii de caz: Ungaria şi România 
Coorganizator: Universitatea din Pécs, Ungaria, Catedra de Romologie şi Sociologia EducaŃiei 
Locul: Cluj-Napoca 
Data: 13 mai 2011 
Responsabil: Zsuzsa Plainer  
Număr participanŃi: 10 persoane 
Titlul prezentării: EducaŃia copiilor romi din Nuşfalău Stefánia Toma 
Despre programul de incluziune şcolară „A doua şansă" Zsuzsa Plainer 
AgenŃi şi perspective asupra predării limbii romani în România Melinda Kardos 
Descriere:  
Vineri, 13 mai 2011, la sediul ISPMN a avut loc atelierul ştiinŃific Modele educaŃionale pentru 
romi. Studii de caz: Ungaria şi România. Politicile educaŃionale referitoare la minoritatea romă 
reprezintă un subiect relevant, totuşi rareori cercetat din perspectivă academică,  majoritatea 
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publicaŃiilor din acest domeniu fiind rapoarte naŃionale şi internaŃionale lipsite de o abordare mai 
amplă, socio-culturală a relaŃiei dintre minoritatea romă şi educaŃie. Atelierul a avut ca scop 
întrunirea membrilor ISPMN, respectiv a institutului din Ungaria, dezbaterea modelelor de 
educaŃie a romilor existente în cele două Ńări, precum şi găsirea modalităŃilor de colaborare în viitor 
între cele două instituŃii. În cadrul atelierului au susŃinut prezentări: Stefánia Toma cu titlul 
EducaŃia copiilor romi din Nuşfalău, studiu de caz; Zsuzsa Plainer cu titlul Despre programul de 
incluziune şcolară „A doua şansă"; şi Melinda Kardos cu titlul AgenŃi şi perspective asupra 
predării limbii romani în România. 
 
Titlul: Prezentare de carte: Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei 
Háromfaluban. A borica [BoriŃa din trei sate. Societate, rit şi reprezentare] autor Könczei 
Csilla 
Co-organizator: AsociaŃia Etnografică Kriza János 
Locul: Cluj-Napoca 
Data: 3 iunie 2011 
Responsabil: Albert Zsolt Jakab şi Csongor Könczei  
Număr participanŃi: 50 persoane 
Descriere: 
Vineri, 3 iunie 2011, cercetătorii ISPMN Albert Zsolt Jakab şi Csongor Könczei au prezentat 
cartea cu titlul Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A 
borica [BoriŃa din trei sate. Societate, rit şi reprezentare], autor Könczei Csilla, eveniment derulat 
în cadrul Zilelor CărŃii la Cluj. Dr. Könczei Csilla este antropolog, lector universitar la Catedra de 
Etnografie şi Antropologie Maghiară din cadrul UBB Cluj. Lansarea volumului a avut loc la sediul 
AsociaŃiei Etnografice Kriza János, din Cluj-Napoca. Actorii performanŃei „boriŃa” sunt investigaŃi 
în primul rând prin prisma categoriilor culturale atribuite lor, iar în al doilea rând, ei sunt prezentaŃi 
ca membri ai unor grupuri sociale în calitatea lor de persoane concrete. Această duplicitate 
teoretică stă la baza lucrării, prima perspectivă utilizând analiza reprezentărilor discursive elaborate 
de către diferiŃii actori sociali, iar cea de-a doua interpretând contextul regional, istoric şi social al 
celor trei sate (satele fiind Tărlungeni, Purcăreni, Zizin din judeŃul Braşov), din care persoanele 
care constituie grupurile de acŃiune performând „boriŃa” sunt. Moderatorul discuŃiilor ce au urmat 
prezentării a fost Lehel Peti (cercetător ISPMN). 
Rezumatul volumului în limbile română şi engleză îl puteŃi accesa la: 
http://www.kjnt.ro/Kiadvanyok/Letoltesek/3463625d64_2009%20Borica.pdf 
Mai multe detalii despre eveniment: 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/5
8926 
 
Titlul: International Romani Art Festival (www.iraf.ro) – masă rotundă Sensul spaŃiului – 
conŃinutul social  
Organizator(i): AsociaŃia Culturală Turn în parteneriat cu ISPMN 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 17 iunie 2011 
Responsabili: Stefánia Toma, HoraŃiu-Iuliu Kozák, László Fosztó  
Descriere: 
Vineri, 17 iunie 2011, ISPMN a organizat în cadrul festivalului IRAF – International Romani Art 
Festival (www.iraf.ro) – masa rotundă cu titlul Sensul spaŃiului – conŃinutul social. La discuŃia 
moderată de László Fosztó (cercetător ISPMN) au participat arh. Mariana Celac, lect. univ. 
Cristina RaŃ şi lect. univ. Norbert Petrovici. Dezbaterea a pornit de la ideea conform căreia, 
utilizarea spaŃiului în oraşe, dar şi în zonele rurale, poartă semnificaŃii multiple. Acestea implică 
mai mult decât organizarea şi însumarea în spaŃiul fizic a unor amplasamente. Se poate observa o 
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anume structurare urbană, o delimitare a funcŃiilor – spre exemplu, zone industriale, comerciale sau 
de recreaŃie – dar şi o structurare a socialului în care spaŃiul recreează diferenŃele sociale şi etnice, 
prin reprezentări simbolice sau forme de utilizare. Întrebarea lansată invitaŃilor poate fi considerată 
şi un paradox: în ce măsură omul este formatorul spaŃiului, dacă aspiraŃiile sale pot fi regăsite în 
organizarea spaŃială sau dimpotrivă, spaŃiul în continuă formare-dezvoltare afectează nu doar 
imaginea oraşului dar şi relaŃiile sociale? Suntem noi martorii unor procese de omogenizare sau de 
defragmentare a spaŃiului urban-social? Este oare una dintre aceste tendinŃe mai puternică? Care 
sunt actorii decizionali care pot fi consideraŃi drept catalizatori ai convieŃuirii spaŃiu-om? Care sunt 
implicaŃiile unei anumite organizări spaŃiale asupra accesului şi utilizării lui? ParticipanŃii au 
răspuns la aceste întrebări abordând mai ales problema locuirii marginale şi a sărăciei. 
 
Titlul: International Romani Art Festival (www.iraf.ro) – lansarea volumului Spectrum: 
cercetări sociale despre romi  
Organizator(i): AsociaŃia Culturală Turn în parteneriat cu ISPMN 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 17 iunie 2011 
Responsabili: Stefánia Toma, HoraŃiu-Iuliu Kozák, László Fosztó  
Descriere: 
Vineri, 17 iunie 2011, a avut loc la L'Atelier Cafe, în cadrul International Romani Art Festival 
(IRAF – www.iraf.ro), lansarea volumului Spectrum: cercetări sociale despre romi, editori 
Stefánia Toma şi László Fosztó (cercetători ISPMN). Volumul a fost prezentat de către prof. 
Ferenc Pozsony (Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Facultatea de Litere, 
Universitatea Babeş-Bolyai). Volumul, după cum şi titlul sugerează, vorbeşte despre necesitatea 
rafinării analizei sociale pentru a descoperi nuanŃele din universul nostru social. Majoritatea 
studiilor incluse în acest volum sunt bazate pe cercetări despre romii din România, la care se 
adaugă două studii despre comunităŃi de romi din Ungaria, fapt ce contribuie la deschiderea unor 
noi posibilităŃi de comparare. Volumul a apărut în seria Editurii ISPMN – Editura Kriterion. Mai 
multe detalii despre acesta şi modalităŃile de achiziŃionare ale volumului, puteŃi afla accesând: 
http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti 
 
Titlul: Şcoala de vară intitulată: Transnationalization and Citizenship: Migration in an Age of 
Social and Political Transformation [CetăŃenie şi transnaŃionalizare: migraŃia într-o eră a 
transformărilor sociale şi politice] 
Organizator(i): Universitatea din Bielefeld, Facultatea de Sociologie şi Facultatea de ŞtiinŃe 
Politice (Universitatea Babeş-Bolyai), Augustana College din S.U.A. şi Institutul pentru Studierea 
Problemelor MinorităŃilor NaŃionale (ISPMN). 
Locul (Ńara, oraşul): Bielefeld, Germania  
Perioada/Data: 18-22 iulie 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel 
Descriere: 
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 [CetăŃenie şi transnaŃionalizare: migraŃia într-o eră a transformărilor 
sociale şi politice]. Organizatorii evenimentului au fost: Universitatea din Bielefeld, Facultatea de 
Sociologie şi Facultatea de ŞtiinŃe Politice (Universitatea Babeş-Bolyai), Augustana College din 
S.U.A. şi Institutul pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale (ISPMN). Temele asupra 
cărora discuŃiile s-au focusat au fost: cetăŃenia, politicile şi transnaŃionalismul, dubla cetăŃenie în 
Europa de Centru şi de Est, efectele migraŃiei în România şi Moldova, metodologia studiilor pe 
transnaŃionalism, migraŃia. Din partea ISPMN au participat: Remus Gabriel Anghel (cercetător 
ISPMN), Irina Culic şi Claudia Câmpeanu (cercetători postodoctoranzi ISPMN). 
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Titlul: A VII-a ediŃie a Congresului de Hungarologie  
Organizator(i): Societatea InternaŃională de Hungarologie – Universitatea Babeş–Bolyai – 
Societatea Muzeului Ardelean – Comitetul din Cluj-Napoca al Academiei ŞtiinŃifice Maghiare – 
Universitatea Sapientia – Societatea Bolyai – AsociaŃia Etnografică Kriza János – Institutul pentru 
Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale  
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 22-27 august 2011 
Responsabili: László Fosztó, Attila Gidó, Albert Zsolt Jakab, Csongor Könczei şi Lehel Peti  
Titlul prezentării: Convertire religioasă şi/sau revitalizare culturală: căi alternative de 
mobilizare socială în rândul romilor - László Fosztó  
A rabbi, a gyáros, az ideológus és az ideológiai utas. Erdélyi zsidó társadalomépítı elképzelések 
az I. Világháború után [Rabinul, industriaşul, ideologul şi idealistul. Idei privind construirea 
societăŃii evreieşti din Transilvania după Primul Război Mondial] - Attila Gidó  
A színpadi táncmővészet hatása a hagyományos tánckultúrára [InfluenŃele artei scenice în cultura 
tradiŃională de dans] - Csongor Könczei  
Memorie şi societate. Scrisul şi ritul în practica comemorării clujene în secolele XV–XX - Albert 
Zsolt Jakab  
TransnaŃionalism şi noi mişcări religioase în satele ceangăilor din Moldova - Lehel Peti  
Descriere: În perioada 22–27 august 2011 s-a desfăşurat la Cluj-Napoca cea de a VII-a ediŃie a 
Congresului de Hungarologie. Evenimentul, cu o implicare internaŃională, este organizat din 
cinci în cinci ani (ediŃiile 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 mulŃi 
cercetători: László Fosztó, Attila Gidó, Albert Zsolt Jakab, Csongor Könczei şi Lehel Peti. László 
Fosztó a participat la sesiunea tematică „Sociologia religiei” şi a susŃinut prelegerea intitulată: 
Convertire religioasă şi/sau revitalizare culturală: căi alternative de mobilizare socială în rândul 
romilor. Argumentul principal al prezentării a fost că în comunităŃile 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 tradiŃii culturale, în rândul comunităŃilor de romi 
pot fi observate procese de revitalizare religioasă care se manifestă şi prin convertirile religioase 
frecvente. Attila Gidó a participat la conferinŃă cu o prezentare intitulată: A rabbi, a gyáros, az 
ideológus és az ideológiai utas. Erdélyi zsidó társadalomépítı elképzelések az I. Világháború után 
[Rabinul, industriaşul, ideologul şi idealistul. Idei privind construirea societăŃii evreieşti din 
Transilvania după Primul Război Mondial]. Gidó a analizat, prin prezentarea a patru poveşti de 
viaŃă, din perioada interbelică, schimbările petrecute în cadrul societăŃii evreieşti din Translivania 
(procese de instituŃionalizare, probleme identitare, orientări politice evreieşti). Csongor Könczei a 
susŃinut în cadrul sesiunii de Etnocoreologie prezentarea A színpadi táncmővészet hatása a 
hagyományos tánckultúrára [InfluenŃele artei scenice în cultura tradiŃională de dans]. Albert Zsolt 
Jakab a susŃinut prezentarea Memorie şi societate. Scrisul şi ritul în practica comemorării clujene 
în secolele XV–XX iar Lehel Peti a susŃinut prezentarea TransnaŃionalism şi noi mişcări religioase 
în satele ceangăilor din Moldova. Cercetătorul a prezentat prin prisma vieŃii religioase, fenomenul 
modernizării în comunităŃi locuite de catolicii din Moldova. A interpretat schimbările semnificative 
produse în viaŃa religioasă tradiŃională, modul de organizare al vieŃii cotidiene, transformarea 
valorilor centrale, tendinŃele de secularizare şi apariŃia mişcărilor religioase. Lehel Peti a 
argumentat că aderarea la noile mişcări religioase face parte dintr-o strategie de modernizare, iar 
prin modelele transnaŃionale de viaŃă noile mişcări religioase sunt un factor de mobilitate socială. 
În cadrul Congresului de Hungarologie Lehel Peti a fost şi organizatorul a două panele cu titlul 
Noile rezultate în cercetarea ceangăilor. Limbă şi cultură într-o regiune în schimbare, respectiv 
Religiozitate populară în Ardeal. Pentru mai multe detalii despre eveniment accesează: 
http://hungkongkolozsvar.ro/ 
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Titlul: Vizită de monitorizare pe tema minorităŃilor naŃionale  
Locul: Cluj-Napoca 
Data: 18 octombrie 2011 
Responsabil: Claudia Sebesi  
Număr participanŃi: 25 persoane 
Descriere: 
Marti, 18 octombrie 2011, o delegatie a Consiliului Europei a efectuat o vizită de monitorizare 
pe tema minorităŃilor naŃionale la sediul ISPMN. ComponenŃa delegaŃiei a fost următoarea: d-na 
Edita Ziobiene (reprezentanta Lituaniei, membră a Comitetului Consultativ al ConvenŃiei-cadru), 
d-na Athanasia Spiliopoulou Ảkermark (reprezentanta Suediei, membră a Comitetului Consultativ 
al ConvenŃiei-cadru), d-na Milena Klajner (reprezentanta CroaŃiei, membră a Comitetului 
Consultativ al ConvenŃiei-cadru), dl Krzysztof Zyman (Consiliul Europei, DirecŃia Drepturile 
Omului, Secretariatul ConvenŃiei-cadru pentru protecŃia minorităŃilor naŃionale), d-na Maria Moran 
(Consiliul Europei, DirecŃia Drepturile Omului, Secretariatul ConvenŃiei-cadru pentru protecŃia 
minorităŃilor naŃionale). Membrii comisiei au discutat cu cercetătorii ISPMN despre relaŃia 
diverselor instituŃii şi organizaŃii din Cluj-Napoca cu minorităŃile naŃionale din zonă, pentru a afla 
cele mai recente evoluŃii legate de minorităŃi, în special în domeniul culturii, educaŃiei, sănătăŃii, 
administraŃiei, participării la viaŃa comunităŃii. 
 
Titlul: Etnicitate şi economie 
Locul: Cluj-Napoca 
Data: 20 octombrie 2011 
Responsabil: Csongor Könczei 
Număr participanŃi: 10 persoane 
Descriere: 
Joi, 20 octombrie 2011 la sediul ISPMN a avut loc sesiunea ştiinŃifică intitulată Etnicitate şi 
economie. IntervenŃiile în cadrul acestei sesiuni au aparŃinut următorilor: Mihály Sárkány 
(Institutul de Etnologie al Academiei Maghiare de ŞtiinŃe) cu prezentarea Etnicitate şi economie; 
Enikı Vincze (UBB) cu prezentarea Excluziune socială şi etnicitate; HoraŃiu-Iuliu Kozák (ISPMN) 
cu prezentarea Despre situaŃia romilor pe piaŃa forŃei de muncă şi Lehel Peti (ISPMN) cu 
prezentarea Restructurare economică şi relaŃii interetnice într-o localitate din zona Târnavei Mici. 
IntervenŃiile au fost urmate de discuŃii moderate de Csongor Könczei (ISPMN). 
 
Titlul: Analize despre Teritoriul Secuiesc 
Co-organizator: Consiliul JudeŃean Covasna 
Locul: Arcuş 
Data: 22 octombrie 2011 
Responsabil: Claudia Sebesi  
Număr participanŃi: 40 persoane 
Titlul prezentării: Provocarea conceperii unei strategii politice pentru romii din łinutul Secuiesc 
László Fosztó 
Sistem de stratificare etnică în Transilvania şi łinutul Secuiesc Tamás Kiss 
Descriere: 
Sâmbătă, 22 octombrie 2011, László Fosztó şi Tamás Kiss (cercetători ISPMN) au participat la 
conferinŃa intitulată Analize despre Teritoriul Secuiesc organizată de Institutul pentru Studierea 
Problemelor MinorităŃilor NaŃionale împreună cu Consiliul JudeŃean al judeŃului Covasna la 
Centrul de Studii Europene din Arcuş. László Fosztó a participat cu prezentarea intitulată 
Provocarea conceperii unei strategii politice pentru romii din łinutul Secuiesc iar Tamás Kiss cu 
prezentarea intitulată Sistem de stratificare etnică în Transilvania şi łinutul Secuiesc. Obiectivul 
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principal al conferinŃei a fost crearea unui cadru instituŃional pentru tinerii cercetători preocupaŃi de 
problematica regiunii łinutului Secuiesc. Pentru mai multe detalii accesaŃi: 
http://www.3szek.ro/load/cikk/43534/szekelyfoldre_iranyitani_nyugat_figyelmet.http://itthon.trans
index.ro/?cikk=15697 
 
Titlul: Limba romani în România: utilizarea în diferite domenii de activitate  
Locul: Cluj-Napoca 
Data: 8 decembrie 2011 
Responsabil: Crăciun Ioan Lăcătuş  
Număr participanŃi: 40 persoane 
Descriere: 
Joi, 8 decembrie 2011, a avut loc la sediul ISPMN conferinŃa Limba romani în România: 
utilizarea în diferite domenii de activitate. Scopul conferinŃei a fost să ofere un cadru de dezbatere 
privind nevoia şi utilitatea limbii romani în spaŃii formale şi informale precum şi să ofere un tablou 
privind stadiul de utilizare a limbii romani în principalele domenii de activitate.  
Prezentările au fost Ńinute de către cercetători, actori educaŃionali din sistemul de învăŃământ pentru 
romi (profesori de limba romani, inspectori şcolari romi), angajaŃi din instituŃii publice, 
reprezentanŃi din domeniile: cultură, religie şi mass-media. 
 
Titlul: MinorităŃi tradiŃionale – ceangăi din Moldova  
Coorganizator: AsociaŃia Etnografică Kriza János 
Locul: Cluj-Napoca 
Data: 13 decembrie 2011 
Responsabil: Lehel Peti  
Număr participanŃi: 40 persoane 
Descriere: 
MarŃi, 13 decembrie 2011, la Casa Tranzit sub titlul MinorităŃi tradiŃionale – ceangăi din 
Moldova a avut loc prezentarea următoarelor volume: Agnieszka Barszczewska, Lehel Peti –
Integrating Minorities: Traditional Communities and Modernization [Integrarea minorităŃilor: 
comunităŃi tradiŃionale şi modernizare]  de către Levente Szıcs, István Horváth, Erika Tódor – 
Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvő lét [Utilizarea limbii în context bilingv. Limba de 
predare şi existenŃa multilingvă.] de către Borbála Zsemlyei,  László Fosztó – Ritual 
revitalisation after socialism: community, personhood, and conversion among Roma in a 
Transylvanian Village [Revitalizarea rituală după socialism: comunitate, persoana morală şi 
convertire religioasă în rândul romilor dintr-un sat din Transilvania] de către Lehel Peti, 
Vilmos Keszeg – Iskolák és oktatás Erdélyben [Şcoli şi îvăŃământ în Transilvania] de către 
András Vajda. 
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Seminarii, workshop-uri 
 

Seminariile sunt prelegeri, mese rotunde iniŃiate de către ISPMN ce au drept scop 
dezbaterile manuscriselor studiilor de atelier, a rezultatelor unor cercetări, respectiv discuŃii pe 
marginea unor proiecte. 
 
Titlul:  Problemele legate de utilizarea etnonimelor romi/Ńigani în România şi în Europa 
Locul: Sediul ISPMN, Cluj-Napoca 
Data: 18 ianuarie 2011 
Responsabil: László Fosztó  
Număr participanŃi: 30 persoane 
Descriere: 
MarŃi, 18 ianuarie 2011, Institutul pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale 
(ISPMN) a organizat la sediul său din Cluj-Napoca un atelier ştiinŃific intitulat: Problemele 
legate de utilizarea etnonimelor romi/Ńigani în România şi în Europa.Tema dezbătută a fost 
utilizarea instituŃională a definiŃiilor etnice în diferitele contexte sociale şi perioade istorice. 
Motivul principal pentru care ISPMN a organizat această întâlnire este revenirea recentă, în sfera 
publică din România, a dezbaterilor asupra denumirii oficiale a comunităŃilor de romi şi a 
membrilor acestor comunităŃi. Aceste dezbateri au intrat într-o nouă fază din toamna anului 2010, 
când un membru al Senatului României a iniŃiat un proiect de lege care propune înlocuirea 
termenului de rom (utilizat în prezent) cu cel de Ńigan. La solicitarea Guvernului României, 
Academia Română a trimis o scrisoare prin care recomandă folosirea oficială a termenului de 
Ńigan. Această luare de poziŃie a fost urmată de o serie de proteste din partea asociaŃiilor romilor, 
iar dezbaterea publică aprinsă în jurul acestei teme arată măsura în care discuŃiile despre regulile 
corectitudinii politice sunt încă instabile şi discutabile. Dezbaterea s-a focalizat în primul rând, pe 
cazul populaŃiei rome din România. Prima parte a evenimentului a constat într-o serie de 
prezentări făcute de către specialişti din diferite domenii ale ştiinŃelor socio-umane: Mihaela 
Mudure (profesor Catedra de Engleză a UniversităŃii Babeş-Bolyai), Lucian Nastasă (cercetător 
principal I, Academia Română, Institutul de Istorie „George BariŃiu” din Cluj-Napoca), Horváth 
István (preşedinte ISPMN), Enikı Vincze (profesor Catedra de Studii Europene, Universitatea 
Babeş-Bolyai), Gergı Pulay (doctorand Catedra de Sociologie şi Antropologie, Universitatea 
Central Europeană), Iuliu-HoraŃiu Kozák (cercetător ISPMN), István Gergı Székely (cercetător 
ISPMN), István Haller (Consiliul NaŃional pentru Combaterea Discriminării), Nicolae Gheorghe 
(independent). Temele majore abordate în cadrul atelierului au fost: istoria modelului multicultural 
american şi traseul schimbărilor lingvistice motivate de politica corectitudinii politice şi de 
denumirile grupurilor minoritare şi dreptul la autodenumire (Mudure, Horváth, Vincze). Deşi au 
existat diferenŃe de opinie în interpretarea „reformelor lingvistice” din discursurile publice în 
America şi ultimele trei decade ale secolului XX, participanŃii au ajuns la un consens cu privire la 
natura schimbărilor iniŃiate: aceste schimbări au o motivaŃie politică (de a combate inegalităŃile 
inerente în denumiri) mai mult, denumirile de grup propun o identitate politică nouă şi un proiect 
de mobilizare socială. În cea de-a doua parte a evenimentului a fost organizată o masă rotundă pe 
tematica utilizării etnonimelor „romi” versus „Ńigani” în discursurile publice, media şi în 
documentele oficiale. Moderatorul acestor discuŃii a fost László Fosztó (cercetător ISPMN) iar ca 
participanŃi au fost invitaŃi reprezentanŃi ai instituŃiilor publice, ai societăŃii civile şi reprezentanŃi ai 
romilor. O temă recurentă în discuŃii a fost felul în care este percepută şi trăită denumirea de rom, 
de către membrii acestei etnii şi care sunt formele de suport instituŃional a recunoaşterii şi 
promovării acestei identităŃi. Un mod instituŃional de afirmare şi recunoaştere a identităŃii este 
recensământul populaŃiei din 2011. Pentru a informa şi a facilita participarea minorităŃii rome în 
procesul recensământului, în cadrul mesei rotunde István Horváth a prezentat metodologia şi 
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instrumentele recensământului (formular, lista codurilor) iar participanŃii au dezbătut asupra 
formelor cele mai eficiente de facilitare a afirmării identităŃii etnice în comunităŃile de romi. 
Articole apărute despre eveniment (linkuri):  
http://www.ispmn.gov.ro/node/sinteza-discuiilor-din-18012011---atelier-tiinific-i-mas-rotund-cu-
privire-lautilizarea-termenilor-rom-versus-igan- 
 
Titlul:  Seminarii postdoctorale ISPMN 
Locul: ISPMN 
Data: 26 ianuarie 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel  
Număr participanŃi: 10 
Descriere:  
Miercuri, 26 ianuarie 2011, de la ora 10, a avut loc la sediul ISPMN debutul seriei de seminarii 
postdoctorale ISPMN, seminarii ce-şi propun crearea unui grup de lucru pe tematicile migraŃiei, 
identităŃii şi a cetăŃeniei. Primul seminar a constat în prezentarea articolului în lucru al Irinei Culic, 
beneficiară a unei burse de cercetare în cadrul Programului postdoctoral ISPMN în MigraŃie, 
Identitate şi CetăŃenie. Titlul prezentării a fost: Making Ethnicity through Immigration: 
Romanian Immigrants in Canada [Formarea etnicităŃii prin emigrare: imigranŃii români în 
Canada], prezentare susŃinută de către autoare şi urmată de o dezbatere de lucru a grupului format 
din: Claudia Câmpeanu, Giovanni Picker, Gabriel Troc (cercetători în cadrul aceluiaşi program), 
Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN), István Horváth (preşedinte ISPMN). Studiul prezentat 
şi-a propus să contribuie la discuŃiile asupra etnicităŃii şi a relevanŃei ei în înŃelegerea fenomenului 
social. 
 
Titlul:  Microatelier. Pregătirea proiectului intitulat MinorităŃile naŃionale - etnicitate şi 
reprezentare 
Locul: ISPMN 
Data: 26 ianuarie 2011 
Responsabil: Lehel Peti, Dénes Kiss  
Număr participanŃi: 6 
Descriere:  
Miercuri, 26 ianuarie 2011, a avut loc la sediul ISPMN un microatelier care a avut drept scop 
pregătirea proiectului MinorităŃile naŃionale - etnicitate şi reprezentare. La acest atelier au 
participat: HoraŃiu-Iuliu Kozák, Melinda Kardos, Ilka Veress, Tamás Kiss şi Lehel Peti, cercetători 
ISPMN, precum şi Dénes Kiss asistent al Catedrei de Sociologie UBB, în calitate de co-
coordonator al proiectului. Scopul acestei prime întâlniri a fost elaborarea caietului metodologic, 
precum şi elaborarea principalelor obiective ale cercetării. 
 
Titlul:  Consiliile minorităŃilor naŃionale din Serbia – un model aparte de autonomie culturală 
Locul: ISPMN 
Data: 1 februarie 2011 
Responsabil: Ágnes Kiss şi István Gergı Székely  
Număr participanŃi: 20 
Descriere:  
MarŃi, 1 februarie 2011, la sediul ISPMN, a avut loc atelierul ştiinŃific ISPMN cu titlul: 
Consiliile minorităŃilor naŃionale din Serbia – un model aparte de autonomie culturală. În cadrul 
atelierului, Ágnes Kiss şi István Gergı Székely (cercetători ISPMN) au prezentat primele rezultate 
ale cercetării de teren ce are drept obiectiv studierea în perspectivă comparată a modelelor de 
incluziune a minorităŃilor naŃionale din Europa Centrală şi de Sud-Est. Cercetarea de teren a avut 
loc în perioada 28 noiembrie – 4 decembrie 2010, în Serbia şi a avut drept obiect consiliile 



 53 

naŃionale ale minorităŃilor din Serbia, instituŃii menite a fi forul autonomiei culturale a 
minorităŃilor. Deşi consiliile există din 2002, în urma adoptării unei noi legi, în anul 2010 am 
asistat în premieră la alegerea acestora prin votul direct al persoanelor care aparŃin comunităŃilor 
minoritare. În total s-au constituit 19 consilii, însă din motive logistice, cercetarea de teren s-a 
concentrat doar asupra a două dintre acestea, şi anume Consiliul NaŃional Maghiar şi Consiliul 
NaŃional Român. Cercetarea va fi continuată şi pe parcursul anului 2011. 
 
Titlul:  Microatelier. Pregătirea proiectului intitulat MinorităŃile naŃionale - etnicitate şi 
reprezentare 
Locul: ISPMN 
Data: 16 februarie 2011 
Responsabil: Lehel Peti, Dénes Kiss  
Număr participanŃi: 6 
Descriere:  
Miercuri, 16 februarie 2011, a avut loc la sediul ISPMN un microatelier care a avut drept scop 
pregătirea proiectului MinorităŃile naŃionale - etnicitate şi reprezentare. La acest atelier au 
participat HoraŃiu-Iuliu Kozák, Melinda Kardos, Ilka Veress, Tamás Kiss şi Lehel Peti, cercetători 
ISPMN, precum şi Dénes Kiss asistent al Catedrei de Sociologie UBB, în calitate de co-
coordonator al proiectului. Scopul acestei întâlniri a fost elaborarea unui reader şi stabilirea unor 
terminologii şi a unui cadru metodologic comun.  
 
Titlul:  Seminarii postdoctorale ISPMN 
Locul: ISPMN 
Data: 16 februarie 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel  
Număr participanŃi: 7 
Descriere:  
Miercuri, 16 februarie 2011, a avut loc la sediul ISPMN seminarul postdoctoral ISPMN. 
Claudia Câmpeanu, beneficiară a unei burse de cercetare în cadrul Programului postdoctoral 
ISPMN în MigraŃie, Identitate şi CetăŃenie, a susŃinut o prezentare cu titlul: Researching the 
aftermath of Saxon's migration in two villages; implications for ethnicity, ethnic relations, 
identity [Cercetarea efectelor migraŃiei saşilor în două sate; implicaŃii pentru etnicitate, relaŃii 
etnice şi identitate]. Autoarea a vorbit celor prezenŃi despre contextul cercetării sale, despre cele 
două comunităŃi în care îşi va desfăşura terenul (Mălâncrav şi Nocrich, situate în sud-estul 
Transilvaniei), întrebările de cercetare, metodologia propusă pentru studiu şi calendarul activităŃii 
sale. Au mai participat: Gabriel Troc, Giovanni Picker şi Irina Culic (cercetători în cadrul aceluiaşi 
program), precum şi István Horváth (preşedinte ISPMN), László Fosztó (cercetător ISPMN), 
Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN). Prezentarea a fost urmată de o dezbatere a cărei 
moderator a fost Giovanni Picker. 
 
Titlul:  Microatelier. Pregătirea proiectului intitulat MinorităŃile naŃionale - etnicitate şi 
reprezentare 
Locul: ISPMN 
Data: 8 martie 2011 
Responsabil: Lehel Peti, Dénes Kiss  
Număr participanŃi: 7 
Descriere:  
MarŃi, 8 martie 2011, a avut loc la sediul ISPMN un microatelier care a avut drept scop pregătirea 
proiectului MinorităŃile naŃionale - etnicitate şi reprezentare. La acest atelier au participat István 
Horváth, preşedintele ISPMN, HoraŃiu-Iuliu Kozák, Melinda Kardos, Ilka Veress, Tamás Kiss şi 
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Lehel Peti, cercetători ISPMN, precum şi Dénes Kiss asistent al Catedrei de Sociologie UBB, în 
calitate de co-coordonator al proiectului. În cadrul acestei întâlniri, István Horváth, preşedintele 
ISPMN, a prezentat tipologia identităŃilor etnice, urmat de o dezbatere pe marginea acestui subiect. 
 
Titlul:  Dezbatere pe tema educaŃiei interculturale 
Locul: ISPMN 
Data: 17 martie 2011 
Responsabil: HoraŃiu-Iuliu Kozák  
Număr participanŃi: 15 
Descriere:  
Joi, 17 martie 2011, a avut loc la sediul ISPMN o dezbatere pe tema educaŃiei interculturale. 
Dezbaterea a pornit de la raportul din 2010 al AgenŃiei Împreună, raport intitulat: EducaŃia 
interculturală: de la teorie la practică. Acest raport a sintetizat rezultatele cercetării efectuate de 
AgenŃia Împreună asupra atitudinilor şi practicilor cadrelor didactice faŃă de educaŃia interculturală. 
Scopul declarat al cercetării a fost de a surprinde impactul unor proiecte şi programe de formare a 
cadrelor didactice în domeniul interculturalităŃii şi să identifice nevoia de formare în domeniu a 
acestora. Raportul, după descrierea situaŃiei educaŃiei interculturale în şapte unităŃi de învăŃământ, a 
formulat o serie de recomandări cu privire la îmbunătăŃirea statutului instituŃional şi simbolic al 
educaŃiei interculturale. Dezbaterea s-a axat pe următoarele probleme: 1. adecvarea cadrelor 
teoretice la cercetarea empirică a fenomenului interculturalităŃii, 2. dimensiunile cercetării 
educaŃiei interculturale, de la aspectele sistemice legate de organizarea învăŃământului până la 
motivaŃia personală a cadrelor didactice, 3. nivelele de cercetare a educaŃiei interculturale 
(curricula, activităŃi extracurriculare, formarea profesorilor, atitudini etc.) şi 4. evaluarea situaŃiei 
educaŃiei interculturale în raport cu politicile publice lansate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
 
Titlul:  Actori, roluri şi percepŃii despre limba romani în sistemul de învăŃământ românesc 
Locul: ISPMN 
Data: 22, 24 martie 2011 
Responsabil: Stefánia Toma  
Număr participanŃi: 9 
Descriere: 
MarŃi, 22 martie, respectiv joi 24 martie 2011, la sediul ISPMN au avut loc întâlniri de lucru. Pe 
agenda de lucru a fost proiectul intitulat Actori, roluri şi percepŃii despre limba romani în sistemul 
de învăŃământ românesc. În cadrul acestor întâlniri s-au discutat problemele metodologice ale 
cercetării şi au fost stabilite temele centrale ale chestionarului. 
 
Titlul:  Seminarii postdoctorale ISPMN 
Locul: ISPMN 
Data: 30 martie 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel  
Număr participanŃi: 6 
Descriere:  
Miercuri, 30 martie 2011, a avut loc la sediul ISPMN seminarul postdoctoral ISPMN. Giovanni 
Picker, beneficiar al unei burse de cercetare în cadrul Programului postdoctoral ISPMN în 
MigraŃie, Identitate şi CetăŃenie, a susŃinut o prezentare cu titlul: Towards an ethnography of 
Anti-Gypsism [Către o etnografie a atitudinilor împotriva romilor]. Autorul a vorbit celor prezenŃi 
despre contextul cercetării sale asupra modului în care idiomul de excludere a romilor este 
construit în mod constant în oraşele: Pescara (Italia de Sud) şi Cluj-Napoca (Transilvania, 
România). Prezentarea a fost urmată de o dezbatere a cărei moderator a fost Remus Gabriel Anghel 
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(cercetător ISPMN). La discuŃii au mai participat: Gabriel Troc, Claudia Câmpeaunu, Irina Culic 
(cercetători în cadrul aceluiaşi program), precum şi István Horváth (preşedinte ISPMN). 
 
Titlul:  Seminarii postdoctorale ISPMN 
Locul: ISPMN 
Data: 12 aprilie 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel  
Număr participanŃi: 6 
Descriere:  
MarŃi, 12 aprilie 2011, a avut loc la sediul ISPMN seminarul postdoctoral ISPMN, seminar ce 
face parte din seria de întâlniri ce se desfăşoară în cadrul programului postdoctoral ISPMN în 
MigraŃie, Identitate şi CetăŃenie. Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN) a susŃinut o 
prezentare pe baza proiectului de carte în lucru, cu titlul: Seeking Prestige: States' Policies and 
Status Dilemmas among Romanian Migrants in Germany and Italy [Căutând prestigiu social. 
Politici de migraŃie şi dileme de status între migranŃii din România în Germania şi Italia]. 
Literatura despre migraŃie din ultimii ani arată faptul că migranŃii sunt actori dinamici, implicaŃi în 
a susŃine relaŃii sociale în câmpuri sociale mai largi, care depăşesc graniŃele statelor naŃionale. 
Există numeroase cercetări care arată cum migranŃii dezvoltă pe parcursul anilor relaŃii sociale 
privilegiate în societăŃile de origine, dar nu este clar cum aceştia, simultan, îşi construiesc un status 
social în societăŃile de origine şi în cele de destinaŃie. Adesea privit ca dilemă de status, acest 
proces, de constituire simultană a unui status social, este influenŃat atât de încorporarea socio-
economică la destinaŃie, cât şi de politicile de migraŃie, care creează anumite aşteptări migranŃilor. 
La discuŃiile ce au urmat prezentării au mai participat: Gabriel Troc, Claudia Câmpeanu, Giovanni 
Picker, Irina Culic (cercetători în cadrul aceluiaşi program), precum şi István Horváth (preşedinte 
ISPMN). 
 
Titlul: Seria de Seminarii de film pe tematica minorităŃilor - ProiecŃia filmului: The Tale of 
Nicolai & The Law of Return/Întoarcerea lui Nicolai 
Locul: ISPMN 
Data: 19 aprilie 2011 
Responsabil: Iulia-Elena Hossu şi Péter Virginás  
Număr participanŃi: 10 persoane 
Descriere: 
MarŃi, 19 aprilie 2011, Centrul de Documentare ISPMN a organizat Seminarul de film pe 
tematica minorităŃilor. Aceste seminarii sunt menite să creeze un cadru de discuŃii pentru cei 
interesaŃi de filmul documentar, în mod special de modalităŃile în care minorităŃile etnice şi 
problematica lor sunt reprezentate în materialele vizuale. Filmul programat pentru această întâlnire 
a fost: The Tale of Nicolai & The Law of Return/Întoarcerea lui Nicolai, regizor Ofek David. 
Filmul aduce în prim plan povestea lui Nicolai, care originar fiind dintr-un sat din Moldova, ajunge 
imigrant în Israel. Este prezentată viaŃa acestuia în Israel şi legislaŃia statului vis-á-vis de 
naŃionalitate. Tocmai această legislaŃie va determina o întorsătură spectaculoasă în destinul 
protagonistului. Vizionarea filmului a fost urmată de o discuŃie moderată de către Remus Gabriel 
Anghel (cercetător ISPMN) şi invitata Zonga Plájás (specialist antropologie vizuală). Lista 
filmelor de care dispune Filmoteca ISPMN, care pot fi vizionate în scop educativ şi de 
documentare în laboratorul nostru media, poate fi consultată la: 
 http://www.ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn 
 
Titlul:  Actori, roluri şi percepŃii despre limba romani în sistemul de învăŃământ românesc 
Locul: ISPMN 
Data: 2 mai 2011 
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Responsabil: Stefánia Toma  
Număr participanŃi: 9 
Descriere: 
Luni, 2 mai 2011, la sediul ISPMN a avut loc întâlnirea de lucru în cadrul proiectului intitulat 
Actori, roluri şi percepŃii despre limba romani în sistemul de învăŃământ românesc. La întâlnire 
s-a finalizat chestionarul şi s-au discutat modalităŃile de eficientizare a procesului de culegere a 
datelor şi a prelucrării acestora. La discuŃii a participat şi profesoara de limba romani Jimba 
Margareta, contribuind la îmbunătăŃirea operaŃionalizării chestionarului. 
 
Titlul: Academia Szacsvay – MinorităŃi din România 
Coorganizator: UDMR Bihor 
Locul: Oradea 
Data: 4 mai 2011 
Responsabil: Lehel Peti  
Număr participanŃi: 50 persoane 
Descriere: 
Miercuri, 4 mai 2011, în cadrul evenimentului Academia Szacsvay – MinorităŃi din România, 
eveniment organizat de către UDMR Bihor şi ISPMN, desfăşurat la Oradea, Lehel Peti (cercetător 
ISPMN) a Ńinut o prelegere ce a tratat religiozitatea şi modernismul la ceangăii moldoveni. 
Prelegerea a vizat schimbarea religiozităŃii tradiŃionale în contextul modernizării ceangăilor din 
Moldova. Cercetătorul a prezentat schimbările sociale şi religioase de după 1989, analizând 
efectele lor asupra mentalităŃii comunităŃilor închise. La eveniment au participat peste 50 de 
persoane, interesate de problematica discutată: antropologi, sociologi, politologi, istorici şi 
etnografi. InformaŃii despre eveniment la: 
http://www.erdon.ro/moldvai-csangok-a-legtitokzatosabb-kisebbseg/news-20110505-09304518 
 
Titlul:  Mainstream or Speciality – the deadly dilemma for Roma and Romani Studies? [Un 
domeniu major sau specialitate - dilemă fatală pentru romi şi studiile despre romi?] 
Locul: ISPMN 
Data: 16 mai 2011 
Responsabil: Stefánia Toma  
Număr participanŃi: 40 
Descriere:  
Luni, 16 mai 2011, Institutul pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale l-a avut ca 
invitat pe Profesorul T. A. Acton, profesor emerit în Romani Studies la Universitatea din 
Greenwich. T. A. Acton a susŃinut o prelegere publică cu titlul: Mainstream or Speciality – the 
deadly dilemma for Roma and Romani Studies? [Un domeniu major sau specialitate - dilema 
fatală pentru romi şi studiile despre romi?], vorbind despre dezbaterile istorice şi despre criza în 
domeniul studiilor despre romi. După incursiunile istorice a oferit o sumarizare a situaŃiei prezente 
a studiilor despre romi, despre orientările teoretice şi metodologice ce caracterizează această 
disciplină care este în formare, sub influenŃa sociologiei şi a altor discipline socio-umane. 
Profesorul T. A. Acton a fost invitatul special al Festivalului Transeuropa, organizat de European 
Alternatives în perioada 4-15 mai 2011 – pentru mai multe detalii despre acest eveniment 
consultaŃi: www.transeuropafestival.eu 
 
Titlul:  Metode în dialog: „community studies” şi „multi-sited ethnography” 
Locul: ISPMN 
Data: 17 mai 2011 
Responsabil: László Fosztó  
Număr participanŃi: 20 
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Descriere:  
MarŃi, 17 mai 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a organizat un atelier ştiinŃific intitulat: 
Metode în dialog: „community studies” şi „multi-sited ethnography”, în vederea fundamentării 
unei cercetări comparative în comunităŃi mixte (de romi şi majoritari) din România. În cadrul 
atelierului a fost prezentat cadrul teoretic şi metodologic al unei cercetări comparative care va fi 
derulată în 10 comunităŃi. Scopul cercetării este de a analiza, cu metodele specifice antropologiei 
sociale, unele aspecte ale convieŃuirii diferitelor grupuri locale. 
 
Titlul:  Etosul şi strategiile discursive ale elitei minoritare maghiare înainte de 1989. Discursuri, 
strategii, tendinŃe 
Locul: ISPMN 
Data: 28 mai 2011 
Responsabil: Attila Gidó, Ágnes Kiss 
Număr participanŃi: 10 
Descriere: 
Sâmbătă, 28 mai 2011, ISPMN a organizat workshopul cu titlul: Etosul şi strategiile discursive 
ale elitei minoritare maghiare înainte de 1989. Discursuri, strategii, tendinŃe. Tematica acestui 
atelier a fost analiza de discurs pe baza literaturii de memorialistică minoritară (accentul fiind pus 
pe cea maghiară) – autobiografii, jurnale, memorii publicate şi manuscrise. Analiza s-a concentrat 
mai ales pe modul în care percep membrii elitei minoritare activitatea lor desfăşurată în folosul 
comunităŃii naŃionale. În cadrul aceluiaşi workshop au fost stabilite sarcinile individuale şi etapele 
unei viitoare cercetări. 
Rezultatele acestui atelier de lucru vor fi prezentate şi în cadrul Congresului de Studii Ungare care 
se va desfăşura în perioada 22-27 august la Cluj-Napoca. ParticipanŃii la proiect: Tamás Kiss, 
Attila Gidó, Ágnes Kiss (cercetători ISPMN), Nándor Bárdi, Gábor Egry, Tamás Gusztáv Filep, 
Stefano Bottoni, Zsuzsanna Magdó, Attila Hunyadi, Sándor Oláh, Márton László, József Lırincz, 
Loránt László. 
 
Titlul:  Seminarii postdoctorale ISPMN 
Locul: ISPMN 
Data: 31 mai 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel  
Număr participanŃi: 6 
Descriere:  
MarŃi, 31 mai 2011, a avut loc la sediul ISPMN seminarul postdoctoral ISPMN., Gabriel Troc 
beneficiar al unei burse de cercetare în cadrul Programului postdoctoral ISPMN în MigraŃie, 
Identitate şi CetăŃenie, a susŃinut o prezentare cu titlul: Despre DistincŃie Socială. Reflexii în 
urma terenului din Oaş. Prezentarea a fost urmată de o dezbatere a cărei moderator a fost Remus 
Gabriel Anghel (cercetător ISPMN). La discuŃii au mai participat: Giovanni Picker, Claudia 
Câmpeaunu, Irina Culic (cercetători în cadrul aceluiaşi program), precum şi István Horváth 
(preşedinte ISPMN). 
 
Titlul: Seria de Seminarii de film pe tematica minorităŃilor - ProiecŃia filmelor: When the 
Road Bends: Tales of a Gypsy Caravan, Ingyenkoporsó 
Locul: ISPMN 
Data: 2-3 iunie 2011 
Responsabil: Iulia-Elena Hossu şi Péter Virginás  
Număr participanŃi: 15 persoane 
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Descriere: 
În perioada 2-3 iunie, Centrul de Documentare ISPMN a proiectat la sediul ISPMN, în cadrul 
Seminariilor de film pe tematica minorităŃilor, două filme. În data de 2 iunie – When the Road 
Bends: Tales of a Gypsy Caravan, regizor Jasmine Dellal şi în 3 iunie – Ingyenkoporsó, regizor 
Bálint Arthur. ProiecŃia filmelor a fost urmată de discuŃii asupra modului în care minorităŃile etnice 
şi problematica lor au fost reprezentate în documentarele vizionate. DiscuŃiile i-au avut ca 
moderatori pe László Fosztó (2 iunie), HoraŃiu-Iuliu Kozák (3 iunie) (cercetători ISPMN) şi 
invitata Carmen Apăvăloaie (2-3 iunie)(studentă UBB, Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă 
Socială). La discuŃiile ce au urmat proiecŃiei filmului Ingyenkoporsó a fost prezent şi regizorul 
acestuia, Bálint Arthur, care a răspuns întrebărilor adresate de către public. Pentru a afla mai multe 
detalii despre proiectul Seminarii de film pe tematica minorităŃilor accesaŃi: 
http://ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn 
 
Titlul: Academia Szacsvay – MinorităŃi din România 
Coorganizator: UDMR Bihor 
Locul: Oradea 
Data: 15 iunie 2011 
Responsabil: Grigore Barna şi Tamás Kiss  
Număr participanŃi: 50 persoane 
Descriere: 
Miercuri, 15 iunie 2011, în cadrul evenimentului Academia Szacsvay – MinorităŃi din România, 
eveniment organizat de către UDMR Bihor şi ISPMN, desfăşurat la Oradea, Grigore Barna şi 
Tamás Kiss (cercetători ISPMN) au Ńinut o prelegere în cadrul căreia au prezentat rezultatele 
cercetării Tinerii maghiari din România. Dimensiuni comparative.  
 
Titlul:  Seminarii postdoctorale ISPMN 
Locul: ISPMN 
Data: 29 iunie 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel  
Număr participanŃi: 6 
Descriere:  
Miercuri, 29 iulie 2011, a avut loc la sediul ISPMN seminarul postdoctoral ISPMN, Claudia 
Câmpeaunu beneficiar al unei burse de cercetare în cadrul Programului postdoctoral ISPMN în 
MigraŃie, Identitate şi CetăŃenie, a susŃinut o prezentare cu titlul: Transformări sociale culturale 
şi economice în Mălâncrav în urma emigrării saşilor. Prezentarea a fost urmată de o dezbatere a 
cărei moderator a fost Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN). La discuŃii au mai participat: 
Gabriel Troc, Giovanni Picker, Irina Culic (cercetători în cadrul aceluiaşi program), precum şi 
István Horváth (preşedinte ISPMN). 
 
Titlul: Academia Szacsvay – MinorităŃi din România 
Coorganizator: UDMR Bihor 
Locul: Oradea 
Data: 29 iunie 2011 
Responsabil: Grigore Barna, Tamás Kiss  
Număr participanŃi: 70 persoane 
Descriere: 
Miercuri, 29 iunie 2011, în cadrul evenimentului Academia Szacsvay – MinorităŃi din România, 
eveniment organizat de către UDMR Bihor şi ISPMN, desfăşurat la Oradea, Grigore Barna şi 
Tamás Kiss (cercetători ISPMN) au Ńinut o prelegere în cadrul căreia au prezentat rezultatele 
cercetării Consumul cultural al maghiarilor din România.  
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Titlul: Seria de Seminarii de film pe tematica minorităŃilor – ProiecŃia filmului:  Carpati: 50 
Miles, 50 Years, regizor Yale Strom  
Locul: ISPMN 
Data: 30 iunie 2011 
Responsabil: Iulia-Elena Hossu şi Péter Virginás  
Număr participanŃi: 15 persoane 
Descriere: 
Joi, 30 iunie 2011, a avut loc la la sediul ISPMN, Seminarul de film pe tematica minorităŃilor, 
proiect derulat de către Centrul de Documentare ISPMN. Aceste seminarii sunt menite să creeze 
un cadru de discuŃii pentru cei interesaŃi de filmul documentar, în mod special de modalităŃile în 
care minorităŃile etnice şi problematica lor sunt reprezentate în materialele vizuale. Filmul 
programat pentru această întâlnire a fost: Carpati: 50 Miles, 50 Years, regizor Yale Strom. 
Vizionarea filmului a fost urmată de discuŃii moderate de către Attila Gidó (cercetător ISPMN). 
Pentru a afla mai multe detalii despre proiectul Seminarii de film pe tematica minorităŃilor 
precum şi despre viitoarele proiecŃii accesaŃi: http://ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn. 
 
Titlul: Workshop în cadrul proiectului de cercetare ISPMN Schimbare de regim în România. 
Participarea minorităŃilor naŃionale din România în evenimentele din 1989 şi primele forme de 
autoorganizare 
Locul: Târgu Mureş  
Data: 8-9 iulie 2011 
Responsabil: Attila Gidó, Ágnes Kiss şi Tamás Kiss  
Număr participanŃi: 15 persoane 
Descriere: 
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 minorităŃilor naŃionale 
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 localităŃi, până la primele alegeri parlamentare. Din partea ISPMN 
au participat responsabilii proiectului: Attila Gidó, Ágnes Kiss şi Tamás Kiss (cercetători 
ISPMN). În cadrul conferinŃei au fost Ńinute două prelegeri, prima de către Csaba Zoltán Novák, 
intitulată Evenimentele din Târgu Mureş în martie 1990, iar cea de-a doua de către József Gagyi, 
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. 
 
Titlul:  Seminarii postdoctorale ISPMN 
Locul: ISPMN 
Data: 12 iulie 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel  
Număr participanŃi: 5 
Descriere:  
MarŃi, 12 iulie 2011, a avut loc la sediul ISPMN seminarul postdoctoral ISPMN, Irina Culic 
beneficiar al unei burse de cercetare în cadrul Programului postdoctoral ISPMN în MigraŃie, 
Identitate şi CetăŃenie, a susŃinut o prezentare cu titlul: Issues of Doing Fieldwork among 
Migrants as Migrant [DiscuŃii metodologice despre cercetarea migranŃilor ca cercetător migrant]. 
Prezentarea a fost urmată de o dezbatere a cărei moderator a fost Remus Gabriel Anghel 
(cercetător ISPMN). La discuŃii au mai participat: Gabriel Troc, Giovanni Picker, Claudia 
Câmpeanu (cercetători în cadrul aceluiaşi program), precum şi István Horváth (preşedinte 
ISPMN). 
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Titlul:  Seminarii postdoctorale ISPMN 
Locul: ISPMN 
Data: 18 august 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel  
Număr participanŃi: 5 
Descriere:  
Joi, 18 august 2011, a avut loc la sediul ISPMN seminarul postdoctoral ISPMN, Gabriel Troc 
beneficiar al unei burse de cercetare în cadrul Programului postdoctoral ISPMN în MigraŃie, 
Identitate şi CetăŃenie, a susŃinut o prezentare cu titlul: Patterns of Migration in Dunărea de Jos 
Region [Paternuri de migraŃie în regiunea Dunărea de Jos]. Prezentarea a fost urmată de o 
dezbatere a cărei moderator a fost Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN). La discuŃii au mai 
participat: Irina Culic, Giovanni Picker, Claudia Câmpeanu (cercetători în cadrul aceluiaşi 
program), precum şi István Horváth (preşedinte ISPMN). 
 
Titlul : Seminarii postdoctorale ISPMN 
Locul: ISPMN 
Data: 15 septembrie 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel  
Număr participanŃi: 5 
Descriere:  
În data de 15 septembrie 2011 în cadrul programului postdoctoral „ŞtiinŃele socio-umaniste în 
contextul evoluŃiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare 
postdoctorale” Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 a avut loc un seminer susŃinut de către dr. 
Claudia Câmpeanu. Titlul seminarului a fost CivilizaŃi sau Şmecheri? Raportul dintre Etnicitate şi 
Schimbarea de Status în Contexte de Emigrare.  Dr. Anghel a discutat modalităŃile diferenŃiate de 
schimbare de status în contexte de emigrare în cazul migraŃiei românilor şi a romilor. Dacă în cazul 
românilor succesul migraŃiei era valorizat pozitiv şi asociat cu un nou etos şi civilizare, romii erau 
priviŃi de cei rămaşi acasă ca şmecheri care au obŃinut bani din tot felul de şmecherii şi mai puŃin 
din muncă. Deşi aserŃiunea aceasta este problematică, atributele asociate migraŃiei diferitelor 
grupuri etnice diferă tocmai în vitutea apartenenŃei la un anumit grup etnic. 
 
Titlul:  Seminarii postdoctorale ISPMN 
Locul: ISPMN 
Data: 10 octombrie 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel  
Număr participanŃi: 5 
Descriere:  
Luni, 10 octombrie 2011, în cadrul programului postdoctoral „ŞtiinŃele socio-umaniste în 
contextul evoluŃiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare 
postdoctorale” Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 a avut loc un seminer susŃinut de către dr. 
Claudia Câmpeanu. Titlul seminarului a fost MigraŃie, Etnicitate şi ReŃele de Rudenie într-o 
comunitate rurală din Transilvania. Dr. Câmpanu a discutat cum s-a dezvoltat migraŃia după 1990 
în contextul plecării masive a saşilor. În ultimii ani se dezvoltă modele complexe de migraşie: 
românii şi romii migrează la muncă temporară în zona rurală din sudul Germaniei, pe când saşii 
rămaşi migrează la muncă temporară în zone urbane. Clivajele şi deferenŃierile etnice se 
estompează ca urmare a migraŃiei.  
 
Titlul:  Prezentarea cercetării de teren în judeŃul Sălaj, comuna Marca 
Locul: ISPMN 
Data: 13 octombrie 2011 
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Responsabil: Iulia-Elena Hossu 
Număr participanŃi: 15 
Descriere:  
MarŃi, 13 octombrie 2011, Iulia-Elena Hossu (cercetător ISPMN) a susŃinut în cadrul unui 
atelier ISPMN, prezentarea cercetării de teren pe care a efectuat-o în luna august 2011, în judeŃul 
Sălaj, comuna Marca. Cercetătoarea a efectuat munca de teren în colonia Hireşti, colonie în care 
trăieşte o populaŃie majoritar romă. Prezentarea s-a concentrat pe descrierea contextului local 
general şi a comunităŃii, atitudinea români–romi, relaŃiile cu autorităŃile şi instituŃiile statului, 
relaŃiile din interiorul familiei, cât şi asupra materialelor adunate pe parcursul cercetării din 
registrele agricole, registrele de căsătorii şi naşteri, matricolele bisericeşti (de botez, căsătorie, 
deces). Cercetătorii prezenŃi au ridicat întrebări asupra materialelor prezentate şi au fost discutate 
posibilele variante de continuare a cercetării în comunitatea respectivă. 
 
Titlul: Seria de Seminarii de film pe tematica minorităŃilor – ProiecŃia filmului:  ALJOŠA, 
regizor Meelis Muhu  
Locul: ISPMN 
Data: 13 octombrie 2011 
Responsabil: Iulia-Elena Hossu şi Péter Virginás  
Număr participanŃi: 15 persoane 
Descriere: 
MarŃi, 13 octombrie 2011, Centrul de Documentare ISPMN a organizat Seminarul de film pe 
tematica minorităŃilor. Aceste seminarii sunt menite să creeze un cadru de discuŃii pentru cei 
interesaŃi de filmul documentar, în mod special de modalităŃile în care minorităŃile etnice şi 
problematica lor sunt reprezentate în materialele vizuale. Filmul proiectat la această întâlnire a fost 
ALJOŠA, regizor Meelis Muhu. Filmul este realizat în Estonia, în anul 2008, pe baza materialelor 
filmate pe parcursul anilor 2005–2007. Acesta aduce în prim-plan povestea conflictului dintre 
localnicii estoni şi cei ruşi, conflict care se construieşte şi se manifestă în jurul statuii Soldatului de 
Bronz, unul dintre puŃinele monumente sovietice care au rămas în picioare după ce Estonia şi-a 
câştigat independenŃa în anul 1991.Vizionarea filmului a fost urmată de o discuŃie moderată de 
către Mihai Leaha (specialist antropologie vizuală). 
 
Titlul: Seria de Seminarii de film pe tematica minorităŃilor – ProiecŃia filmului:  Prin stima 
de sine, pentru schimbare, realizat de Enikı Vincze şi Tibor Schneider 
Locul: ISPMN 
Data: 21 octombrie 2011 
Responsabil: Iulia-Elena Hossu şi Péter Virginás 
Număr participanŃi: 10 persoane 
Descriere: 
Vineri, 21 octombrie, la sediul ISPMN, în cadrul programului Seminarul de film pe tematica 
minorităŃilor organizat de Centrul de Documentare ISPMN a avut loc proiecŃia filmului intitulat 
Prin stima de sine, pentru schimbare. Filmul realizat de Enikı Vincze şi Tibor Schneider este 
ultima parte a filmului realizat în cadrul proiectului Egalitate prin diferenŃă. Accesul femeilor rome 
pe piaŃa muncii şi reflectă eforturile proiectului şi ale persoanelor dezavantajate de etnie romă de a-
şi soluŃiona problemele prin acŃiuni şi măsuri ce le asigură recunoaştere şi respect. ProiecŃia a fost 
urmată de o discuŃie moderată de Enikı Vincze (preşedinte FundaŃia Desire) şi HoraŃiu-Iuliu 
Kozák (cercetător ISPMN). DiscuŃia a avut două teme mari: 1. filmul ca document al mişcării 
femeilor rome din Europa Centrală şi de Est şi 2. eficienŃa proiectelor structurale adresate ocupării 
romilor. 
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Titlul: Academia Szacsvay – MinorităŃi din România 
Coorganizator: UDMR Bihor 
Locul: Oradea 
Data: 26 octombrie 2011 
Responsabil: HoraŃiu-Iuliu Kozák 
Număr participanŃi: 35 persoane 
Descriere: 
Miercuri, 26 octombrie, HoraŃiu-Iuliu Kozák (cercetător ISPMN) a susŃinut o prelegere publică 
cu tema SituaŃia romilor pe piaŃa muncii din România. Prelegerea face parte din seria de prelegeri 
publice dedicate minorităŃilor naŃionale organizată de „Szacsvay Akadémia” din Oradea şi 
Institutul pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale din Cluj-Napoca. Prelegerea a 
creionat o schiŃă a istoriei economice a României postdecembriste din perspectiva relaŃiilor dintre 
angajatori şi angajaŃi, după care a prezentat rezultatele unei cercetări recente axate pe mecanismele 
sociale care structurează dinamica pieŃei forŃei de muncă. Acesta a fost contextul general care a stat 
la baza unei estimări a oportunităŃilor şi şanselor romilor de a participa pe piaŃa forŃei de muncă. 
Prelegerea a fost urmată de o discuŃie în care au fost abordate teme precum: meseriile tradiŃionale, 
cultura romilor şi discriminarea pe piaŃa forŃei de muncă. 
 
Titlul: Seria de Seminarii de film pe tematica minorităŃilor – ProiecŃia filmului:  Broscatu. 
The Storyteller (2009), regizor Mihai Andrei Leaha  
Locul: ISPMN 
Data: 24 noiembrie 2011 
Responsabil: Iulia-Elena Hossu şi Péter Virginás 
Număr participanŃi: 10 persoane 
Descriere: 
Joi, 24 noiembrie 2011, Centrul de Documentare ISPMN a organizat Seminarul de film pe 
tematica minorităŃilor. Aceste seminarii sunt menite să creeze un cadru de discuŃii pentru cei 
interesaŃi de filmul documentar, în mod special de modalităŃile în care minorităŃile etnice şi 
problematica lor sunt reprezentate în materialele vizuale. Filmul programat pentru această întâlnire 
a fost Broscatu. The Storyteller (2009), regizor Mihai Andrei Leaha. Filmul este un documentar 
biografic antropologic despre Broscatu, un povestitor de origine romă din ChelinŃa (Maramueş) şi 
este rezultatul a 3 trei ani de cercetări şi filmări desfăşurate de către regizor în zona menŃionată. 
Vizionarea filmului a fost urmată de discuŃii cu regizorul filmului, prezent şi el în sală. 
Lista filmelor de care dispune Filmoteca ISPMN, care pot fi vizionate în scop educativ şi de 
documentare în laboratorul nostru media, poate fi consultată la: 
 http://ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn. 
 
Titlul:  Seminarii postdoctorale ISPMN 
Locul: ISPMN 
Data: 28 noiembrie 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel  
Număr participanŃi: 5 
Descriere:  
Luni, 28 noiembrie 2011, în cadrul programului postdoctoral „ŞtiinŃele socio-umaniste în 
contextul evoluŃiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare 
postdoctorale”, contract: POSDRU 89/1.5/S/61104, a avut loc un seminar susŃinut de către dr. 
Gabriel Troc. Titlul prezentării a fost Paternuri de migraŃie în regiunea Dunărea de Jos şi a avut 
loc la sediul ISPMN. Dr. Gabriel Troc (beneficiar al unei burse de cercetare în cadrul ISPMN) a 
discutat diferenŃele dintre diferite modele de migraŃie şi efectele acestora corelate. A analizat 
migraŃia românilor ortodocşi, a românilor adventişti şi a romilor. Cercetătorul a susŃinut că în 



 63 

aceste trei cazuri se disting trei modele diferite de migraŃie, care produc efecte de dezvoltare 
diferenŃiată: adventiştii sunt cei mai activi economic, românii ortodocşi tind să se stabilească în 
Spania, iar romii tind să aibă o implicare minimă în localitatea de origine, chiar dacă sunt implicaŃi 
în construirea şi modernizarea locuinŃelor din localitatea de origine. Prezentarea a fost urmată de o 
dezbatere asupra materialului prezentat. 
 
Titlul: Atelier: Pregătirea pentru publicare a manuscrisului Lakatos Artúr: Transformări 
economice şi sociale în judeŃul Cluj, 1944-1948 
Locul: Cluj-Napoca 
Data: 5 decembrie 2011 
Responsabil: Attila Gidó  
Număr participanŃi: 35 persoane 
Descriere: 
Luni, 5 decembrie 2011, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a organizat un atelier pentru discutarea 
pregătirii pentru publicare a manuscrisului Lakatos Artúr: Transformări economice şi sociale în 
judeŃul Cluj, 1944-1948. La acest atelier au participat zece cercetători ISPMN şi desigur, autorul 
carŃii. 
 
Titlul: Academia Szacsvay – MinorităŃi din România 
Coorganizator: UDMR Bihor 
Locul: Oradea 
Data: 7 decembrie 2011 
Responsabil: Attila Gidó  
Număr participanŃi: 35 persoane 
Descriere: 
Miercuri, 7 decembrie 2011, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a susŃinut o prelegere publică cu 
titlul Zsidó–magyar viszony a 20. századi Erdélyben (RelaŃii evreo-maghiare în Transilvania în 
secolul al 20-lea). Prelegerea face parte din seria de prelegeri publice dedicate minorităŃilor 
naŃionale organizată de „Szacsvay Akadémia” din Oradea şi Institutul pentru Studierea 
Problemelor MinorităŃilor NaŃionale din Cluj-Napoca.  
 
Titlul:  Seminarii postdoctorale ISPMN 
Locul: ISPMN 
Data: 8 decembrie 2011 
Responsabil: Remus Gabriel Anghel  
Număr participanŃi: 5 
Descriere:  
Joi, 8 decembrie 2011, în cadrul programului postdoctoral „ŞtiinŃele socio-umaniste în contextul 
evoluŃiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare 
postdoctorale” Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 a avut loc un seminer susŃinut de către dr. Irina 
Culic. Titlul seminarului a fost MigraŃia românească în Canada după 1989. Date şi evoluŃii Dr. 
Culic a prezentat evoluŃia migraŃiei către Canada după 1989. Această migraŃie a fost o migraŃie 
selectată de creiere şi a avut o evoluŃie constantă până la jumătatea anilor 2000, după care se 
observă o descreştere a numărului migranŃilor din România.  
 
Titlul: Seria de Seminarii de film pe tematica minorităŃilor – ProiecŃia filmului: Shadow of 
the Holy Book (2007), regizor Arto Halonen 
Locul: ISPMN 
Data: 14 decembrie 2011 
Responsabil: Iulia-Elena Hossu şi Péter Virginás 
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Număr participanŃi: 10 persoane 
Descriere: 
Miercuri, 14 decembrie, Centrul de Documentare ISPMN a organizat Seminarul de film pe 
tematica minorităŃilor. Aceste seminarii sunt menite să creeze un cadru de discuŃii pentru cei 
interesaŃi de filmul documentar, în mod special de modalităŃile în care minorităŃile etnice şi 
problematica lor sunt reprezentate în materialele vizuale. Filmul programat pentru această întâlnire 
a fost documentar Shadow of the Holy Book (2007), regizor Arto Halonen. Vizionarea filmului a 
fost urmată de o discuŃie moderată de către Kozák Gyula (cercetător ISPMN). 
Lista filmelor de care dispune Filmoteca ISPMN, care pot fi vizionate în scop educativ şi de 
documentare în laboratorul nostru media, poate fi consultată la: 
 http://ispmn.gov.ro/node/filmoteca-ispmn. 
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Participare la evenimente organizate de către alte instituŃii 
 
 
Membrii Institutului au participat la numeroase conferinŃe, mese rotunde organizate de către 

alte instituŃii, atât în Ńară cât şi în străinătate, după cum urmează: 

ConferinŃe, sesiuni ştiinŃifice, mese rotunde, universităŃi de vară, etc. din Ńară 
 
Titlul: Dezbatere publică: Relocarea romilor şi consecinŃele ei sociale 
Organizator(i): Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială a UniversităŃii Babeş-Bolyai, 
AsociaŃia Amare Prhala şi FundaŃia Desire în parteneriat cu TVR Cluj 
Locul (oraşul): Amfiteatrul FacultăŃii de Sociologie şi AsistenŃă Socială, Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 17 ianuarie 2011 
Participant: Estera Roxana Hetea, László Fosztó, Iulia-Elena Hossu 
Descriere:   
Luni, 17 ianuarie 2011, Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială a UniversităŃii Babeş-
Bolyai, AsociaŃia Amare Prhala şi FundaŃia Desire din Cluj, au organizat dezbaterea publică 
Relocarea romilor şi consecinŃele ei sociale. ParticipanŃii au subliniat că este nevoie de 
intensificarea demersurilor pe plan local, naŃional şi internaŃional în vederea opririi constituirii unui 
ghetou stigmatizant în afara zonelor locuite ale oraşului, lângă surse de poluare a mediului, proiect 
care agravează consecinŃele multiple ale sărăciei şi excluziunii sociale atât pentru cei relocaŃi de pe 
strada Coastei, cât şi pentru cei vizaŃi în viitor (posibil, strada Cantonului). În Apelul pentru 
solidaritate şi acŃiune împotriva proiectului „LocuinŃe sociale în Pata Rât”, lansat la sfârşitul 
dezbaterii, participanŃii şi-au exprimat dezacordul cu proiectul Primăriei, considerând că acesta 
reprezintă o manifestare a discriminării instituŃionale, materializate prin segregare rezidenŃială. 
Avocatul desemnat de ERRC a prezentat participanŃilor scrisoarea oficială semnată de ERRC, 
AsociaŃia Amare Prhala şi FundaŃia Desire, scrisoare ce problematizează situaŃia şi care a fost 
adresată AdministraŃiei PrezidenŃiale a României, Primului Ministru al României, Primarului 
Municipiului Cluj-Napoca cât şi mai multor foruri internaŃionale din domeniul drepturilor 
omului.  Din partea ISPMN au participat la această dezbatere publică Estera Roxana Hetea 
(vicepreşedinte ISPMN), Iulia-Elena Hossu şi László Fosztó (cercetători ISPMN).  
Mai multe detalii puteŃi citi la: 
http://www.studentie.ro/campus/Dezbatere_Relocarea_romilor_si_consecintele_ei_sociale/c-1363-
a-111265 
http://www.studentie.ro/campus/Concluzii_la_Dezbaterea_publica_despre_relocarea_romilor/c-
1363-a-111693 
 
Titlul: Cursul de Metodologia Cercetării Calitative 
Organizator(i): Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa" Iaşi 
Locul (oraşul): Iaşi 
Perioada/Data: 20-22 ianuarie 2011 
Participant: László Fosztó  
Descriere:   
În perioada 20–22 ianuarie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la cursul de 
Metodologia Cercetării Calitative, curs coordonat de către prof. dr. Adriana Băban, Facultatea de 
Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei, SecŃia Psihologie, Universitatea Babeş-Bolyai. Cursul s-a 
desfăşurat la Iaşi, în perioada 20-22 ianuarie 2011. Acest modul educaŃional a fost organizat în 
cadrul proiectului: „Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate” derulat de 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa" Iaşi. Proiectul este cofinanŃat din Fondul 
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Social European prin Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/61879. 
 
Titlul: Consultări pe tema monitorizării Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare 
Organizator(i): Departamentul pentru RelaŃii Interetnice 
Locul (oraşul): Bucureşti 
Perioada/Data: 27 ianuarie 2011 
Participant: Magdolna Mohácsek  
Descriere:   
Joi, 27 ianuarie 2011, Magdolna Mohácsek (consilier juridic ISPMN) a luat parte la consultările 
pe tema monitorizării Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, organizate de către 
DRI, în vederea pregătirii apropiatei vizite la Bucureşti a delegaŃiei Comitetului de ExperŃi al 
Cartei limbilor şi a Secretariatului Cartei din cadrul Consiliului Europei (14-17 martie 2011). 
Reuniunea de consultare cu instituŃiile care prin atribuŃiile lor contribuie la utilizarea şi 
promovarea limbilor minoritare pe teritoriul României, a avut drept invitaŃi: prof. univ. dr. Ion 
Diaconu, membru al Comitetului de ExperŃi, dl. Csaba Asztalos, preşedintele Consiliului NaŃional 
pentru Combaterea Discriminării, specialişti cu o experienŃă remarcabilă din instituŃiile partenere – 
ministere, agenŃii şi autorităŃi guvernamentale, Avocatul Poporului, Institutul pentru Studierea 
Problemelor MinorităŃilor NaŃionale, Radioul şi Televiziunea Română. Moderatorul reuniunii a 
fost dl. Attila Markó, secretar de stat, şeful Departamentului pentru RelaŃii Interetnice. Reluând 
dialogul instituŃional pe tema implementării Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, 
participanŃii au trecut în revistă ultimele noutăŃi din domeniile lor de activitate şi s-au consultat în 
ceea ce priveşte programul acestei prime vizite de monitorizare a modului în care România pune în 
aplicare prevederile Cartei europene a limbilor. 
 
Titlul: Studii privitoare la educaŃia despre Holocaust în România şi Israel 
Organizator(i): Primăria şi Consiliul local Şimleu Silvaniei; Muzeul Memorial al Holocaustului 
din Transilvania de Nord, Şimleu Silvaniei; AsociaŃia memorială Hebraica, Nuşfalău; Jewish 
Arhitectural Heritage Foundation; FederaŃia ComunităŃilor Evreieşti din România; Comunitatea 
Evreiască din Oradea; Centrul Cultural Şimleu Silvaniei; Joint Rom 
Locul (oraşul): Şimleu Silvaniei 
Perioada/Data: 27 ianuarie 2011 
Participant: Attila Gidó 
Titlul prezentării: SupravieŃuitorii evrei din Transilvania de Nord în primii ani postbelici 
Descriere:   
Joi, 27 ianuarie 2011, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat la o masă rotundă cu titlul 
Studii privitoare la educaŃia despre Holocaust în România şi Israel, organizată cu ocazia Zilei 
InternaŃionale a Memoriei Holocaustului. Evenimentul s-a desfăşurat la Şimleu Silvaniei şi a fost 
organizat de către Primăria şi Consiliul local Şimleu Silvaniei; Muzeul Memorial al Holocaustului 
din Transilvania de Nord, Şimleu Silvaniei; AsociaŃia memorială Hebraica, Nuşfalău; Jewish 
Arhitectural Heritage Foundation; FederaŃia ComunităŃilor Evreieşti din România; Comunitatea 
Evreiască din Oradea; Centrul Cultural Şimleu Silvaniei; Joint Romania. La masa rotundă au 
participat şi ambasadorul Statului Israel, excelenŃa sa Dan Ben-Eliezer; preşedintele FederaŃiei 
ComunităŃilor Evreieşti din România, deputatul Aurel Vainer şi reprezentantul oraşului Petach 
Tikva din Israel, Shalom Kotler. ISPMN a fost reprezentat de către cercetătorul Attila Gidó, care a 
Ńinut o prezentare cu titlul SupravieŃuitorii evrei din Transilvania de Nord în primii ani 
postbelici. Mai multe detalii despre întregul eveniment găsiŃi la: http://www.acum.tv/articol/25629 
http://www.salajeanul.ro/index.php?cmd=article&artid=19284 
http://www.magazinsalajean.ro/index.php?cmd=article&artid=23763 
http://www.magazinsalajean.ro/index.php?cmd=article&artid=23794 
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Titlul: LocuinŃe Sociale – Problemele şi SoluŃii pentru Cluj-Napoca 
Organizator(i): Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 4 februarie 2011 
Participant: László Fosztó  
Descriere: 
Vineri, 4 februarie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la dezbaterea publică 
intitulată: LocuinŃe Sociale – Problemele şi SoluŃii pentru Cluj-Napoca, organizată de Facultatea 
de Sociologie şi AsistenŃă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Dezbaterea a căutat 
răspunsuri la problemele legate de urbanism şi locuire (ex. segregarea rezidenŃială) în oraşului 
Cluj-Napoca, iar participanŃii (urbanişti, arhitecŃi, sociologi şi reprezentanŃi a societăŃii civile) au 
discutat necesitatea şi posibilitatea elaborării principiilor unei strategii pentru o politică de locuire 
în Cluj. 
 
Titlul: SituaŃia minorităŃii rome – Abordări către soluŃii locale, naŃionale şi transnaŃionale 
Organizator(i): European Alternatives 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 11 februarie 2011 
Participant: László Fosztó  
Descriere: 
Vineri, 11 februarie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la consultarea publică 
intitulată: SituaŃia minorităŃii rome – Abordări către soluŃii locale, naŃionale şi transnaŃionale, la 
invitaŃia organizaŃiei European Alternatives. ParticipanŃii au căutat să contribuie cu idei la Forumul 
şi programul Festivalului Transeuropa, festival care va fi organizat în luna mai 2011. Pentru mai 
multe detalii vezi: http://www.euroalter.com/network/events/71/. 
 
Titlul: Prezentarea cărŃii Keszeg Vilmos – Szabó Zsolt (ed.): Mezıség. Történelem, örökség, 
társadalom. [Câmpia Transilvaniei. Studii] 
Organizator(i): Societatea Muzeului Ardelean 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 1 martie 2011 
Participant: Csongor Könczei  
Descriere: 
MarŃi, 1 martie 2011, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) la invitaŃia SocietăŃii Muzeului 
Ardelean a prezentat cartea Vilmos Keszeg – Zsolt Szabó (ed.): Mezıség. Történelem, örökség, 
társadalom [Câmpia Transilvaniei. Studii] Mai multe detalii despre eveniment puteŃi citi pe: 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/54689 
http://maszol.ro/kultura/mettol_meddig_is_terjed_a_mezoseg_2011_03_02.html 
 
Titlul: DiscuŃii purtate de către delegaŃia Consiliului Europei cu reprezentanŃii autorităŃilor 
statului român, în vederea monitorizării modului în care România pune în aplicare 
prevederile Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare 
Organizator(i): Departamentul pentru RelaŃii Interetnice 
Locul (oraşul): Bucureşti 
Perioada/Data: 17 martie 2011 
Participant: István Horváth  
Descriere: 
Joi, 17 martie 2011, István Horváth (preşedinte ISPMN) a participat la etapa finală a discuŃiilor 
purtate de către delegaŃia Consiliului Europei cu reprezentanŃii autorităŃilor statului român, în 
vederea monitorizării modului în care România pune în aplicare prevederile Cartei europene a 
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limbilor regionale sau minoritare. DelegaŃia din partea Consiliului Europei a fost formată din: 
Stefan Oeter, preşedintele Comitetului de ExperŃi al Cartei europene a limbilor, raportor pentru 
România; Vera Klopcic şi Ion Diaconu, membri ai Comitetului de ExperŃi; Joerg Horn, expert în 
cadrul Secretariatului Cartei europene a limbilor de la Consiliul Europei. Programul discuŃiilor s-a 
focalizat pe următoarele dimensiuni: educaŃie (MECTS), mass-media (CAN, SRR şi SRTV), 
autorităŃi adiministrative şi justiŃie (MAI, MJ, CNCD, Avocatul Poporului), activităŃi culturale, 
economice şi viaŃă socială (MCPN, ISPMN, ANR, MECMA, MMFPS, MS, ANPC, ANFP). 
 
Titlul: Zilei luptei împotriva rasismului  
Organizator(i): Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei, Universitatea Babeş-Bolyai 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 21 martie 2011 
Participant: László Fosztó, Iulia-Elena Hossu 
Titlul prezentării: Discriminarea: cauzele, consecinŃele şi combaterea ei (László Fosztó) 
 Documentarul antropologic – modalitate de a-l cunoaşte şi apropia pe „celălalt” (Iulia-
Elena Hossu) 
Descriere: 
Luni, 21 martie 2011, la invitaŃia AsociaŃiei StudenŃilor Psihologi din România, Iulia-Elena Hossu 
şi László Fosztó (cercetători ISPMN) au participat la o dezbatere publică la Facultatea de 
Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei, Universitatea Babeş-Bolyai, organizată cu ocazia Zilei luptei 
împotriva rasismului. László Fosztó a susŃinut o prelegere cu titlul Discriminarea: cauzele, 
consecinŃele şi combaterea ei. În prelegerea sa a vorbit despre principiul egalitarismului şi despre 
dezvoltarea conceptului egalităŃii de şanse în contextul istoric european precum şi despre definirea 
conceptului de discriminare. Totodată, a prezentat câteva dintre consecinŃele (individuale şi 
sociale) ale discriminării şi ale fenomenelor legate de ea (ex. prejudecăŃi, stigmatizare), metodele 
de combatere (pedepsirea celor care înfăptuiesc acte de discriminare, acŃiune afirmativă) precum şi 
despre instituŃiile naŃionale şi internaŃionale abilitate cu monitorizarea şi combaterea discriminării. 
Iulia-Elena Hossu a prezentat proiectul Documentarul antropologic - modalitate de a-l cunoaşte 
şi apropia pe „celălalt”. 
 
Titlul: Seminarii de miercuri - Colegiul Noua Europa 
Organizator(i): Colegiul Noua Europa 
Locul (oraşul): Bucureşti 
Perioada/Data: 23 martie 2011 
Participant: Zsuzsa Plainer  
Titlul prezentării: Majority Censorship Permissive - Minority Censorship Severe? (Censură 
majoritară severă, censură minoritară permisivă?) 
Descriere: 
Miercuri, 23 martie 2011, la invitaŃia Colegiului Noua Europa, Zsuzsa Plainer (cercetător 
ISPMN) a participat la seminariile de miercuri ale colegiului, susŃinând o prezentare cu titlul: 
Majority Censorship Permissive - Minority Censorship Severe? (Cenzură majoritară severă, 
censură minoritară permisivă?) 
 
Titlul: ConferinŃa internaŃională ENRI European, National and Regional Identity  [Identitate 
europeană, naŃională şi regională] 
Organizator(i): Universitatea din Oradea, Universitatea din Debrecen, Universitatea Creştină 
„Partium” 
Locul (oraşul): Oradea 
Perioada/Data: 25-26  martie 2011 
Participant: Zsuzsa Plainer  
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Titlul prezentării: From a Working Class Area to a “Gypsy Block of Flats” – prejudices and 
territorial stigma in a Romanian urban ghetto [Din cartierul muncitoresc la „blocul de Ńigani” - 
prejudecăŃi şi stigma teritorială într-un ghetou urban din România] 
Descriere: 
În perioada 25-26 martie 2011, a avut loc la Oradea ConferinŃa internaŃională ENRI 
European, National and Regional Identity  [Identitate europeană, naŃională şi regională] 
organizată de către Universitatea din Oradea, Universitatea din DebreŃin, Universitatea Creştină 
„Partium”. Din partea ISPMN a participat Zsuzsa Plainer (cercetător ISPMN) susŃinând o 
prelegere cu titlul From a Working Class Area to a “Gypsy Block of Flats” – prejudices and 
territorial stigma in a Romanian urban ghetto [Din cartierul muncitoresc la „blocul de Ńigani” – 
prejudecăŃi şi stigma teritorială într-un ghetou urban din România] 
 
Titlul: Ügyintézés magyarul - tanácskozás a „Magyar nyelvhasználat Háromszéken” címő 
pályázat keretében [Bilingvismul în administraŃia primăriilor - masă rotundă organizată în 
cadrul programului „Utilizarea limbii maghiare în Trei Scaune”] 
Organizator(i): Consiliul JudeŃean Covasna 
Locul (oraşul): Sfântu Gheorghe 
Perioada/Data: 8 aprilie 2011 
Participant: Katalin Vitos şi Tamás Kiss  
Titlul prezentărilor: Utilizarea limbii maghiare în łinutul Secuiesc (Tamás Kiss) 
Utilizarea limbii maghiare în administraŃia publică locală - judeŃul Covasna (Katalin Vitos) 
Descriere: 
Vineri, 8 aprilie 2011, Katalin Vitos şi Tamás Kiss (cercetători ISPMN) au participat la masa 
rotundă intitulată Ügyintézés magyarul - tanácskozás a „Magyar nyelvhasználat Háromszéken” 
címő pályázat keretében [Bilingvismul în administraŃia primăriilor - masă rotundă organizată în 
cadrul programului „Utilizarea limbii maghiare în Trei Scaune”] desfăşurată sub egida Consiliului 
JudeŃean Covasna. Evenimentul a avut loc în Sfântu Gheorghe, la sediul Consiliului JudeŃean, iar 
principalele teme de dezbatere au fost: drepturile lingvistice ale maghiarilor din România, 
utilizarea limbii maghiare în łinutul Secuiesc, bilingvismul în administraŃia primăriilor, teorie şi 
practică în drepturile lingvistice, prezentarea formularelor bilingve puse la dispoziŃie de către 
ISPMN. ConferinŃa a avut drept scop promovarea utilizării limbii maghiare, prin utilizarea 
formularelor bilingve, atât în cadrul autorităŃilor locale cât şi în cadrul instituŃiilor deconcentrate 
din judeŃul Covasna. Evenimentul a adunat laolaltă reprezentanŃi ai primăriilor judeŃene, 
conducători ai instituŃiilor judeŃene, profesori de Limba şi literatura maghiară din cadrul liceelor. 
InformaŃii despre evenimet la: 
http://www.condeiulardelean.ro/articol/cotidianul-haromszek-covasna-nr-6259-09042011-titlu-
campanie-pentru-limba-noastra-materna-se 
http://www.scribd.com/doc/53415783/CESCH-2011-Revista-Presei-Maghiare-07 
http://www.szekelyhon.ro/szekelyfold/haromszek/ketnyelvuseg-a-kovaszna-megyei-tanacsnal 
http://www.3szek.ro/load/cikk/38203/Kamp%C3%A1ny%20anyanyelv%C3%BCnk%C3%A9rt 
http://itthon.transindex.ro/?hir=25972 
 
Titlul: Serie de prezentări în cadrul programului Şcolii Doctorale „ConstrucŃia şi 
implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica 
romilor”  
Organizator(i): Şcoala NaŃională de ŞtiinŃe Politice şi Administrative, Programului OperaŃional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU) 2007 – 2013 – Ref. (CCI): 
2007RO051PO001.  
Locul (oraşul): Bucureşti 
Perioada/Data: 9 mai 2011 
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Participant: László Fosztó  
Titlul prezentărilor: Convertire religioasă şi mobilizare socială în rândul romilor din România. 
Descriere: 
Luni, 9 mai 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a susŃinut, la Şcoala NaŃională de Studii 
Politice şi Administrative din Bucureşti, o prelegere publică cu titlul: Convertire religioasă şi 
mobilizare socială în rândul romilor din România. Prelegerea face parte dintr-o serie de 
prezentări în cadrul programului Şcolii Doctorale „ConstrucŃia şi implementarea unui program 
doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica romilor”, coordonată de către prof. 
Vintilă Mihăilescu şi finanŃată în cadrul Programului OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POS-DRU) 2007 – 2013 – Ref. (CCI): 2007RO051PO001. Pentru mai multe 
detalii vezi: http://www.snspa.ro/. 
 
Titlul: EducaŃia Holocaustului 
Organizator(i): AsociaŃia Divers  
Locul (oraşul): Târgu Mureş 
Perioada/Data: 9-10 mai 2011 
Participant: Stefánia Toma  
Descriere: 
În perioada 9-10 mai 2011, AsociaŃia Divers a organizat la Târgu Mureş o serie de întâlniri de 
lucru la care au fost prezentate rezultatele proiectului EducaŃia Holocaustului, proiect care are în 
vedere învăŃarea convieŃuirii de către noile generaŃii. Proiectul este derulat în parteneriat cu Reason 
Institut şi AlianŃa Femeilor pentru Dezvoltare (WAD) din Bulgaria. În cadrul întălnirii din 9 mai s-
au prezentat şi discutat rezultatele cercetărilor asupra diferitelor programe şcolare, a modului în 
care Holocaustul este prezentat în acestea, iar dezbaterile s-au axat pe rolul pe care introducerea 
acestui subiect în curricula şcolară l-ar putea juca în consolidarea înŃelegerii, a dezvoltării culturii 
civice şi în prevenirea reiterării oricăror acte asemănătoare. În data de 10 mai, discuŃiile s-au 
centrat pe măsura în care discursul de ură şi prejudecăŃile faŃă de evrei şi romi sunt prezente în 
mass-media din Bulgaria şi România. La întâlnire au participat profesori, reprezentanŃi ai 
organizaŃiilor active în combaterea prejudecăŃilor şi a discriminării, reprezentanŃi ai autorităŃilor 
locale şi ai instituŃiilor de stat competente în domeniu, precum şi jurnalişti. Din partea ISPMN a 
fost prezentă Stefánia Toma (cercetător ISPMN). Mai multe informaŃii despre eveniment găsiŃi pe 
site-ul: www.divers.org.ro 
 
Titlul: Prelegeri ştiinŃifice pentru studenŃii din programul de masterat de etnologie maghiară de 
la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
Organizator(i): Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară a FacultăŃii de Litere din UBB 
Cluj 
Locul (oraşul): Sediul AsociaŃiei Etnografice Kriza János din Cluj 
Perioada/Data: 10 mai 2011 
Participant: Csongor Könczei  
Titlul prezentării: A kalotaszegi cigánymuzsikusokról (Despre muzicanŃii romi din zona 
etnografică Călata)  
Descriere: 
MarŃi, 10 mai 2011, în cadrul proiectului Prelegeri ştiinŃifice pentru studenŃii din programul de 
masterat de etnologie maghiară de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, la invitaŃia 
Catedrei de Etnografie şi Antropologie Maghiară a FacultăŃii de Litere din UBB Cluj, Csongor 
Könczei (cercetător ISPMN), a susŃinut o prelegere ştiinŃifică despre muzicanŃii romi din zona 
etnografică Călata. 
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Titlul: Multiculturalismul: Diviziuni sociale şi culturale în contextul globalizării  
Organizator(i): Cluster, organizaŃie a studenŃilor sociologi din cadrul UBB  
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 13 mai 2011 
Participant: HoraŃiu-Iuliu Kozák  
Titlul prezentării: Multiculturalismul şi identificări multiple: un studiu asupra musulmanilor din 
România 
Descriere: 
Vineri, 13 mai 2011, HoraŃiu-Iuliu Kozák (cercetător ISPMN) a participat la atelierul ştiinŃific 
intitulat Multiculturalismul: Diviziuni sociale şi culturale în contextul globalizării organizat de 
Cluster, organizaŃie a studenŃilor sociologi din cadrul UBB. El a susŃinut o prezentare intitulată: 
Multiculturalismul şi identificări multiple: un studiu asupra musulmanilor din România. 
Cercetătorul a vorbit despre modurile de reprezentare ale comunităŃilor etnice şi efectele pe care 
politicile multiculturale le pot avea asupra coeziunii grupului. Argumentul principal a pornit de la 
critica noŃiunii de cultură şi identitate etnică, implicite în politicile multiculturale şi a prezentat 
modurile în care identificările multiple pot fragmenta grupurile minoritare definite ca etnice. 
Anumite facŃiuni ale grupului contestă autoritatea pe care o are elita grupului şi propune noi forme 
de identificare. Acestea, la rândul lor, reorganizează grupul pe alte baze decât cele etnoculturale. 
La atelier au mai participat: prof. dr. Vasile Dâncu (Universitatea Bucureşti şi Universitatea Babeş- 
Bolyai), conf. dr. Irina Culic (Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca), lect. drd. Călin Cotoi 
(Universitatea Bucureşti). 
 
Titlul: Întâlnirii Muzicienilor de Táncház din Transilvania, ediŃia a VI-a 
Organizator(i): AsociaŃia de Dans Popular al Maghiarilor din România 
Locul (oraşul): Valea Boroş, aşezare ce aparŃine de Lunca de Jos, Ghimeş 
Perioada/Data: 13 mai 2011 
Participant: Csongor Könczei  
Titlul prezentării: A kalotaszegi cigánymuzsikusokról (Despre muzicanŃii romi din zona 
etnografică Călata)  
Descriere: 
Vineri, 13 mai 2011, Csongor Könczei (cercetător ISPMN), a susŃinut o prelegere ştiinŃifică 
despre muzicanŃii romi din zona etnografică Călata, cu ocazia Întâlnirii Muzicienilor de Táncház 
din Transilvania, ediŃia a VI-a, la Valea Boroş, aşezare ce aparŃine de Lunca de Jos, Ghimeş. Pe 
baza datelor disponibile, cercetătorul a descris sintetic, muzicanŃii romi din secolul trecut (familiile 
şi tarafurile), din zona etnografică Călata. Prelegerea a fost înregistrată de Duna TV. 
Mai multe detalii despre eveniment la: 
http://www.erdely.ma/ajanlo.php?id=91234&cim=tanchazzeneszek_szeansza_a_gyimesekben 
 
Titlul: Program de formare Bilingvism în administraŃiile locale publice 
Organizator(i): AsociaŃia Mişcarea Angajament Civic (CEMO) 
Locul (oraşul): Miercurea Nirajului, Reghin, Sovata, Pănet, Periş 
Perioada/Data: 19-26 mai 2011 
Participant: Katalin Vitos 
Descriere: 
În perioada 19-26 mai, Katalin Vitos (cercetător ISPMN) a participat la un program de formare, 
în calitate de formator, intitulat: Bilingvism în administraŃiile locale publice derulat de AsociaŃia 
Mişcarea Angajament Civic (CEMO). Grupul Ńintă al programului l-au constituit funcŃionarii din 
administraŃia locală (primari, viceprimari, consilieri locali, notari etc.) ai diferitelor microregiuni 
din judeŃul Mureş. Programul a avut drept scop, pe de o parte conştientizarea importanŃei utilizării 
limbii materne (limba maghiară) în administraŃia publică locală, în baza prevederilor Legii nr. 
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215/2001 a administraŃiei publice locale, iar pe de altă parte, popularizarea aplicării formularelor 
bilingve eleborate de către ISPMN. În cadrul întâlnirilor, prin intermediul unor module teoretice şi 
practice, a fost prezentat cadrul legal care reglementează drepturile lingvistice ale minorităŃilor 
naŃionale din România şi situaŃia actuală a utilizării limbii materne, la nivelul administraŃiilor 
locale. Analiza situaŃiei actuale s-a concentrat pe cele două tipuri de comunicare: bilingvismul în 
limbajul oral şi scris. Totodată au fost examinate trei arii diferite de comunicare: comunicarea 
dintre cetăŃeni şi instituŃiile administraŃiei publice locale, comunicarea instituŃiilor de stat cu 
cetăŃenii, precum şi formele de comunicare utilizate între instituŃiile de stat. 
 
Titlul: File din istoria evreimii clujene 
Organizator(i): FederaŃia ComunităŃilor Evreieşti din România, Comunitatea Evreilor Cluj-
Napoca şi Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască „Dr. Moshe Carmilly” din cadrul UniversităŃii 
„Babeş-Bolyai” 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 26-29 mai 2011 
Participant: Attila Gidó  
Titlul prezentării: ViaŃa instituŃională a comunităŃii evreieşti din Cluj  
Descriere: 
În perioada 26-29 mai, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat la conferinŃa naŃional  
intitulată: File din istoria evreimii clujene. ConferinŃa a fost organizată de către FederaŃia 
ComunităŃilor Evreieşti din România, Comunitatea Evreilor Cluj-Napoca şi Institutul de Iudaistică 
şi Istorie Evreiască „Dr. Moshe Carmilly” din cadrul UniversităŃii „Babeş-Bolyai”. La conferinŃă 
au participat cercetători, cadre universitare din Cluj-Napoca şi Bucureşti. Attila Gidó a susŃinut 
prezentarea cu titlul: ViaŃa instituŃională a comunităŃii evreieşti din Cluj. Simpozionul se înscrie 
în seria de evenimente dedicate jubileului FederaŃiei ComunităŃilor Evreieşti din România de 75 de 
ani (1936 – 2011). Simpozionul vizează evocarea vieŃii culturale şi comunitare evreieşti din Cluj, 
din perspectiva aspectelor sale instituŃionale şi comunitare de dinainte şi de după anul 1945 şi a 
personalităŃilor marcante ale comunităŃii de evrei din Cluj. 
Mai multe detalii despre eveniment la: 
http://www.fcer.jewishfed.ro/public_html/index.php?option=com_content&view=article&id=676:
27-mai-2011-simpozionul-file-din-istoria-evreimii-clujene&catid=123:comunitatea-evreilor-din-
cluj-napoca&Itemid=35 
 
Titlul: ConferinŃa Anuală a Cercetării de Sociologie şi AsistenŃă Socială 
Organizator(i): Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială, Universitatea din Bucureşti 
Locul (oraşul): Bucureşti 
Perioada/Data: 27-28 mai 2011 
Participant: Remus Gabriel Anghel 
Titlul prezentării: Limitări metodologice în cercetarea migraŃiei din România. O analiză a 
cercetării actuale 
Descriere: 
În perioada 27-28 mai, Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN) a participat la ConferinŃa 
Anuală a Cercetării de Sociologie şi AsistenŃă Socială. ConferinŃa a fost organizată de către 
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială, Universitatea din Bucureşti. Remus Gabriel Anghel a 
susŃinut prezentarea cu titlul: Limitări metodologice în cercetarea migraŃiei din România. O 
analiză a cercetării actuale. 
 
Titlul: Kolozsvári Ünnepi Könyvhét (Festivalul CărŃii Maghiare Clujene) 
Organizator(i): AsociaŃia Editorilor şi Difuzorilor de Carte 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
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Perioada/Data: 2-5 iunie 2011 
Participant: Albert Zsolt Jakab  
Descriere: 
În perioada 2–5 iunie 2011, Editura ISPMN a participat cu un stand de carte la Festivalul CărŃii 
Maghiare Clujene (Kolozsvári Ünnepi Könyvhét), desfăşurat pe strada Matei Corvin. În cadrul 
evenimentului, publicul interesat de problematica minorităŃilor naŃionale a putut achiziŃiona 
volumele Editurii ISPMN, beneficiind şi de prezenŃa a trei dintre autorii acestor cărŃi: László 
Fosztó, Attila Gidó, Csongor Könczei (cercetători ISPMN), care au oferit dedicaŃii cititorilor. 
Participarea la festival a reprezentat o ocazie fericită de întâlnire a cercetătorilor cu publicul cititor 
interesat de subiectul minorităŃilor naŃionale, precum şi un cadru propice pentru schimbul de idei 
între autori şi cititori. Cei interesaŃi de titlurile apărute la Editura ISPMN pot accesa: 
http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti 
 
Titlul: Adunarea constituantă a Comisiei de Cercetare a Istoriei Recente a Bisericii Unitariene 
[Egyházi közelmúlt-kutatással megbízott történész–kutatócsoport] 
Organizator(i): Biserica Unitariană 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 7 iunie 2011 
Participant: Attila Gidó 
Descriere: 
MarŃi, 7 iunie 2011, la sediul Episcopatului Bisericii Unitariene, Cluj – la adunarea constituantă a 
Comisiei de Cercetare a Istoriei Recente a Bisericii Unitariene [Egyházi közelmúlt-kutatással 
megbízott történész–kutatócsoport] Attila Gidó (cercetător ISPMN) a fost ales membru de 
comisie. Scopul acestei comisii este: de a cerceta, a face rapoarte asupra situaŃiei Bisericii 
Unitariene în timpul regimului comunist, respectiv, de a analiza activităŃile acelor clerici care au 
colaborat cu Securitate, pe baza documentelor obŃinute de la Consiliul NaŃional pentru Studierea 
Arhivelor SecurităŃii. Comisia îşi desfăşoară activitatea prin însărcinarea conducerii Bisericii 
Unitariene şi are 8 membri. 
 
Titlul: Întâlnirea de lucru a experŃilor din România, participanŃi în proiectul: EU 
INCLUSIVE – transfer de date şi experienŃe privind integrarea pe piaŃa muncii a romilor între 
România, Bulgaria, Italia şi Spania 
Organizator(i): FundaŃia Soros România 
Perioada/Data: 20 iunie 2011 
Participant: Stefánia Toma  
Descriere: 
Luni, 20 iunie 2011, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a participat la întâlnirea de lucru a 
experŃilor din România, participanŃi în proiectul: EU INCLUSIVE – transfer de date şi experienŃe 
privind integrarea pe piaŃa 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 piaŃa europeană a muncii şi a unei capacităŃi sporite de 
ocupare între organizaŃiile care se ocupă de integrarea romilor din România, Spania, Italia şi 
Bulgaria, prin transferul de date comparative şi experienŃe locale. IniŃiatorul proiectului este 
FundaŃia Soros România cu partenerii externi: Fundación Secretariado Gitano (Spania), 
Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani (Italia) şi FundaŃia Institutul pentru o Societate 
Deschisă – Sofia (Bulgaria). Scopul întâlnirii din 20 iunie a cercetătorilor experŃi a fost acela de a 
discuta despre metodele de analiză a documentelor programatice şi legislative româneşti cu privire 
la integrarea socio-economice a minorităŃii rome. Detalii despre proiect puteŃi găsi pe pagina: 
http://www.soros.ro/ro/program.php?program=48 
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Titlul: Femeile rome pentru egalitatea de şanse  
Organizator(i): AsociaŃia Femeilor Rome „Pentru Copiii Noştri”, FundaŃia Desire 
Locul (oraşul): Timişoara 
Perioada/Data: 30 iunie–2 iulie, 2011 
Participant: HoraŃiu-Iuliu Kozák 
Titlul prezentării: PiaŃa locală de recrutare a forŃei de muncă si oportunităŃi de angajare pentru 
romi 
Descriere:  
În perioada 30 iunie–2 iulie 2011 s-a desfăşurat la Timişoara conferinŃa internaŃională intitulată 
Femeile rome pentru egalitatea de şanse. ConferinŃa a fost organizată în cadrul proiectului 
Egalitate prin diferenŃă. Accesul femeilor rome pe piaŃa muncii, proiect derulat de AsociaŃia 
Femeilor Rome „Pentru Copiii Noştri” în parteneriat cu FundaŃia Desire (pentru detalii despre 
proiect www.femrom.ro). Lucrările celor două zile de comunicări au fost structurate în 1. Cadrul 
general al discuŃiilor: romi, femei şi oportunităŃi egale, 2. Fonduri structurale şi proiecte pentru 
romi, 3. Incluziunea socială a femeilor rome: probleme, strategii şi rezultate, 4. Cercetări privind 
accesul romilor la locuri de muncă, 5. Femeile rome şi activismul civic, 6. Promovarea 
oportunităŃilor egale. În ansamblu în cadrul prezentărilor şi discuŃiilor s-a conturat o imagine 
despre situaŃia romilor pe piaŃa forŃei de muncă în mai multe state din Europa. Prezentarea PiaŃa 
locală de recrutare a forŃei de muncă si oportunităŃi de angajare pentru romi a dorit să 
contextualizeze şansele de participare a romilor pe piaŃa muncii oferind astfel argumente pentru o 
perspectivă nuanŃată a integrării romilor pe piaŃa muncii. În această ordine de idei, comunicarea a 
sugerat că practicile de recrutare şi potenŃialul economic al localităŃii sunt relevante pentru 
participarea romilor pe piaŃa muncii. 
 
Titlul: Întâlnire pentru a discuta situaŃia proiectului primăriei ce vizează construcŃia unui gard 
din beton lung de cca. 100 de metri şi cu înălŃimea de 1.8 metri, pe lângă două blocuri cu 
locuinŃe sociale, blocuri în care trăiesc multe familii de romi 
Organizator(i): Primăria din Baia Mare 
Locul (oraşul): Baia Mare 
Perioada/Data: 6 iulie 2011 
Participant: László Fosztó  
Descriere: 
Miercuri, 6 iulie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la întâlnirea organizată de 
Primăria din Baia Mare pentru a discuta situaŃia proiectului primăriei ce vizează construcŃia unui 
gard din beton lung de cca. 100 de metri şi cu înălŃimea de 1.8 metri, pe lângă două blocuri cu 
locuinŃe sociale, blocuri în care trăiesc multe familii de romi. Pe lângă angajaŃii diferitelor servicii 
ale primăriei Baia Mare şi ale prefecturii judeŃului Maramureş, la dezbateri au mai participat: 
Csaba Asztalos (preşedintele Consiliului NaŃional pentru Combaterea Discriminării), Cristian 
Hetea (AgenŃia NaŃională pentru Romi), precum şi reprezentanŃi ai organizaŃiilor de romi (Romani 
Criss, Şanse Egale) şi reprezentanŃi ai locatarilor din blocurile de pe str. Horea, unde se 
construieşte gardul. ParticipanŃii 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: http://itthon.transindex.ro/?cikk=14860 
 
Titlul: Tabăra de vară intitulată Etnologie şi muzeologie în abordare 
Organizator(i): AsociaŃia Etnografică Kriza Janos 
Locul (oraşul): Arcuş 
Perioada/Data: 7-10 iulie 2011 
Participant: Albert Zsolt Jakab şi Lehel Peti  
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Titlul prezentării: Ritualuri imagistice şi religiozitate în timpul comunismului în România (Peti 
Lehel) 
Descriere: 
În perioada 7-10 iulie 2011 AsociaŃia Etnografică Kriza Janos a organizat la Arcuş tabăra de vară 
intitulată Etnologie şi muzeologie în abordare. În cadrul acestui eveniment, Lehel Peti (cercetător 
ISPMN) a Ńinut 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 ştiinŃe sociale, unde Albert Zsolt Jakab şi Lehel Peti (cercetători ISPMN) 
au prezentat activitatea Editurii ISPMN precum şi cele mai noi apariŃii ale editurii. 
Pentru mai multe detalii cu privire la aceste noi apariŃii, accesaŃi: 
http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:carti 
 
Titlul: Lansarea manualului în limba română intitulat: PoliŃia, romii şi sinti: bune practici în 
consolidarea încrederii şi înŃelegerii. 
Organizator(i): Inspectoratul General al PoliŃiei Române (IGPR) în parteneriat cu OrganizaŃia 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) - Unitatea pentru Probleme Strategice ale PoliŃiei 
(S.P.M.U.) şi Biroul pentru InstituŃii Democratice şi Drepturile Omului (O.D.I.H.R) - Punctul de 
Contact pentru Romi şi Sinti (C.P.R.S.I) 
Locul (oraşul): Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului 
Perioada/Data: 8 iulie 2011 
Participant: Estera Roxana Hetea 
Descriere: 
Vineri, 8 iulie 2011, Estera Roxana Hetea (vicepreşedinte ISPMN) a participat la lansarea 
manualului în limba română intitulat: PoliŃia, romii şi sinti: bune practici în consolidarea 
încrederii şi înŃelegerii.  Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul General al PoliŃiei Române 
(IGPR) în parteneriat cu OrganizaŃia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) - Unitatea 
pentru Probleme Strategice ale PoliŃiei (S.P.M.U.) şi Biroul pentru InstituŃii 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 motivaŃia şi nevoile care au stat la baza realizării manualului, 
precum şi aplicabilitatea sa în munca de poliŃie şi cea a autorităŃilor şi organizaŃiilor societăŃii 
civile. Deschiderea evenimentului a fost realizată de către reprezentanŃi ai IGPR şi OSCE. În 
cadrul mesei rotunde au fost abordate teme privind: intervenŃia poliŃiei în comunităŃi 
multiculturale, pregătirea poliŃiştilor în domeniul respectării drepturilor omului, politici în 
domeniul resurselor umane de atragere şi menŃinere în rândul poliŃiei a membrilor aparŃinând 
minorităŃilor etnice şi posibilităŃi de parteneriat. A fost prezentat proiectul „Misiune Posibilă. Şanse 
egale în alegerea carierei” implementat de – IGPR – Institutul de Cercetare şi Prevenire a 
CriminalităŃii şi Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (CRDE) – Cluj şi o sinteză a 
studiului privind integrarea profesională a reprezentanŃilor minorităŃilor naŃionale încadraŃi în 
structurile PoliŃiei Române pe locuri speciale – IGPR – Institutul de Cercetare şi Prevenire a 
CriminalităŃii. Spre finalul întâlnirii, Compartimentele de Analiză şi Prevenire a CriminalităŃii ale 
Inspectoratelor de PoliŃie JudeŃene Mureş şi Suceava au prezentat exemple de bune practici. 
 

Titlul: Workshop de cercetare din cadrul proiectului: Model integrat de dezvoltare 
antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni 
Organizator(i): Centrul de Cercetare a RelaŃiilor Interetnice 
Locul (oraşul): Gilău, judeŃul Cluj 
Perioada/Data: 8-9 iulie 2011 
Participant: Stefánia Toma şi Katalin Vitos  
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Descriere: 
În perioada 8-9 iulie 2011 s-a desfăşurat la Gilău, judeŃul Cluj, cel de-al doilea workshop de 
cercetare cu participarea a zece experŃi în domeniul ştiinŃelor 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 abilităŃii 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. Obiectivele acestei şedinŃe de 
lucru au fost prezentarea şi discutarea rezultatelor preliminare ale cercetării şi pregătirea planului 
de conŃinut al rapoartelor de cercetare şi al studiului de fezabilitate. Dincolo de o analiză 
descriptivă a potenŃialului 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 iniŃierii afacerilor. Din partea ISPMN au participat 
Stefánia Toma şi Katalin Vitos (cercetători ISPMN). Detalii despre acest proiect găsiŃi pe pagina 
de web: http://www.spiritantreprenorial.ro/ro/cercetare-si-analiza. 
 
Titlul: Întâlnirea de lucru a experŃilor din România, participanŃi în proiectul: EU 
INCLUSIVE – transfer de date şi experienŃe privind integrarea pe piaŃa muncii a romilor între 
România, Bulgaria, Italia şi Spania 
Organizator(i): FundaŃia Soros România 
Perioada/Data: 18 iulie 2011 
Participant: Stefánia Toma  
Descriere: 
Luni, 18 iulie 2011, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a participat la întâlnirea de lucru a 
experŃilor din România, participanŃi în proiectul: EU INCLUSIVE – transfer de date şi experienŃe 
privind integrarea pe piaŃa 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 piaŃa europeană a muncii şi a unei capacităŃi sporite de 
ocupare între organizaŃiile care se ocupă de integrarea romilor din România, Spania, Italia şi 
Bulgaria, prin transferul de date comparative şi experienŃe locale. IniŃiatorul proiectului este 
FundaŃia Soros România cu partenerii externi: Fundación Secretariado Gitano (Spania), 
Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani (Italia) şi FundaŃia Institutul pentru o Societate 
Deschisă – Sofia (Bulgaria). Scopul întâlnirii din 18 iulie a cercetătorilor experŃi a fost acela de a 
discuta despre analizarea experienŃelor existente şi a stării de fapt cu privire la iniŃiativele de 
includere a romilor şi sporirea ocupării, cu referire şi la situaŃia migranŃilor romi. Detalii despre 
proiect puteŃi găsi pe pagina: 
http://www.soros.ro/ro/program.php?program=48. 
 
Titlul: Seria de întâlniri în vederea implementării Memorandumului de ÎnŃelegere între 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Programului NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Organizator(i): Programul NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Locul (oraşul): UBB, Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 19-21 iulie 2011 
Participant: István Horváth, Stefánia Toma, László Fosztó  
Descriere: 
În perioada 19-21 iulie 2011 au fost organizate la Cluj-Napoca o serie de consultări la care au 
participat reprezentanŃi ai Primăriei Municipiului Cluj, grupul de experŃi formaŃi din Marta 
Marczis, expert internaŃional Programul NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), dl. Mircea 
Mocanu, Director Programe UNDP România dl. Kálmán Mizsei şi Daniela Tarnovschi din partea 
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Open Society Foundation, reprezentanŃi ai Ordinului ArhitecŃilor din România. Din partea GLOC 
(Grupul de Lucru al OrganizaŃiilor Civice) au fost prezenŃi Cristina RaŃ, Norbert Petrovici, Enikı 
Vincze, Adrian Dohotaru şi Maria Roth. Din partea ISPMN au participat István Horváth 
(preşedinte ISPMN), László Fosztó şi Stefánia Toma (cercetători ISPMN). Seria de întâlniri face 
parte din activităŃile menite să asigure implementarea Memorandumului de ÎnŃelegere între 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Programului NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare. Scopul 
acestui memorandum este acela de a facilita colaborarea tuturor părŃilor interesate pentru a evalua 
şi a îmbunătăŃi costurile şi impactul, din punctul de vedere al incluziunii sociale, locuinŃelor sociale 
din Cluj-Napoca. DiscuŃiile întâlnirii la care au participat cercetătorii s-au axat în primul rând pe 
posibilităŃile 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 naŃional, cât şi regional, prin care se urmăreşte o cât mai bună informare a 
tuturor autorităŃilor care au putere de decizie cu privire la acest subiect. 
 
Titlul: Metode şi instrumente de cercetare etnologică. Stadiul actual şi perspectivele de 
valorificare 
Organizator(i): Academia Română – Filiala Cluj-Napoca 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 21-22 iulie 2011 
Participant: Iulia- Elena Hossu şi Zsuzsa Plainer  
Titlul prezentării: Căsătoria – bază a sistemului de înrudire (Iulia-Elena Hossu) 
Antropologia cenzurii sub comunism (Zsuzsa Plainer) 
Descriere: 
În perioada 21-22 iulie 2011, s-a desfăşurat la sediul Institutului „Arhiva de folclor a Academiei 
Române” (Cluj-Napoca) conferinŃa intitulată: Metode şi instrumente de cercetare etnologică. 
Stadiul actual şi perspectivele de valorificare. ConferinŃa a fost organizată de către Academia 
Română – Filiala Cluj-Napoca şi a avut ca invitaŃi cercetători afliaŃi la diferite institute şi 
universităŃi din Ńară şi străinătate: Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, 
Institutul de Istorie „George BariŃiu”, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu”, 
Bucureşti, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul JudeŃean Arad, Muzeul Maramureşului din 
Sighetul MarmaŃiei, Institutul de Cercetări Socioumane Sibiu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, 
Università degli Studi di Perugia, Universitatea din Köln (Germania), Universitatea „Al. I. 
Cuza”(Iaşi), Universitatea din Bucureşti etc. În cadrul conferinŃei Iulia-Elena Hossu (cercetător 
ISPMN) a susŃinut prezentarea intitulată: Căsătoria – bază a sistemului de înrudire şi Zsuzsa 
Plainer (cercetător ISPMN) a susŃinut prezentarea: Antropologia cenzurii sub comunism. 
 
Titlul: Adunarea Comisiei de Cercetare a Istoriei Recente a Bisericii Unitariene [Egyházi 
közelmúlt-kutatással megbízott történész–kutatócsoport] 
Organizator(i): Biserica Unitariană 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 16 septembrie 2011 
Participant: Attila Gidó  
Descriere: 
Vineri, 16 septembrie 2011, la sediul Episcopatului Bisericii Unitariene, Cluj, Attila Gidó 
(cercetător ISPMN)  a participat la adunarea Comisiei de Cercetare a Istoriei Recente a Bisericii 
Unitariene [Egyházi közelmúlt-kutatással megbízott történész–kutatócsoport. Scopul acestei 
comisii este: de a cerceta, a face rapoarte asupra situaŃiei Bisericii Unitariene în timpul regimului 
comunist, respectiv, de a analiza activităŃile acelor clerici care au colaborat cu Securitate, pe baza 
documentelor obŃinute de la Consiliul NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii. Comisia îşi 
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desfăşoară activitatea prin însărcinarea conducerii Bisericii Unitariene şi are 8 membri, unul fiind 
Gidó Attila. 
 
Titlul: ConferinŃa anuală a SocietăŃii de Antropologie Culturală din România 
Organizator(i): Societatea de Antropologie Culturală din România 
Locul (oraşul): Bucureşti 
Perioada/Data: 22-25 septembrie 2011 
Participant: Remus Gabriel Anghel 
Descriere: 
În perioada 22–25 septembrie s-a desfăşurat la Bucureşti conferinŃa anuală a SocietăŃii de 
Antropologie Culturală din România. Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN) a participat la 
această conferinŃă şi a organizat panelul intitulat Challenges of Migration: Reshaping Social 
Status, Gender and Ethnicity in Romania [Provocările migraŃiei: remodelări ale statusului social, 
ale genului şi etnicităŃii în România]. După cum este menŃionat de către mai mulŃi autori, efectele 
migraŃiei din România sunt deosebit de puternice, cel puŃin dacă avem în vedere nivelul 
remiterilor, stocul de populaŃie emigrată, schimbarea modelelor de consum şi depopularea mai 
multor regiuni ale Ńării. Articolele din acest panel de conferinŃă au analizat modalităŃile multiple 
prin care migraŃia schimbă ierarhiile sociale în diverse localităŃi din România. 
 

Titlul: The Price of Roma Integration [PreŃul integrării romilor] 
Organizator(i): FundaŃia Pakiv European Roma Fund 
Locul (oraşul): Snagov 
Perioada/Data: 24 septembrie 2011 
Participant: Remus Gabriel Anghel, László Fosztó 
Titlul prezentării: Exoticizing the Roma in Migration Research [Remus Gabriel Anghel] 
Comentarii la capitolele scrise de András Bíró, Nicolae Gheorghe şi Pulay Gergı, Martin Kovats  
[László Fosztó] 
Descriere: 
Sâmbătă, 24 septembrie 2011, László Fosztó şi Remus Gabriel Anghel (cercetători ISPMN) au 
participat la conferinŃa intitulată The Price of Roma Integration [PreŃul integrării romilor] 
organizată de FundaŃia Pakiv European Roma Fund. ConferinŃa s-a desfăşurat la Snagov, în 
perioada 22-25 septembrie. Scopul acestei conferinŃe 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, 
Gergı Pulay şi Martin Kovats), editorii volumului (Will Guy, Christian Petry), precum şi persoane 
invitate să comenteze pe marginea capitolelor pregătite. 
 
Titlul: ConferinŃa internaŃională 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?]  
Organizator(i): Academia Română 
Locul (oraşul): Bucureşti 
Perioada/Data: 25-28 septembrie 2011 
Participant: Remus Gabriel Anghel 
Descriere: 
În perioada 25–28 septembrie 2011 Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN) a participat la 
conferinŃa internaŃională 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 
ŞtiinŃele socio-umaniste în contextul evoluŃiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea 
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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 relaŃiile 
dintre etnicitate şi migraŃie, în special modul în care migraŃia influenŃează relaŃiile dintre romi şi 
ne-romi. Una dintre concluziile desprinse din prezentări a fost că migraŃia romilor produce efecte 
extrem de eterogene, de la culpabilizare publică, la acceptare şi depăşire a graniŃelor şi clivajelor 
etnice. 
 
Titlul: Masă rotundă şi dezbatere despre studiul de impact realizat la iniŃiativa FundaŃiei 
ERSTE 
Organizator(i): OrganizaŃia Caritas – Alba Iulia, împreună cu Caritas – Austria şi FundaŃia 
ERSTE 
Locul (oraşul): Sfântu Gheorghe 
Perioada/Data: 3 octombrie 2011 
Participant: László Fosztó 
Descriere: 
Luni, 3 octombrie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la o masă rotundă 
organizată de OrganizaŃia Caritas – Alba Iulia, împreună cu Caritas – Austria şi FundaŃia ERSTE 
în incinta Muzeului NaŃional Secuiesc din Sfântu Gheorghe. În cadrul mesei rotunde a fost 
prezentat şi dezbătut un studiu de impact realizat la iniŃiativa FundaŃiei ERSTE. Studiul a evaluat 
activitatea organizaŃiei Caritas – Alba Iulia, care de mai mulŃi ani se implică activ în integrarea 
socială a comunităŃii rome din Sfântu Gheorghe. Din anul 2007, cu ajutorul FundaŃiei ERSTE şi al 
OrganizaŃiei Caritas – Austria, în cadrul Komenský Fund a fost iniŃiat în această comunitate un 
proiect educaŃional, cu scopul de a încuraja participarea la şcoala a copiilor romi, şi astfel a 
contribui la dezvoltarea comunităŃii rome. După dezbateri a urmat vernisajul unei expoziŃii de 
fotografie cu titlul Între mit şi realitate: Să-i cunoaştem pe romi care a for expusă în perioada 4–9 
octombrie la Muzeul NaŃional Secuiesc din Sfântu Gheorghe. Fotografiile expuse au fost realizate 
în comunităŃi de romi din Cehia, România şi Slovacia şi imaginile prezintă viaŃa de zi cu zi a 
romilor: nuntă, înmormântare sau o privire dincolo de ceea ce pereŃii caselor ascund. ExpoziŃia a 
fost prezentată în Viena (oraşul în care tinerii fotografi şi-au realizat studiile), dar a fost expusă şi 
în oraşele în care fotografiile au fost făcute, fiind prezentată şi în Sfântu Gheorghe. Astfel, 
expoziŃia poate fi vizitată de toate persoanele care au contribuit la realizarea fotografiilor, precum 
şi de către mulŃi dintre romii din Sfântu Gheorghe care au fost prezenŃi la vernisaj. 
Pentru mai multe detalii vezi: 
http://www.erstestiftung.org/blog/social-development/between-myth-and-reality-encounters-with-
roma/ 
http://www.sznm.ro/sznmr.php?o=sa_i_cunoastem_pe_romi 
 
Titlul: MinorităŃi în Bazinul Carpatic 
Organizator(i): Consiliul JudeŃean Satu Mare, Muzeul JudeŃean Satu Mare şi DirecŃia Muzeelor 
din JudeŃul Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Locul (oraşul): Satu Mare 
Perioada/Data: 7-8 octombrie 2011 
Participant: Lehel Peti, Albert Zsolt Jakab  
Titlul prezentării: Memorie şi societate. Evenimente de comemorare în Cluj în secolul XX. Albert 
Zsolt Jakab  
Noi mişcări religioase în satele de ceangăi din Moldova Lehel Peti  
Descriere: 
În perioada 7–9 octombrie 2011 Lehel Peti şi Albert Zsolt Jakab (cercetători ISPMN) au 
participat la conferinŃa intitulată MinorităŃi în Bazinul Carpatic, conferinŃă organizată de către 
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Consiliul JudeŃean Satu Mare, Muzeul JudeŃean Satu Mare şi DirecŃia Muzeelor din JudeŃul 
Szabolcs-Szatmár-Bereg. Cercetătorul Lehel Peti a susŃinut o prelegere despre rolul mişcărilor 
religioase în satele catolicilor din Moldova, argumentând că convertirea actorilor sociali la noile 
secte reprezintă în aceste sate o parte integrantă a strategiei de modernizare în ceea ce priveşte 
mobilitatea socială. Cecrcetătorul Albert Zsolt Jakab a susŃinut o prelegere cu titlul Memorie şi 
societate. Evenimente de comemorare în Cluj în secolul XX. 
 
Titlul: Romii în łinutul Secuiesc: istorie, tradiŃii şi mod de viaŃă 
Organizator(i): Muzeul NaŃional Secuiesc din Sfântu Gheorghe  
Locul (oraşul): Sfântu Gheorghe 
Perioada/Data: 19 octombrie 2011 
Participant: László Fosztó 
Titlul prezentării: Noile mişcări religioase în zona judeŃului Covasna şi în Bazinul Baraolt 
Descriere:  
Miercuri, 19 octombrie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a susŃinut, în cadrul 
conferinŃei ştiinŃifice intitulată Romii în łinutul Secuiesc: istorie, tradiŃii şi mod de viaŃă, 
prezentarea cu titlul Noile mişcări religioase în zona judeŃului Covasna şi în Bazinul Baraolt. 
ConferinŃa a fost organizată de Muzeul NaŃional Secuiesc din Sfântu Gheorghe şi a fost urmată de 
vernisajul unei expoziŃii despre romii cărămidari organizată de István Kinda, cercetător etnolog şi 
muzeolog la Muzeul NaŃional Secuiesc. ExpoziŃia intitulată Meşterii noroiului [A sár mesterei] se 
bazează pe prezentarea procesului tradiŃional de producerea a cărămizilor cu ajutorul obiectelor, 
uneltelor şi produselor expuse. ParticipanŃii au avut oportunitatea de a observa procesul de muncă 
şi de a discuta cu romii care practică acest meşteşug, prezenŃi şi ei la vernisaj. 
Pentru mai multe detalii vedeŃi: 
http://www.3szek.ro/load/cikk/43518/egyuttelni_a_ciganyokkal 
 
Titlul: Lansarea volumului lui Csongor Könczei (cercetător ISPMN) intitulat A kalotaszegi 
cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról [ReŃelele sociale şi culturale ale 
muzicanŃilor romi din zona etnografică Călata] 
Organizator(i): AsociaŃia Etnografică Kriza János 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 20 octombrie 2011 
Participant: Csongor Könczei 
Descriere: 
Joi, 20 octombrie 2011, la sediul AsociaŃiei Etnografice Kriza János din Cluj-Napoca a avut loc 
lansarea volumului lui Csongor Könczei (cercetător ISPMN) intitulat A kalotaszegi 
cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról [ReŃelele sociale şi culturale ale muzicanŃilor 
romi din zona etnografică Călata]. Volumul a apărut la Editura Kriza János Néprajzi Társaság în 
seria Kriza Könyvek (36), Cluj-Napoca, 2011. La lansare volumul a fost prezentat de către Mihály 
Sárkány, renumit etnograf din Ungaria, membru al Academiei Maghiare de ŞtiinŃe. Scopul 
descrierii reŃelei sociale şi culturale a muzicienilor romi, din zona etnografică Călata, a fost acela 
de a certifica faptul că muzicienii profesionişti din sate nu sunt izolaŃi unii de alŃii, ci activitatea lor 
a fost şi rămâne marcată de reguli nescrise. Acest sistem de reguli poate fi interpretat ca un sistem 
complex, multidimensional, unde fiecare parte din sistem este într-o anume relaŃie sau contact cu 
celelalte părŃi. Astfel, reŃeaua vocaŃională a acestor oameni este marcată de reŃele sociale, respectiv 
– într-o conexiune strânsă cu aceasta –, de reŃele economice, dar într-o manieră în care acestea 
depind de funcŃionarea reŃelei vocaŃionale. Aceste reŃele sunt în contact mutual cu acel mediu de 
mediator şi creator de cultură, pe care autorul a definit-o ca reŃea culturală. Detalii la: 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/archive%2CPArchiveArticleSelect
edScreen.vm/id/64674/year/2011/month/9/day/19/web/0/quick/0/ynews/0/mainarticle/false 
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Titlul: Lansarea volumului Rontás és társadalom Aranyosszéken [Vrăjitorie şi societate într-
un sat din Zona Arieşului] 
Organizator(i): AsociaŃia Etnografică Kriza János 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 22 octombrie 2011 
Participant: Lehel Peti  
Descriere: 
Sâmbătă, 22 octombrie 2011, Lehel Peti (cercetător ISPMN) a prezentat cartea intitulată 
Rontás és társadalom Aranyosszéken. [Vrăjitorie şi societate într-un sat din Zona Arieşului] Ed. 
UBB, Editura Kriza János Néprajzi Társaság – Tünde Komáromi. Cercetătorul a accentutat 
noutatea perspectivei ştiinŃifice cu care autoarea abordează subiectul făcăturii într-un sat din zona 
Arieşului, bazându-se pe literatura de specialitate a tematicii asupra vrăjitoriei în antropologia 
socială, folosind totodată şi rezultatele cercetătorilor etnografi români şi maghiari vis-á-vis de acest 
fenomen. Lansarea de carte a fost organizată de către AsociaŃia Etnografică „Kriza János”, la 
sediul acesteia, din Cluj-Napoca. 
 
Titlul: Festivalului de Film ASTRA – Sibiu  
Organizator(i): AFF Sibiu 
Locul (oraşul): Sibiu 
Perioada/Data: 25-30 octombrie 2011 
Participant: Péter Virginás şi Iulia-Elena Hossu 
Descriere: 
În perioada 25–30 octombrie 2011, Péter Virginás şi Iulia-Elena Hossu (cercetători ISPMN) au 
efectuat un stagiu de documentare în cadrul Festivalului de Film ASTRA – Sibiu. Scopul acestui 
stagiu a fost acela de a identifica noile apariŃii de filme documentare, menite să completeze 
Filmoteca ISPMN – proiect pe care Centrul de documentare ISPMN îl derulează din anul 2009 şi 
care îşi propune dezvoltarea colecŃiei multimedia disponibilă la această oră în cadrul ISPMN. 
Această colecŃie de documentare, care au relevanŃă pentru studierea minorităŃilor etnice şi a 
relaŃiilor interetnice, îşi propune să servească nevoile cercetătorilor, angajaŃi ai ISPMN, respectiv 
ale utilizatorilor acestui centru. Pe parcurul aceleiaşi perioade, Iulia-Elena Hossu a participat la 
cursul organizat în cadrul AFF Sibiu intitulat „Profesia de documentarist. Serie de masterclass-
uri” care s-au concentrat pe vizionarea şi discutarea unor diferite genuri de film documentar: 
documentarul observaŃional, documentarul independent, documentarul etnografic şi documentarul 
TV, precum şi genul de documentare care iau naştere la intersecŃia documentarului cu internetul şi 
cu newmedia. 
 
Titlul: O nouă viziune asupra politicilor socio-economice pentru comunităŃile de romi din 
România  
Organizator(i): Departamentul pentru RelaŃii Interetnice (DRI) – Guvernul României, AlianŃa 
Civică a Romilor din România (ACRR), FundaŃia Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare 
InstituŃională (CADI) în colaborare cu Programul NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare România 
(UNDP) 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 26 octombrie 2011 
Participant: László Fosztó 
Descriere: 
Miercuri, 26 octombrie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat cu o prezentare la 
seminarul cu tema O nouă viziune asupra politicilor socio-economice pentru comunităŃile de 
romi din România organizat de Departamentul pentru RelaŃii Interetnice (DRI) – Guvernul 
României, AlianŃa Civică a Romilor din România (ACRR), FundaŃia Centrul pentru Analiză şi 
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Dezvoltare InstituŃională (CADI) în colaborare cu Programul NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare 
România (UNDP), în perioada 26–27 octombrie 2011, la sediul Institutului pentru Studierea 
Problemelor MinorităŃilor NaŃionale. László Fosztó a vorbit despre cercetarea socială şi 
dezvoltarea comunităŃilor prezentând conceptele de bază ale analizelor antropologice şi 
sociologice, ale proceselor economice, precum şi utilizarea acestor concepte în analize şi 
intervenŃii de dezvoltare comunitară în comunităŃile de romi din România. 
Mai multe detalii vezi pe: 
http://www.ziarulfaclia.ro/politici-socio-economice-pentru-comunitatile-de-romi/ 
 
Titlul:A Magyar Tudomány Ünnepe – Átalakuló társadalmak és közösségi hálózatok 
[Sărbătoarea ŞtiinŃei Maghiare – SocietăŃi în tranziŃie] 
Organizator(i): AsociaŃia Etnografică Kriza János 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 3 noiembrie 2011 
Participant: Albert Zsolt Jakab, Lehel Peti  
Descriere: 
Joi, 3 noiembrie 2011, Lehel Peti şi Albert Zsolt Jakab (cercetători ISPMN) au participat la 
Zilele ŞtiinŃei Maghiare organizate de către AsociaŃia Etnografică Kriza János. În cadrul acestui 
eveniment cercetătorul Lehel Peti a prezentat filmul documentar cu titlul Când noi eram mai mulŃi, 
film realizat de certetător, iar cercetătorul Albert Zsolt Jakab a susŃinut o prelegere cu titlul 
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron 
(Dezvelirea monumentelor şi practica comemorării. ReprezentaŃiile memoriei culturale în Cluj). 
 
Titlul: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben [Ziua ŞtiinŃei Maghiare în Transilvania] 
Organizator(i): Societatea Muzeului Ardelean 
Locul (oraşul): Cluj-Napoca 
Perioada/Data: 26 noiembrie 2011 
Participant: István Gergı Székely 
Titlul prelegerii: Kisebbségi képviseleti rendszerek Közép- és Kelet-Európában (Sisteme de 
reprezentare a minorităŃilor în Europa Centrală şi de Sud-Est) - lucrare co-autorată cu István 
Horváth 
Descriere: 
Sâmbătă, 26 noiembrie 2011, István Gergı Székely (cercetător ISPMN) a participat la Ziua 
ŞtiinŃei Maghiare în Transilvania organizată de către Societatea Muzeului Ardelean. În cadrul 
evenimentului cercetătorul a susŃinut o prelegere cu titlul: Kisebbségi képviseleti rendszerek 
Közép- és Kelet-Európában (Sisteme de reprezentare a minorităŃilor în Europa Centrală şi de Sud-
Est) - lucrare co-autorată cu István Horváth (preşedinte ISPMN). 
 
Titlul: Masă rotundă despre posibilele direcŃii ale reformei electorale din România 
Organizator(i): Catedra de RelaŃii InternaŃionale şi Studii Europene a UniversităŃii Sapientia, 
FundaŃia Jakabffy Elemér  
Locul (oraşul): Cluj  
Perioada/Data: 13 decembrie 2011 
Participant: István Gergı Székely 
Descriere:   
MarŃi, 13 decembrie 2011, István Gergı Székely (cercetător ISPMN) a participat la o masă 
rotundă dedicată reformei electorale din România. Actualitatea problemei dezbătute a fost dată de 
evenimentele din octombrie-decembrie 2011 legate de acest proces, mai precis de faptul că după ce 
pentru un scurt timp s-a părut că partidele din coaliŃie au ajuns la un acord în privinŃa modificării 
sistemului electoral (ceea ce ar fi însemnat un sistem pur majoritar în cazul Senatului şi unul mixt 
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în cazul Camerei DeputaŃilor), proiectul de reformă a fost retras. În cadrul mesei rotunde experŃii 
invitaŃi au analizat diferite aspecte ale acestei tentative de reformă (deocamdată) eşuate, comparând 
sistemul în vigoare cu cel propus şi retras, atât din perspectiva posibilelor consecinŃe asupra 
sistemului de partide, cât şi din prisma reprezentării minorităŃilor naŃionale. Evenimentul a avut loc 
în clădirea UniversităŃii SapienŃia din Cluj.  
 
Titlul: Lansarea volumului: DemocraŃie consociaŃionistă sau împărŃirea puterii în societăŃi 
multietnice. Cadru teoretic şi patru studii de caz, de István Gergı Székely (Editura Institutului 
pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale & Kriterion, Cluj-Napoca, 2011.) 
Organizator(i): Catedra de ŞtiinŃe Politice din cadrul UBB, Facultatea de ŞtiinŃe Politice, 
Administrative şi ale Comunicării, Centrul Pentru Politici Publice, ISPMN  
Locul (oraşul): Cluj  
Perioada/Data: 13 decembrie 2011 
Participant: István Gergı Székely, István Horváth 
Descriere:   
În data de 13 decembrie 2011, a avut loc la Facultatea de ŞtiinŃe Politice, Administrative şi ale 
Comunicării a UBB lansarea volumului lui István Gergı Székely (cercetător ISPMN), intitulat 
DemocraŃie consociaŃionistă sau împărŃirea puterii în societăŃi multietnice. Cadru teoretic şi patru 
studii de caz (Editura Institutului pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale & 
Kriterion, Cluj-Napoca, 2011). Evenimentului a avut loc în cadrul seriei de Prelegeri Despre 
DemocraŃie, adică seminarul Departamentului de ŞtiinŃe Politice, şi a avut drept obiectiv 
prezentarea cărŃii în faŃa unui public de specialitate, având în vedere că tematica volumului aparŃine 
disciplinei ştiinŃelor politice. În deschiderea miniconferinŃei dedicate lansării volumului, István 
Horváth (preşedinte ISPMN) a vorbit despre actualitatea temelor abordate în volum şi felul în 
care publicaŃia se încadrează în activitatea mai largă a Institutului. În continuare, István Gergı 
Székely a prezentat conŃinutul volumului, iar George Jiglău (cercetător asociat al Departamentului 
de ŞtiinŃe Politice, UBB) a prezentat o critică despre volum. În finalul întâlnirii István Horváth a 
prezentat pe scurt activitatea ISPMN pentru studenŃii de ştiinŃe politice de la UBB.  
 
Titlul: Zilei MinorităŃilor NaŃionale 
Organizator(i): Departamentul pentru RelaŃii Interetnice al Guvernului 
Locul (oraşul): Bucureşti 
Perioada/Data: 13 decembrie 2011 
Participant: Iulia Hossu şi Katalin Vitos 
Descriere:   
MarŃi, 13 decembrie 2011, a avut loc la Bucureşti evenimentul dedicat Zilei MinorităŃilor 
NaŃionale organizat sub egida Departamentului pentru RelaŃii Interetnice. În cadrul evenimentului 
au avut loc o serie de prezentări, lansări axate pe problematica minorităŃilor naŃionale: prezentare 
de proiecte interetnice iniŃiate de ONG-uri şi finanŃate de DRI în anul 2011, o masă rotundă cu 
iniŃiatorii/coordonatorii proiectelor prezentate, lansarea filmului MALLtilingvism – voci şi culoare 
(film nominalizat pentru premiile de film documentar Soros), lansarea în România a volumului 
Practica protecŃiei minorităŃilor în Europa Centrală tipărit în 2011 în Germania, autori Emma 
Lantschner, Sergiu Constantin şi Joseph Marko (cercetători la Institutul pentru Drepturile 
MinorităŃilor din Bolzano – Italia), lansarea CD-ului ConfluenŃe muzicale realizat de AsociaŃia 
Acapella din Bucureşti. Din partea ISPMN au participat la eveniment Iulia Hossu şi Katalin Vitos 
(cercetători ISPMN) care au prezentat activitatea şi expoziŃia de carte a Editurii ISPMN. 
 
Titlul: Multilingvism şi interculturalitate în relaŃiile interetnice din România 
Organizator(i): AsociaŃia Divers, Departamentul pentru RelaŃii Interetnice al Guvernului 
Locul (oraşul): Târgu-Mureş 
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Perioada/Data: 17 decembrie 2011 
Participant: Iulia Hossu şi Katalin Vitos 
Descriere:   
Sâmbătă, 17 decembrie 2011, AsociaŃia Divers din Târgu-Mureş, în parteneriat cu Departamentul 
pentru RelaŃii Interetnice al Guvernului, a organizat cu ocazia Zilei MinorităŃilor NaŃionale din 
România programul intitulat Poduri şi Bariere în RelaŃiile Interetnice. În cadrul programului s-a 
derulat o conferinŃă cu tema Multilingvism şi interculturalitate în relaŃiile interetnice din România 
la care s-a dezbătut în ce măsură multilingvismul şi bogăŃia de tradiŃii şi obiceiuri specifice etniilor 
din diferitele regiuni ale Ńării reprezintă poduri sau bariere în relaŃiile interetnice din Ńara noastră. 
Au participat al eveniment: Maria Koreck (preşedinte AsociaŃia Divers), Gyöngyvér György Somai 
(reprezentant teritorial Departamentul pentru RelaŃii Interetnice), Smaranda Enache (copreşedinte 
Liga Pro Europa), Zoltán Soós (director Muzeul JudeŃean Mureş), Gheorghe Sarău (profesor 
Universitatea din Bucureşti). Din partea ISPMN au participat la eveniment Iulia Hossu şi Katalin 
Vitos (cercetători ISPMN) care au vorbit despre contribuŃia pe care o au cercetarea şi publicaŃiile 
în domeniul minorităŃilor naŃionale la relaŃiile interetnice. 
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ConferinŃe, sesiuni ştiinŃifice, mese rotunde din străinătate 
 
Titlul: Cine este rom? Cine este cercetătorul? 
Organizator(i): AsociaŃia AnBlokk şi ReŃeaua de Cercetări pe tematica Romă  
Locul (Ńara, oraşul): Budapesta, Ungaria 
Perioada/Data: 20 ianuarie 2011 
Participant: Stefánia Toma  
Descriere: 
Joi, 20 ianuarie 2011, Stefánia Toma (cercetător ISPMN) a participat la masa rotundă 
intitulată: Cine este rom? Cine este cercetătorul?, organizată la Budapesta. AsociaŃia AnBlokk şi 
ReŃeaua de Cercetări pe tematica Romă au fost organizatorii evenimentului iar printre participanŃi 
s-au numărat cercetători care lucrează în domeniu de mai mulŃi ani, cu o vastă experienŃă de 
cercetare. DiscuŃiile s-au centrat pe modul în care cercetările asupra romilor şi publicaŃiile rezultate 
în urma lor au afectat discursurile publice şi ştiinŃifice despre romi, nu doar în Ungaria, dar şi în 
România, cât şi asupra schimbării rolului cercetătorilor şi a importanŃei acestora în spaŃiul public. 
Scopul întâlnirii a fost de a oferi un spaŃiu de discuŃii cercetătorilor implicaŃi în acest domeniu. 
 
Titlul: East-South European migration during times of economic crisis [MigraŃia europeană 
dinspre est spre sud în timpuri de criză economică] 
Organizator(i): Centre for Human and Social Sciences şi Spanish National Research Council 
Locul (Ńara, oraşul): Madrid 
Perioada/Data: 20–21 ianuarie 2011 
Participant: Remus Gabriel Anghel 
Titlul prezentării: Romanians in Italy: From Precariousness to Transnationalization [Românii în 
Italia: de la nesiguranŃă la transnaŃionalizare] 
Descriere: 
În perioada 20–21 ianuarie 2011 a fost organizat de către Centre for Human and Social Sciences şi 
Spanish National Research Council, la Madrid, un seminar internaŃional intitulat: East-South 
European migration during times of economic crisis [MigraŃia europeană dinspre est spre sud în 
timpuri de criză economică]. În cadrul acestui seminar, Remus Gabriel Anghel (cercetător 
ISPMN) a susŃinut prezentarea cu titlul: Romanians in Italy: From Precariousness to 
Transnationalization [Românii în Italia: de la nesiguranŃă la transnaŃionalizare]. Obiectivul 
principal al acestui seminar a fost acela de a crea un spaŃiu comun de discuŃii care să faciliteze 
schimbul de idei şi experienŃe cu privire la migraŃia ce a avut loc pe parcursul ultimilor 20 de ani 
dinspre estul spre sudul Europei. Seminarul s-a încadrat într-o abordare interdisciplinară, adunând 
grupuri de cercetători din mai multe domenii: sociologie, geografie, antropologie, demografie şi 
economie dar în acelaşi timp fiind deschis publicului larg şi tuturor agenŃilor sociali şi politici cu 
interes pentru subiect. 
 
Titlul: ConferinŃa Anuală a AsociaŃiei Antropologilor Sociali din Slovacia  
Organizator(i): AsociaŃia Antropologilor Sociali din Slovacia (SASA) 
Locul (Ńara, oraşul): Častá, lângă Bratislava, Slovacia  
Perioada/Data: 26 februarie 2011 
Participant: László Fosztó  
Titlul prezentării: Ritual Speech versus Literacy: Communicating Religious Conversion among 
the Roma inTransylvania [Discursul ritual versus textul scris: Comunicarea convertirii religioase 
în rândul romilor din Transilvania] 
Descriere: 
Sâmbătă, 26 februarie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a susŃinut o prelegere publică 
cu titlul: Ritual Speech versus Literacy: Communicating Religious Conversion among the Roma 
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inTransylvania [Discursul ritual versus textul scris: Comunicarea convertirii religioase în rândul 
romilor din Transilvania], la conferinŃa Anuală a AsociaŃiei Antropologilor Sociali din Slovacia 
(SASA) care a avut loc în Častá, lângă Bratislava, Slovacia, în perioada 25–27 februarie 2011. 
Prezentarea a abordat problema schimbărilor sociale sub impactul tehnologiilor de stocare şi 
comunicare a informaŃiilor. În centrul discuŃiei s-a situat procesul schimbării religioase, prin 
prisma analizei ritualului văzut ca un mod particular de comunicare nonverbală în comparaŃie cu 
rolul textelor religioase scrise. 
 
Titlul: Migration and its effects on demographic and economic development in CEE [MigraŃia 
şi efectele sale demografice şi economice în Europa Centrală şi de Est] 
Organizator(i): ERSTE în Viena 
Locul (Ńara, oraşul): Viena, Austria  
Perioada/Data: 6-9 martie 2011 
Participant: Stefánia Toma şi László Fosztó  
Titlul prezentării: Roma communities on the move: The conditions and impact of migration in two 
ethnically mixed villages in Eastern Transylvania [ComunităŃi de romi în mişcare: condiŃiile şi 
efectele migraŃiei în două sate din estul Transilvaniei, mixte din punct de vedere etnic] 
Descriere: 
În perioada 6-9 martie 2011, Stefánia Toma şi László Fosztó (cercetători ISPMN) au participat la 
atelierul Migration and its effects on demographic and economic development in CEE [MigraŃia 
şi efectele sale demografice şi economice în Europa Centrală şi de Est] organizat de FundaŃia 
ERSTE în Viena. Ei au susŃinut o prezentare intitulată: Roma communities on the move: The 
conditions and impact of migration in two ethnically mixed villages in Eastern Transylvania 
[ComunităŃi de romi în mişcare: condiŃiile şi efectele migraŃiei în două sate din estul Transilvaniei, 
mixte din punct de vedere etnic]. În cadrul atelierului au fost discutate efectele schimbărilor 
demografice asupra proceselor de transformare economico-socială şi asupra coeziunii şi 
solidarităŃii sociale din Europa de Est şi Centrală. InvitaŃii speciali la acest eveniment au fost: 
profesorul Rainer Münz, preşedintele Departamentului de cercetare şi dezvoltare a ERSTE Bank, 
Jasna Capo, cercetător expert la Institutul de Etnologie şi Cercetare Folclorică din Zagreb şi Dr. 
Alexandre Sidorenko din partea NaŃiunilor Unite. 
 
Titlul: Multilingualism in Europe: prospects and practices in East-Central Europe 
[Multilingvismul în Europa: prospecte şi practici din Europa Centrală şi de Est] 
Organizator(i): Centrul de Cercetare asupra Multilingvismului şi Institutul de Lingvistică al 
Academiei Maghiare de ŞtiinŃă 
Locul (Ńara, oraşul): Budapesta, Ungaria  
Perioada/Data: 25-26 martie 2011 
Participant: István Horváth şi László Fosztó  
Titlul prezentării: Către o ordine nouă lingvistică? Schimbări ale politicilor lingvistice şi 
ideologiilor lingvistice din regiunea Europei Centrale şi de Est (István Horváth) 
ComunităŃi de romi şi vorbitori de limba romani în România: o privire în ansamblu (László 
Fosztó) 
Descriere: 
Între 25-26 martie 2011, István Horváth (preşedinte ISPMN) şi László Fosztó (cercetător 
ISPMN) au participat la conferinŃa internaŃională Multilingualism in Europe: prospects and 
practices in East-Central Europe [Multilingvismul în Europa: prospecte şi practici din Europa 
Centrală şi de Est]. ConferinŃa a avut loc la Budapesta şi a fost organizată de Centrul de Cercetare 
asupra Multilingvismului şi Institutul de Lingvistică al Academiei Maghiare de ŞtiinŃă. István 
Horváth a susŃinut o prelegere cu titlul Către o ordine nouă lingvistică? Schimbări ale politicilor 
lingvistice şi ideologiilor lingvistice din regiunea Europei Centrale şi de Est în cadrul panelului: 
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Multilingvism şi diversitatea lingvistică: ideologii lingvistice, discursuri şi politici din Europa. 
László Fosztó a vorbit despre ComunităŃi de romi şi vorbitori de limba romani în România: o 
privire în ansamblu, în cadrul panelului despre: ComunităŃi de romi şi limbile vorbite de ei. 
Pentru mai multe detalii vezi: http://www.nytud.hu/mconf/ 
 
Titlul: Historical Development of National Systems of Elite Formation in East Central Europe 
[EvoluŃia sistemelor naŃionale de formare a elitelor în Europa Centrală şi de Est din 
perspectivă istorică] 
Organizator(i): Institutul European din cadrul UniversităŃii Geneva 
Locul (Ńara, oraşul): Geneva, ElveŃia 
Perioada/Data: 1-2 aprilie 2011 
Participant: Attila Gidó  
Titlul prezentării: School market and the educational institutions in Transylvania, Partium and 
Banat between 1919 and 1949 [PiaŃa educaŃională şi instituŃiile de educaŃie din Transilvania între 
1919-1948] 
Descriere: 
În perioada 1-2 aprilie 2011, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat în Geneva la întrunirea 
cu titlul Historical Development of National Systems of Elite Formation in East Central Europe 
[EvoluŃia sistemelor naŃionale de formare a elitelor în Europa Centrală şi de Est din perspectivă 
istorică] organizată de Institutul European din cadrul UniversităŃii Geneva. În cadrul întâlnirii au 
fost prezentate lucrări referitoare la sistemele instituŃionale educaŃionale şi elitele intelectuale din 
Ńările Europei Centrale şi de Est, din secolul al XIX-lea şi din prima parte a secolului XX. La 
eveniment au participat cercetători şi cadre universitare din Estonia, Letonia, Rusia, Bulgaria, 
România, Slovenia, Ungaria şi ElveŃia. Întâlnirea a fost organizată în cadrul programului de 
cercetare Ethnically and Confessionally Composite Elites in East Central Europe (cc.1900-
1950) [Elite compozite în sens etnic şi religios în Europa Centrală şi de Est între 1900-1950], 
sprijinit de către European Research Council şi coordonat de către Victor Karady (Central 
European University, Budapesta). Din partea Institutului pentru Studierea Problemelor 
MinorităŃilor NaŃionale, Attila Gidó a susŃinut prezentarea intitulată: School market and the 
educational institutions in Transylvania, Partium and Banat between 1919 and 1949 [PiaŃa 
educaŃională şi instituŃiile de educaŃie din Transilvania între 1919-1948]. 
Pentru mai multe detalii accesaŃi: 
http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=183599 
http://www.dwc.knaw.nl/workshop-historical-development-of-national-systems-of-elite-formation-
in-eastern-and-central-europe-workshop-on-the-history-of-education-geneva-1-2-april-2011/ 
 
Titlul: ConferinŃa naŃională a studenŃilor din Ungaria (OTDK) 
Organizator(i): Colegiul Zsigmond Károly 
Locul (Ńara, oraşul): Budapesta, Ungaria 
Perioada/Data: 14-16 aprilie 2011 
Participant: László Fosztó  
Titlul prezentării: School market and the educational institutions in Transylvania, Partium and 
Banat between 1919 and 1949 [PiaŃa educaŃională şi instituŃiile de educaŃie din Transilvania între 
1919-1948] 
Descriere: 
În perioada 14-16 aprilie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat ca membru în 
juriul de evaluare a lucrărilor pentru ConferinŃa naŃională a studenŃilor din Ungaria (OTDK). 
ConferinŃa este cea mai prestigioasă competiŃie de eseuri studenŃeşti din Ungaria şi este organizată 
anual de o instituŃie universitară maghiară. În anul 2011 conferința a avut loc la Budapesta, în 
perioada 14-16 aprilie şi a fost organizată de Colegiul Zsigmond Károly. Institutul pentru Studierea 



 88 

Problemelor MinorităŃilor NaŃionale a oferit ca premiu, pentru studenŃii care au elaborat lucrările 
cele mai valoroase, cărŃi publicate la Editura ISPMN în ultimii ani. 
 
Titlul: People make places – ways of feeling the world [Oamenii fac locurile – moduri de a 
percepe lumea] - cel de-al 10-lea Congres InternaŃional al SocietăŃii InternaŃionale de 
Etnologie şi Folclor 
Organizator(i): Societatea de Etnologie şi Folclor (SIEF) 
Locul (Ńara, oraşul): Lisabona, Portugalia 
Perioada/Data: 17-21 aprilie 2011 
Participant: Zsuzsa Plainer şi Stefánia Toma  
Titlul prezentării: Ugly Outside but Beatiful when You Come Closer -territorial stigma in an 
Roma urban ghetto from Romania  [Urât pe dinauntru dar frumos dacă te apropii - stigma 
teritorială într-un ghetou urban de Romi din România] (Zsuzsa Plainer) 
From the Margins of Society into Conflicts - the Roma in Romania [De la marginea societăŃii în 
conflicte – romii din România] (Stefánia Toma) 
Descriere: 
În perioada 17-21 aprilie 2011 a avut loc la Lisabona, Portugalia, cel de-al 10-lea Congres 
InternaŃional al SocietăŃii InternaŃionale de Etnologie şi Folclor. Titlul conferinŃei a fost People 
make places – ways of feeling the world [Oamenii fac locurile – moduri de a percepe lumea]. 
Tema centrală a conferinŃei a fost abordarea multiplicităŃii în care oamenii îşi construiesc opiniile, 
percepŃiile, valorile şi practicile care sunt constant renegociate şi reinterpretate în diferite forme. În 
fiecare zi a conferinŃei au fost abordate diferite teme, ca de exemplu: Conturarea existenŃei, 
Creativitate şi emoŃii, Ecologie şi etică. În această ultimă tematică a fost incadrat şi panelul 
Different others la care au participat cercetătorii ISPMN, Zsuzsa Plainer şi Stefánia Toma. Scopul 
panelului a fost de a discuta despre modul în care percepŃia Celuilalt poate schimba bazele 
teoretice şi metodologice în cercetare, condiŃiile de incluziune şi responsabilităŃile etice ale 
înŃelegerii interculturale. Zsuzsa Plainer a vorbit despre producerea şi reproducerea stigmei 
teritoriale în contextul unei zone urbane din România, în cazul căreia graniŃa este construită între 
romi şi neromi, rezidenŃi ai ghetoului şi alŃi locuitori din cartierul din apropiere, dar această graniŃă 
este una fluidă. Stefánia Toma a discutat despre rolul percepŃiei Celuilalt în evoluŃia şi 
interpretarea situaŃiilor conflictuale între romi şi neromi şi despre modul în care aceste percepŃii se 
schimbă intervenind în procesele sociale locale. 
 
Titlul: ConferinŃa internaŃională Kisebbség és többség között – A magyar és a zsidó/izraeli 
etnikai és kulturális tapasztalatok az elmúlt században [Între minoritate şi majoritate – O 
experienŃă culturală şi etnică comună maghiaroevreiască în ultimul secol] 
Organizator(i): Institutul „Balassi”, Budapesta 
Locul (Ńara, oraşul): Budapesta, Ungaria 
Perioada/Data: 5-6 mai 2011 
Participant: Attila Gidó  
Titlul prezentării: Magyarból – zsidó. Viták az erdélyi zsidóság jövıjérıl az 1920-as években 
[Din maghiar evreu. DiscuŃii privind viitorul naŃional al evreilor din Transilvania în anii '20]. 
Descriere:  
În perioada 5-6 mai 2011, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat la conferinŃa 
internaŃională Kisebbség és többség között – A magyar és a zsidó/izraeli etnikai és kulturális 
tapasztalatok az elmúlt században [Între minoritate şi majoritate – O experienŃă culturală şi etnică 
comună maghiaroevreiască în ultimul secol], desfăşurată la Institutul „Balassi”, Budapesta. 
ConferinŃa a fost deschisă de către: Tibor Navracsics (vicepremierul Ungariei şi ministrul 
AdministraŃiei şi JustiŃiei), József Pálinkás (preşedintele Academiei Ungare de ŞtiinŃe), Aliza Bin-
Noun (ambasadorul Israelului la Budapesta). Printre participanŃi s-au numărat cercetători din 
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Israel, Ungaria şi România. Attila Gidó a susŃinut prezentarea cu titlul: Magyarból – zsidó. Viták 
az erdélyi zsidóság jövıjérıl az 1920-as években [Din maghiar evreu. DiscuŃii privind viitorul 
naŃional al evreilor din Transilvania în anii '20]. Temele dezbătute în cadrul conferinŃei au fost: 
interferenŃele culturale, dialogul maghiaro-evreiesc, comparaŃia între diaspora evreiască şi cea 
maghiară, strategiile identitare. Detalii despre eveniment la: 
http://www.szombat.org/?l1=news&l2=plug_news&l3=showNews&id=3456 
http://www.szombat.org/?l1=news&l2=plug_news&l3=showNews&id=348 
 
Titlul: Social and Political Innovations: A European Perspective on Slovakia [InovaŃia socială 
şi politică: o perspectivă europeană asupra Slovaciei] 
Organizator(i): Centrul de excelenŃă pentru InovaŃie Socială al UniversităŃii Comenius (CESI 
UK), în Bratislava, sub auspiciul Consiliului NaŃional al Republicii Slovace  
Locul (Ńara, oraşul): Bratislava, Slovacia 
Perioada/Data: 19-21 mai 2011 
Participant: László Fosztó  
Descriere: 
În perioada 19-21 mai 2011 László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la conferinŃa 
internaŃională intitulată Social and Political Innovations: A European Perspective on Slovakia 
[InovaŃia socială şi politică: o perspectivă europeană asupra Slovaciei]. ConferinŃa a fost organizată 
de Centrul de excelenŃă pentru InovaŃie Socială al UniversităŃii Comenius (CESI UK), în 
Bratislava, sub auspiciul Consiliului NaŃional al Republicii Slovace. László Fosztó a fost invitat ca 
moderator la panelul intitulat Innovations in the Area of Social Inclusion [InovaŃii în domeniul 
incluziunii sociale] şi a comentat prezentările: Câteva observaŃii asupra inovaŃiilor pentru 
incluziunea socială a romilor marginalizaŃi susŃinută de către Daniel Škobla (UNDP Centrul 
Regional Bratislava) şi Activismul muncitorilor din Slovacia: lupta cu criza şi fragmentarea 
susŃinută de către Juraj Buzalka (Facultatea de ŞtiinŃe Sociale şi Economice a UniversităŃii 
Comenius /CESI UK). 
Pentru mai multe detalii despre eveniment vezi: 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=5700 
 
Titlul: ConferinŃa internaŃională a limbilor minoritare ediŃia a XII-a  
Organizator(i): Universitatea din Flensburg, Universitatea Danemarca de Sud şi de European 
Centre for Minority Issues 
Locul (Ńara, oraşul): Flensburg, Germania 
Perioada/Data: 22-25 iunie 2011 
Participant: Ilka Veress, István Horváth  
Titlul prezentării: Utilizarea limbilor minoritare în administraŃie publică în România. Cazul 
minorităŃilor mai puŃin numeroase şi dispersate teritorial (Ilka Veress) 
Utilizarea limbii maghiare în sfera publică şi oficială din România (István Horváth) 
Descriere: 
În perioada de 22-25 iunie 2011 Ilka Veress (cercetător ISPMN) şi István Horváth (preşedinte 
ISPMN) au participat la ConferinŃa internaŃională a limbilor minoritare ediŃia a XII-a, derulată 
la Flensburg, în Germania. ConferinŃa a fost organizată de Universitatea din Flensburg, 
Universitatea Danemarca de Sud şi de European Centre for Minority Issues. Ilka Veress a susŃinut 
prezentarea cu titlul Utilizarea limbilor minoritare în administraŃie publică în România. Cazul 
minorităŃilor mai puŃin numeroase şi dispersate teritorial, prezentare care s-a bazat pe datele unei 
anchete desfăşurate de ISPMN în anul 2009, completată cu rezultatele diferitelor cercetări 
calitative în scopul de a arăta spectrul motivelor pentru care folosirea limbilor minoritare în 
administraŃie publică nu devine o practică comună, în pofida faptului că legislaŃia ar permite. 
István Horváth a susŃinut prezentarea cu titlul: Utilizarea limbii maghiare în sfera publică şi 
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oficială din România. Prezentarea s-a bazat pe o serie de date obŃinute din diferite surse empirice şi 
a subliniat gradele variabile în care maghiara funcŃionează ca limbă oficială la nivel local (sau 
regional), reflectând şi asupra principalilor factori (de natură demografică, politică, 
sociolingvistică) care modelează aceste variaŃii. 
 
Titlul: ConferinŃa internaŃională a limbilor minoritare ediŃia a XII-a  
Organizator(i): Biserica Reformată din Ungaria în parteneriat cu PreşedinŃia UE Maghiară  
Locul (Ńara, oraşul): Budapesta, Ungaria 
Perioada/Data: 23 iunie 2011 
Participant: Lehel Peti  
Descriere: 
Joi, 23 iunie 2011, Lehel Peti (cercetător ISPMN) a participat la o conferinŃă ştiinŃifică intitulată 
Misiune şi dialog în rândul comunităŃii de romi din perspectiva bisericii. ConferinŃa a fost 
organizată de Biserica Reformată din Ungaria în parteneriat cu PreşedinŃia UE Maghiară, şi s-a 
desfăşurat la sediul Bisericii Reformate Maghiare din Budapesta. ConferinŃa a fost împărŃită în 
patru ateliere de lucru, având ca participanŃi reprezentanŃii diferitelor şcoli de ştiinŃe sociale din 
Ungaria, ai societăŃii civile, ai bisericilor istorice din Ungaria şi ai mass-mediei. În abordarea temei 
privind responsabilitatea şi posibilităŃile bisericilor istorice în integrarea etniei rome din Bazinul 
Carpatic, s-a discutat problematica dezvoltării comunităŃilor de romi aflate în sărăcie, posibilitatea 
coexistenŃei paşnice a comunităŃilor de romi şi maghiare, problematica învăŃământului în integrarea 
comunităŃilor de romi, relaŃia etniei rome cu bisericile istorice, din perspectiva istoriei culturii şi a 
etnologiei, precum şi necesitatea înfiinŃării de noi locuri de muncă necesare în procesul integrării 
comunităŃilor de romi. Lehel Peti a avut o prezentare în care şi-a expus experiența pe care o are în 
domeniul integrării romilor, concentrându-se asupra rolului bisericii în relația biserică-comunitatea 
romă, dintr-o localitate de pe Valea Târnavei Mici. 
 

Titlul: Prima întâlnire a Consiliul ŞtiinŃific al ReŃelei Academice de Studii despre Romi 
Organizator(i): Comisia Europeană şi Consiliului Europei 
Locul (Ńara, oraşul): Paris, FranŃa 
Perioada/Data: 23 iunie 2011 
Participant: László Fosztó  
Descriere: 
László Fosztó (cercetător ISPMN) la 1 iunie 2011 a fost numit secretar al ReŃelei Academice de 
Studii despre Romi din Europa (European Academic Network on Romani Studies). ReŃeaua este o 
iniŃiativă comună a Comisiei Europene şi a Consiliului Europei şi are ca obiectiv creşterea 
vizibilităŃii cercetărilor ştiinŃifice despre romi în sfera decidenŃilor politici, cu scopul îmbunătăŃirii 
politicilor adresate romilor şi problemelor cu care se confruntă aceste comunităŃi în Ńările europene. 
ReŃeaua va include oameni de ştiinŃă consacraŃi în domeniul studiilor asupra romilor, precum şi 
tineri specialişti care lucrează în domeniu. Un consiliul ştiinŃific format din 12 membri aleşi dintre 
membrii reŃelei supervizează munca secretarului şi funcŃionarea reŃelei. Prima întâlnire a Consiliul 
ŞtiinŃific al ReŃelei Academice de Studii despre Romi, din Europa, a avut deja loc în data de 23 
iunie 2011, la biroul din Paris al Consiliului Europei. László Fosztó a participat la această întâlnire, 
în calitatea sa de secretar al reŃelei. Pe agenda întâlnirii au fost probleme legate de organizarea, 
extinderea şi funcŃionarea reŃelei precum şi planul de activităŃi pentru perioada următoare. Mai 
multe detalii despre acest proiect puteŃi afla accesând: 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/romastudies/Default_en.asp 
ReacŃii în presă: http://vilag.transindex.ro/?cikk=14658 
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Titlul: A VII-a ediŃie a Şcolii de vară - Provocări şi oportunităŃi pentru EU şi vecinii săi 
Organizator(i): Centrul Robert Schuman pentru Studii Avansate al Institutului Universitar 
European (European University Institute) din FlorenŃa 
Locul (Ńara, oraşul): FlorenŃa 
Perioada/Data: 24 iunie – 1 iulie 2011 
Participant: László Fosztó  
Descriere 
În perioada 24 iunie – 1 iulie 2011 László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat la şcoala de 
vară în domeniul studiilor despre migraŃia internaŃională organizată de Centrul Robert Schuman 
pentru Studii Avansate al Institutului Universitar European (European University Institute) din 
FlorenŃa. EdiŃia a VII-a a Şcolii de vară a fost intitulă: Provocări şi oportunităŃi pentru EU şi 
vecinii săi. László Fosztó şi Giovanni Picker (cercetător postdoctorand ISPMN) au susŃinut 
prezentări în cadrul panelului, organizat cu suportul FundaŃiei ERSTE, despre migraŃia romilor din 
Europa de Est. Mai multe detalii despre eveniment puteŃi afla accesând: 
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Research/Migration/MigrationS
ummerSchool/Index.aspx 
 
Titlul: Şcoala de vară Human Rights, Minorities and Diversity Management - Special Focus: 
Linguistic Diversity  
Organizator(i): Institutul pentru Drepturile MinorităŃilor al Academiei Europene – EURAC 
reseach 
Locul (Ńara, oraşul): Bolzano, Italia 
Perioada/Data: 20 iunie – 1 iulie 2011 
Participant: Crăciun-Ioan Lăcătuş  
Descriere: 
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 MinorităŃilor al Academiei Europene – EURAC reseach. Şcoala de vară 
a avut următoarele obiective: prezentarea şi discutarea cu practicieni şi cadre universitare a 
mecanismelor OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite, OSCE, Consiliului Europei, precum şi al Uniunii 
Europene pentru protecŃie internaŃională şi interregională cu privire la drepturile lingvistice precum 
şi explorarea diversităŃii lingvistice prin discuŃii 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 conferinŃă internaŃională pe tematica migraŃiei cu titlul: Social 
Mobility and Migration. Multidisciplinary Perspectives. La conferinŃă au fost prezentate rezultatele 
finale ale unui proiect de cercetare privind migraŃia în Alpi. Printre persoanele care au susŃinut 
prezentări au fost: Marco Martiniello (directorul de cercetare din cadrul Belgian National Fund for 
Scientific Research) şi Christian Joppke de la Universitatea din Berna (ElveŃia). ConŃinutul 
sesiunilor şcolii de vară s-au desfăşurat într-o abordare multidisciplinară, din perspectiva unor 
domenii precum: dreptul, ştiinŃele politice, economie, sociologie şi lingvistică. Din partea ISPMN, 
Crăciun-Ioan Lăcătuş (cercetător ISPMN) a luat parte la cursurile acestei şcoli de vară. 
 
Titlul: ConferinŃa internaŃională intitulată: “RECORDING THE NAMES”. Four Million 
Shoah Victims documented – Impact on the Collection of Holocaust Victims' Names. 
Organizator(i): Yad Vashem – Institutul internaŃional pentru studierea Holocaustului  
Locul (Ńara, oraşul): Ierusalim 
Perioada/Data: 4-6 iulie 2011 
Participant: Attila Gidó  



 92 

Titlul prezentării: Transylvanian Sources on Holocaust Victims' Names [Surse din Transilvania 
de identificare a numelor victimelor Holocaustului] 
Descriere: 
În perioada 4–6 iulie 2011 s-a desfăşurat la Ierusalim, în cadrul programului „European Holocaust 
Research Infrastructure”, conferinŃa internaŃională intitulată: “RECORDING THE NAMES”. 
Four Million Shoah Victims documented – Impact on the Collection of Holocaust Victims' 
Names. Organizatorul conferinŃei a fost Yad Vashem – Institutul internaŃional pentru studierea 
Holocaustului. Tema conferinŃei a vizat lărgirea bazei de date referitoare la victimele Holocaustului 
şi noi posibilităŃi 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, FranŃa, Belorusia, Ucraina, Republica Moldova, 
Letonia, Lituania, Rusia, S.U.A. ParticipanŃii conferinŃei au raportat despre stadiul în care se află 
procesul de documentare referitor la victimele Holocaustului din Ńara lor. Din România au fost 
prezenŃi doi colaboratori ai proiectului: Laura Degeratu (cercetător, Institutul NaŃional pentru 
Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Bucureşti) şi Attila Gidó (cercetător 
ISPMN) Titlul prezentării lui Attila Gidó 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. 
 
Titlul: International Conference on Critical Education [ConferinŃa InternaŃională despre 
EducaŃia Critică la Atena] 
Organizator(i): Universitatea din Atena şi Revistele Journal Of Critical Education Policy Studies 
(UK), Cultural Logic (USA/Canada), Kritiki (Greece), Radical Notes (India) 
Locul (Ńara, oraşul): Atena 
Perioada/Data: 12-16 iulie 2011 
Participant: Zsuzsa Plainer  
Titlul prezentării: Is the Second Chance a Second Chance? – Roma educational policies in 
Romania, preliminary results (Este A Doua Şansă o a doua şansă? - politici educaŃionale pentru 
romii din România, rezultate preliminare)  
Descriere: 
În perioada 12-16 iulie 2011, Zsuzsa Plainer (cercetător ISPMN) a participat la ConferinŃa 
InternaŃională despre EducaŃia Critică la Atena, Grecia. Evenimentul a fost organizat de către 
Universitatea din Atena şi Revistele Journal Of Critical Education Policy Studies (UK), Cultural 
Logic (USA/Canada), Kritiki (Greece), Radical Notes (India). Prezentarea cercetătoarei a avut 
titlul:  Is the Second Chance a Second Chance? – Roma educational policies in Romania, 
preliminary results (Este A Doua Şansă o a doua şansă? Politici educaŃionale pentru romii din 
România, rezultate preliminare) şi avea ca scop trecerea în revistă a diferitelor măsuri de 
incluziune educaŃională a tinerilor romi din România, precum şi o prezentare a aplicării 
programului A Doua Şansă într-o şcoală din Cluj-Napoca.  

 
Titlul: Masa rotundă: Erdélyi Magyar Koalíció 2012 – korlátok és lehetıségek [CoaliŃia 
maghiară din 2012 – şanse şi obstacole] 
Organizator(i): FundaŃia Pro Minoritate şi Consiliul Tineretului Maghiar din România 
Locul (Ńara, oraşul): Tuşnad 
Perioada/Data: 20 iulie 2011 
Participant: István Gergı Székely  
Titlul prezentării: Az Erdélyi Magyar Néppárt és az erdélyi magyar pártrendszer jövıje [Partidul 
Popular Maghiar din Transilvania şi viitorul sistemului de partide maghiar din Transilvania] 
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Descriere: 
Miercuri, 20 iulie 2011, István Gergı Székely (cercetător ISPMN) a participat la masa rotundă 
organizată de FundaŃia Pro Minoritate şi Consiliul Tineretului Maghiar din România intitulată: 
Erdélyi Magyar Koalíció 2012 – korlátok és lehetıségek [CoaliŃia maghiară din 2012 – şanse şi 
obstacole], în cadrul UniversităŃii de vară de la Tuşnad. Prezentarea lui István Gergı Székely s-a 
focusat asupra unui articol recent publicat de autor, intitulat: Az Erdélyi Magyar Néppárt és az 
erdélyi magyar pártrendszer jövıje [Partidul Popular Maghiar din Transilvania şi viitorul 
sistemului de partide maghiar din Transilvania]. Articolul este un răspuns la dezbaterea iniŃiată 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 minorităŃii maghiare din Transilvania, focusându-
se în special asupra situaŃiei care se va crea în urma apariŃiei unui al treilea partid politic maghiar şi 
asupra posibilelor aranjamente instituŃionale care vor putea servi drept cadru pentru competiŃia şi 
cooperarea dintre partidele minoritare. 

 
Titlul: A şasea ConferinŃă Generală a ConsorŃiului European pentru Cercetare Politică (6th 
ECPR General Conference) 
Organizator(i): ECPR - ConsorŃiul European pentru Cercetare Politică 
Locul (Ńara, oraşul): Reykjavik, Islanda  
Perioada/Data: 25-27 august 2011 
Participant: István Gergı Székely 
Titlul prezentării: Systems of Minority Participation in Central and Southeast Europe: A 
Comparative Perspective [Sisteme de participare politică a minorităŃilor în Europa Centrală şi de 
Sud-Est în perspectivă comparată] 
Descriere: 
În perioada 25-27 august 2011, István Gergı Székely (cercetător ISPMN) a participat la cea de-a 
şasea ConferinŃă Generală a ConsorŃiului European pentru Cercetare Politică (6th ECPR General 
Conference), organizată la Reykjavik, Islanda. István Székely a prezentat o lucrare realizată 
împreună cu István Horváth, (preşedinte ISPMN), intitulată Systems of Minority Participation in 
Central and Southeast Europe: A Comparative Perspective [Sisteme de participare politică a 
minorităŃilor în Europa Centrală şi de Sud-Est în perspectivă comparată]. Lucrarea a fost prezentată 
în cadrul panelului Minority Politics within the Europe of Regions [Politici minoritare în Europa 
regiunilor], din secŃiunea Themes and Challenges to Multi-Level and Regional Politics [Teme şi 
provocări în politicile regionale şi multinivel].  
Programul întregii conferinŃe şi lucrările prezentate sunt accesibile la adresa: 
http://www.ecprnet.eu/conferences/general_conference/Reykjavik/sections.asp 
 
Titlul: SecŃiune de conferinŃă la ConferinŃa anuală IMISCOE intitulat Local Perspectives on 
Migration, Development, and Social Change [Perspective locale asupra migraŃiei, dezvoltării 
şi schimbării sociale] 
Organizator(i): Universitatea din Varşovia 
Locul (Ńara, oraşul): Varşovia  
Perioada/Data: 7-9 septembrie 2011 
Participant: Remus Gabriel Anghel 
Descriere: 
În perioada 7–9 septembrie, Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN) a participat şi organizat 
panelul de conferinŃă intitulat Local Perspectives on Migration, Development, and Social Change 
[Perspective locale asupra migraŃiei, dezvoltării şi schimbării sociale] în cadrul conferinŃei anuale 
IMISCOE. Panelul şi-a propus să analizeze legătura dintre migraŃie şi dezvoltare în estul şi centrul 
Europei, în contextul schimbărilor masive care au avut loc în regiune după căderea regimului 
socialist. DiscuŃiile s-au focusat asupra modalităŃii în care migraŃia produce clivaje sociale noi, 
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cum etnicitatea şi relaŃiile etnice sunt în schimbare datorită migraŃiei masive şi cum se poziŃionează 
aceste schimbări în contextul neoliberalizării şi a repoziŃionării statelor est-europene. IMISCOE 
este cea mai extinsă reŃea europeană de cercetare a migraŃiei, coeziunii sociale şi a integrării. 
ConferinŃa anuală din 2011 s-a intitulat: Dynamics of European Migration Space: Economy, 
Politics and Development [Dinamici ale spaŃiului european de migraŃie: economie, politici şi 
dezvoltare] şi a avut loc la Varşovia. 
 
Titlul: Participare susŃinere teză de doctorat: Laurei Iancu: Religiozitate locală la Arini 
Organizator(i): UniversităŃii din Pécs, Catedra de Etnologie şi antropologie culturală  
Locul (Ńara, oraşul): Pécs 
Perioada/Data: 9 septembrie 2011 
Participant: Lehel Peti  
Titlul prezentării: Religiozitate populară, religiozitate locală. „Domesticirea” religiei în 
România în timpul comunismului şi a tranziŃiei 
Descriere: 
Vineri, 9 septembrie 2011, Lehel Peti (cercetător ISPMN) a susŃinut prelegerea ştiinŃifică cu 
titlul: Religiozitate populară, religiozitate locală. „Domesticirea” religiei în România în timpul 
comunismului şi a tranziŃiei în cadrul şcolii doctorale a UniversităŃii din Pécs, Catedra de 
Etnologie şi antropologie culturală. Prelegerea s-a concentrat asupra literaturii şi metodologiei 
paradigmei religiozităŃii locale (local religion), bazată fiind pe un material etnografic despre 
mişcările religioase carismatice din România. În aceeaşi zi, Lehel Peti 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 susŃinerii de catedră. 
 
Titlul: ConferinŃa internaŃională National, Ethnic and Language Minorities in the European 
Union [MinorităŃi naŃionale, etnice şi lingvistice în Uniunea Europeană] 
Organizator(i): Human Rights Department, Political Science Faculty, Marie Curie-Skłodowska 
University, Lublin; Contemporary History Department, History Institute, Marie Curie-Skłodowska 
University, Lublin; Ukrainian Society 
Locul (Ńara, oraşul): Lublin (Polonia) 
Perioada/Data: 14-16 septembrie 2011 
Participant: István Gergı Székely şi Ágnes Kiss  
Titlul prezentării: 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] 
Descriere: 
În perioada 14–16 septembrie 2011, cu ocazia preluării preşedinŃiei Consiliul UE a fost organizată 
la Lublin (Polonia) conferinŃa internaŃională intitulată National, Ethnic and Language 
Minorities in the European Union [MinorităŃi naŃionale, etnice şi lingvistice în Uniunea 
Europeană]. Din România au participat la acest eveniment Attila Markó, preşedintele 
Departamentului pentru RelaŃii Interetnice, István Gergı 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 faŃă de 
minorităŃi naŃionale, 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]. DiscuŃiile interne ale forŃelor politice minoritare maghiare din 
Serbia şi România faŃă de chestiunea autonomiei culturale, mai specific în legătură cu legea 
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consiliilor minorităŃilor naŃionale din Serbia, respectiv legea statutului minorităŃilor naŃionale din 
România aflată pe agenda parlamentului din 2005 au constituit tematica lucrării. 
Programul conferinŃei poate fi accesat la: http://www.minority.org.pl/ 
 
Titlul: Cercetări sociale în rândul romilor. ViaŃa la marginea societăŃii – 2010 
Organizator(i): Institutul NaŃional al Familiei şi a Politicilor Sociale, Ungaria 
Locul (Ńara, oraşul): Budapesta  
Perioada/Data: 21 septembrie 2011 
Participant: Stefánia Toma 
Titlul prezentării: 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] 
Descriere: 
Miercuri, 21 septembrie 2011, a avut loc la Budapesta conferinŃa cu titlul Cercetări sociale în 
rândul romilor. ViaŃa la marginea societăŃii – 2010, unde a participat Stefánia Toma (cercetător 
ISPMN). La conferinŃă 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 capacităŃile strategice ale 
instituŃiilor sociale, respectiv de a contribui la sustenabilitatea politicilor sociale în Ungaria, în 
special a acelora care vizează populaŃia de etnie romă. În cadrul proiectului au fost realizate două 
anchete sociologice, pe două eşantioane, utilizând metodologii diferite (folosind identificarea 
experŃilor romi, respectiv experŃilor maghiari). Rezultatele cercetării arată că eşantionul de 
populaŃie romă, construit pe baza identificării experŃilor maghiari, are o situaŃie socio-economică 
mai marginal decât eşantionul construit pe baza identificării experŃilor romi. Comparând aceste 
rezultate cu cele ale unor cercetări internaŃionale, datele arată că situaŃia socio-economică a romilor 
din Ungaria este mai bună decât cea a populaŃiei rome din România şi Bulgaria, dar din multe 
puncte de vedere aceasta este inferioară situaŃiei populaŃiei rome din Slovacia sau Cehia. Mai multe 
informaŃii referitoare la proiect (în limba maghiară)puteŃi găsi pe site-ul www.modernizacio.hu 
 
Titlul: Summitul despre romi al primarilor – a construi încrederea reciprocă la nivel local 
[Summit of Mayors on Roma – building mutual trust at the grassroots] 
Organizator(i): 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 reŃeaua municipiilor „Strasbourg Club” 
Locul (Ńara, oraşul): Strasbourg 
Perioada/Data: 22 septembrie 2011 
Participant: László Fosztó 
Descriere: 
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 reŃeaua municipiilor „Strasbourg Club”. În cadrul întâlnirii, în atelierele tematice s-au dezbătut 
problemele legate de educaŃia romilor (atelier I), de prejudecăŃi şi managementul diversităŃii la 
nivel local (atelier II) şi problemele legate de locuire, sănătate şi piaŃa forŃei de muncă (atelier III). 
László Fosztó a participat în cadrul atelierul III. Mai multe informaŃii puteŃi afla accesând: 
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20110922-Roma-Summit/default_en.asp 
 



 96 

Titlul: Întâlnire a experŃilor regionali pe educaŃie intitulată Promovarea dreptului la educaŃie 
de calitate a persoanelor de etnie romă 
Organizator(i): Ministerul EducaŃiei şi ŞtiinŃei al Republicii Serbia în cooperare cu UNESCO 
Locul (Ńara, oraşul): Belgrad (Serbia) 
Perioada/Data: 17-18 octombrie 2011 
Participant: Stefánia Toma 
Descriere: 
În perioada 17–18 octombrie 2011, a avut loc la Belgrad (Serbia) o întâlnire a experŃilor regionali 
pe educaŃie intitulată Promovarea dreptului la educaŃie de calitate a persoanelor de etnie romă. 
Întâlnirea a fost organizată de Ministerul EducaŃiei şi ŞtiinŃei al Republicii Serbia în cooperare cu 
UNESCO şi face parte din seria de întâlniri organizate de către UNESCO, întâlniri care au drept 
obiectiv promovarea dreptului la educaŃie de calitate a persoanelor de etnie romă. Scopul întâlnirii 
a fost de a identifica arii specifice prin care UNESCO ar putea contribui prin diferite modalităŃi şi 
activităŃi concrete la eforturile depuse de către ministerele de resort ale Ńărilor participante. La 
această întâlnire au participat reprezentanŃii ministerelor educaŃiei din opt Ńări, reprezentanŃi ai 
UNESCO, Consiliul Europei, UNICEF, Roma Education Fund, Open Society Institute, cercetători 
de la Universitatea din Torino (Italia) şi Universitatea din Granada (Spania). Institutul pentru 
Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale a fost reprezentat de către Stefánia Toma 
(cercetător ISPMN) – prin ReŃeaua Europeană Academică de Studii asupra Romilor – care a 
participat ca raportor al unui grup de lucru. În cadrul grupurilor de lucru patru teme centrale au fost 
discutate: promovarea şi îmbunătăŃirea educaŃiei interculturale, îmbunătăŃirea programelor de 
formare a profesorilor, educaŃia preşcolară şi importanŃa educaŃiei profesionale. Concluzia generală 
a acestei serii de discuŃii a fost că trebuie acordată mai multă atenŃie cercetărilor de specialitate în 
domeniu, deoarece acestea ar putea reprezenta baza viitoarelor politici educaŃionale. Acest lucru 
poate fi uşurat prin dezvoltarea unei reŃele de specialişti din Ńările participante şi realizarea unor 
baze de date cu proiectele derulate sau în curs de derulare. 
Pentru mai multe detalii accesaŃi: 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/education-
events/?tx_browser_pi1[showUid]=4399&cHash=594d70f313 
 
Titlul: Creşterea capitalului social şi cultural în zonele locuite de romi 
Organizator(i): Institutul pentru Studii Etnice din Ljubljana 
Locul (Ńara, oraşul): Ljubljana (Slovenia) 
Perioada/Data: 20-23 octombrie 2011 
Participant: István Horváth 
Titlul prezentării: Două decenii de politici educaŃionale pentru romi. Rezultate şi dileme din 
România  
Descriere: 
În perioada 20-23 octombrie 2011, István Horváth (preşedinte ISPMN) a participat la conferinŃa 
intitulată Creşterea capitalului social şi cultural în zonele locuite de romi, conferinŃă ce s-a 
desfăşurat la Ljubljana (Slovenia). ConferinŃa a fost organizată de către Institutul pentru Studii 
Etnice din Ljubljana. Pe agenda de discuŃii s-au aflat măsurile reprezentate de politicile 
educaŃionale destinate romilor din diferitele Ńări din Europa Centrală şi de Est. István Horváth a 
susŃinut prezentarea cu titlul Două decenii de politici educaŃionale pentru romi. Rezultate şi 
dileme din România. Prezentarea a inventariat politicile educaŃionale destinate romilor din 
România, atât în termeni de politici de includere instituŃională, cât şi aspecte curriculare. SusŃinerea 
a avut la bază bibliografia de specialitate din domeniu, respectiv diferitele documente de sinteză şi 
descrieri ale diverselor măsuri de politici educaŃionale. Au fost evidenŃiate totodată aspectele 
problematice cărora aceste politici s-au adresat şi direcŃiile în care îmbunătăŃirea sau reflecŃia 
critică ar putea aduce îmbunătăŃiri. 
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Titlul: Kihívások és dilemmák Kelet-Közép-Európában [Provocări şi dileme în Europa 
Centrală şi de Est] 
Organizator(i): Institutul de ŞtiinŃe Politice al FacultăŃii de ŞtiinŃe Juridice şi ale Statului al 
UniversităŃii Eötvös Loránd din Budapesta, împreună cu Facultatea de ŞtiinŃe Politice (linia 
maghiară) a UniversităŃii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi cu Departamentul de RelaŃii 
InternaŃionale şi Studii Europene al UniversităŃii Sapientia din Cluj 
Locul (Ńara, oraşul): Budapesta 
Perioada/Data: 28-29 octombrie 2011 
Participant: Ágnes Kiss şi István Gergı Székely 
Titlul prezentării: Tipologiile interacŃiunilor dintre instituŃiile formale şi informale Kiss Ágnes 
Studierea comportamentului electoral al alegătorilor maghiari din România la nivelul localităŃilor 
Székely István 
Descriere: 
În perioada 28–29 octombrie 2011 Ágnes Kiss şi István Gergı Székely (cercetători ISPMN) au 
participat la conferinŃa intitulată Kihívások és dilemmák Kelet-Közép-Európában [Provocări şi 
dileme în Europa Centrală şi de Est] organizată de Institutul de ŞtiinŃe Politice al FacultăŃii de 
ŞtiinŃe Juridice şi ale Statului al UniversităŃii Eötvös Loránd din Budapesta, împreună cu 
Facultatea de ŞtiinŃe Politice (linia maghiară) a UniversităŃii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi cu 
Departamentul de RelaŃii InternaŃionale şi Studii Europene al UniversităŃii Sapientia din Cluj. 
Ágnes Kiss a susŃinut o prezentare despre tipologiile referitoare la interacŃiunile dintre instituŃiile 
formale şi informale, iar István Székely a vorbit despre proiectul ISPMN care îşi propune 
cercetarea comportamentului electoral al minorităŃilor naŃionale din România, prezentând 
concepŃia proiectului şi nişte rezultate preliminare ale cercetării. 
 
Titlul: Löv Lipót emlékkonferencia [ConferinŃă în memoria rabinului Lipót Löw din Szeged] 
Organizator(i): Centrul de Cercetare de Studii Iudaice al Institutului pentru Studierea 
MinorităŃilor din cadrul Academiei Ungare 
Locul (Ńara, oraşul): Budapesta 
Perioada/Data: 24 noiembrie 2011 
Participant: Attila Gidó 
Titlul prezentării: Procese demografice în cadrul populaŃiei evreieşti din Cluj până în 1944 
Descriere: 
Joi, 24 noiembrie 2011, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a susŃinut o prezentare cu titlul Procese 
demografice în cadrul populaŃiei evreieşti din Cluj până în 1944, în cadrul conferinŃei organizate 
în memoria rabinului Lipót Löw din Szeged. Evenimentul a fost organizat la Budapesta de către 
Centrul de Studii Iudaice al Institutului pentru Studierea MinorităŃilor NaŃionale din cadrul 
Academiei de ŞtiinŃe Maghiare. Cercetătorul a abordat, în prezentarea lui, probleme legate de 
evoluŃia numerică a populaŃiei evreieşti din Cluj cât şi de etapele stabilirii lor în oraş. 
Pentru a vizualiza întregul program al conferinŃei accesaŃi: 
http://mta.hu/data/esemenynaptar/Low_Lipot_emlekkonferencia.pdf. 

Titlul: Ziua culturii tradiŃionale din Pălatca din programul Generating Trust by Means of 
Culture in Multi-ethnic Environment 
Organizator(i): Palisády-Védcölöp Foundation şi Institutul Balassi al Centrului Cultural al 
Ungariei din Bratislava  
Locul (Ńara, oraşul): Bratislava (Slovacia) 
Perioada/Data: 24 noiembrie 2011 
Participant: Csongor Könczei 
Titlul prezentării: Dans şi muzică la Pălatca 
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Descriere: 
Joi, 24 noiembrie 2011, la Institutului Cultural Maghiar Balassi Bálint din Bratislava (Slovacia), 
Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a susŃinut o prelegere ştiinŃifică în cadrul evenimentului 
Ziua culturii tradiŃionale din Pălatca, eveniment desfăşurat ca parte a programului Generating 
Trust by Means of Culture in Multi-ethnic Environment [Încredere prin cultură într-un mediu 
multietnic]. Prelegerea ştiinŃifică intitulată Dans şi muzică la Pălatca – în care subiecŃii sunt 
muzicanŃii romi din Pălatca – susŃinută de către cercetător a fost dublată de proiecŃia unor 
fotografii, culegeri video şi audio din arhive, materiale despre cultura tradiŃională de dans şi 
muzică din comuna Pălatca (Câmpia Transilvaniei). 
 
Titlul: Methods, Means and Aims in Socio-Humanities [Metode, Mijloace şi Scopuri în 
ŞtiinŃele Socio-Umane] 
Organizator(i): Academia Română (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi), Austrian Academy of Sciences 
(Viena), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Federal Institute for the Culture and 
History of the Germans in Eastern Europe (Oldenburg), Deutsche DenkmalAkademie (Frankfurt-
am-Main – Romrod – Görlitz), Institutul pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale 
(Cluj-Napoca), New Europe College (Bucureşti), Babeş-Bolyai University (Cluj-Napoca) 
Locul (Ńara, oraşul): Roma 
Perioada/Data: 25-27 noiembrie 2011 
Participant: Remus Gabriel Anghel 
Titlul prezentării: Români în Italia: precaritate, transnationalizare si efecte la întoarcere 
Descriere:  
În perioada 25 – 27 noiembrie 2011 a avut loc la Roma conferinŃa intitulată Methods, Means and 
Aims in Socio-Humanities [Metode, Mijloace şi Scopuri în ŞtiinŃele Socio-Umane]. Organizatorii 
evenimentului: Academia Română (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi), Austrian Academy of Sciences 
(Viena), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Federal Institute for the Culture and 
History of the Germans in Eastern Europe (Oldenburg), Deutsche DenkmalAkademie (Frankfurt-
am-Main – Romrod – Görlitz), Institutul pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale 
(Cluj-Napoca), New Europe College (Bucureşti), Babeş-Bolyai University (Cluj-Napoca). Din 
partea ISPMN a participat Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN) cu prezentarea intitulată 
Români în Italia: precaritate, transnationalizare si efecte la întoarcere. Plecând de la analiza 
literaturii de specialitate, prezentarea s-a concentrate asupra etapelor migraŃiei româneşti în Italia, 
tipurile de transnaŃionalism al românilor între România şi Italia, precum şi efectele multiple pe care 
migraŃia în Italia le generează în Ńara de origine. 
 
Titlul: Zsidóság – Tradicionalitás és modernitás. Tisztelgı konferencia Karády Viktor 75. 
születésnapjára [Evreii – TradiŃionalitate şi modernitate. ConferinŃă internaŃională] 
Organizator(i): Central European University, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola 
Locul (Ńara, oraşul): Budapesta (Ungaria) 
Perioada/Data: 14-17 decembrie 2011 
Participant: Attila Gidó 
Titlul prezentării: Zsidó iskolázottság és pályaválasztás a két világháború közötti Kolozsváron 
(Nivelul de şcolarizare şi tendinŃe de alegere a carierei în rândul tinerilor evrei din Cluj în 
perioada interbelică) 
Descriere: 
În perioada 14-17 decembrie 2011, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a participat la Budapesta, 
Ungarila la conferinŃa cu tutlul Evreii – TradiŃionalitate şi modernitate. ConferinŃă internaŃională 
susŃinând prelegerea Nivelul de şcolarizare şi tendinŃe de alegere a carierei în rândul tinerilor 
evrei din Cluj în perioada interbelică. 
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PrezenŃă în mass-media 
 
Institutul nostru a avut în vedere ca fiecare manifestare organizată să aibă ecou în mass-media. 

Astfel, de fiecare dată au fost emise comunicate de presă, atât la nivel local cât şi naŃional. 
Totodată, membrii Institutului au participat la diverse emisiuni radio şi TV, promovând astfel 
informaŃiile cu privire la proiectele, publicaŃiile şi conferinŃele anului 2011. 
 
Denumire (radio, TV): TVR Cluj 
Titlul emisiunii: Transilvania Policromă 
Tema: Luni, 24 ianuarie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitat în studioul TVR 
Cluj, în emisiunea Transilvania Policromă. Tema emisiunii a fost atelierul organizat de către 
ISPMN în data de 18 ianuarie, intitulat: Problemele legate de utilizarea etnonimelor romi/Ńigani 
în România şi în Europa. 
 
Denumire (site): www.transindex.ro  
Titlul articolului: NOMEN EST OMEN. Tananyag ne "niggerezzen". És mi a helyzet a Román 
Akadémia "cigányozásával"? 
Data: 2 februarie 2011 
Tema: László Fosztó a fost intervievat în legătură cu dezbaterea etnonimelor roma versus Ńigan 
provocată de iniŃiativă legislativă (nr. 37/2011) despre utilizarea ofocială a termenului de „Ńigani”. 
http://itthon.transindex.ro/?cikk=13542 
 
Denumire (radio, TV): Radio Regio din Sfântu Gheorghe  
Titlul emisiunii: Emisiunea de dimineaŃă 
Data: 3 februarie 2011 
Tema: Joi, 3 februarie, Csongor Könczei a fost invitat la Radio Regio din Sfântu Gheorghe, 
pentru a discuta despre lansarea volumului Az erdélyi magyar táncmővészet és tánctudomány az 
ezredfordulón (Coreografia şi etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei), 
apărut la Editura ISPMN.  
 

Denumire (radio, TV): TVR Cluj 
Titlul emisiunii: Transilvania Policromă 
Data: 9 februarie 2011 
Tema: Miercuri, 9 februarie, Csongor Könczei a fost invitat la TVR Cluj, în emisiunea 
Transilvania policromă, pentru a discuta despre lansarea la Sfântu Gheorghe a volumului Az 
erdélyi magyar táncmővészet és tánctudomány az ezredfordulón (Coreografia şi etnocoreologia 
maghiară din Transilvania în mileniul trei), apărut la Editura ISPMN. 
 
Denumire (radio, TV): TVR Cluj 
Titlul emisiunii: Emisunea în limba maghiară 
Data: 14 februarie 2011 
Tema: Luni, 14 februarie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat ca invitat la 
emisiunea în limba maghiară la TVR Cluj, într-o discuŃie ce a avut ca tematică problemele legate 
de minoritatea romă. Au fost supuse discuŃiei mai multe teme, printre care şi problema 
autoidentificării romilor. László Fosztó a exprimat opinia că recensământul populaŃiei din 
octombrie 2011 trebuie organizat într-un asemenea mod, încât fiecare cetăŃean să-şi poată exprima 
apartenenŃa etnică fără reŃineri. De asemenea, a mai subliniat cercetătorul, este important ca 
autorităŃile să-şi recruteze operatori care cunosc comunităŃile, iar indivizii trebuie informaŃi că 
anonimatul datelor personale este asigurat. 
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Denumire (radio, TV): Erdély FM 
Titlul emisiunii: Mővésztrip 
Data: 29 aprilie 2011 
Tema: Vineri, 29 aprilie, cu ocazia Zilei InternaŃionale a Dansului, Csongor Könczei a fost 
invitat, pentru a discuta despre situaŃia coregrafiei şi etnocoreografiei maghiare din Transilvania. 
 
Denumire (site): www.transindex.ro  
Titlul articolului: Mulasztástol a bőnig 
Data: 9 mai 2011 
Tema: Despre violenŃele între populaŃia romă şi majoritară din Racoşul de Jos, judeŃul Braşov – 
Stefánia Toma. 
http://itthon.transindex.ro/?cikk=14333 
 
Denumire (radio, TV): Radio România Cultural  
Data: 22 mai 2011 
Tema: Duminică, 22 mai, Csongor Könczei a fost intervievat de către Luana Plesea, redactor la 
Radio România, despre situaŃia culturii de dans tradiŃional maghiar din Transilvania. 
 
Denumire (radio, TV): Duna TV 
Titlul emisiunii: Élı népzene 
Data: 5 iunie 2011 
Tema: Duminică, 5 iunie, Csongor Könczei a fost invitat, pentru a discuta despre situaŃia 
muzicanŃilor tradiŃionali şi a muzicienilor „táncház” din Transilvania. 
 
Denumire (radio, TV): TVR Cluj 
Titlul emisiunii: Transilvania policromă 
Data: 4 iulie 2011 
Tema: Luni, 4 iulie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a luat parte în calitate de invitat la 
emisiunea „Transilvania policromă”, a studioului regional TVR Cluj (redactor Andrea GhiŃă). 
Fosztó a vorbit despre cartea recent publicată la Editura ISPMN–Kriterion: Spectrum: cercetări 
sociale despre romi, editori Stefánia Toma şi László Fosztó (cercetători ISPMN). 
 
Denumire (radio, TV): TVR Cluj 
Titlul emisiunii: Transilvania policromă 
Data: 4 iulie 2011 
Tema: Luni, 4 iulie 2011, László Fosztó (cercetător ISPMN) a participat în cadrul emisiunii 
Transilvania policromă la dezbaterea televizată moderată de Lavinia Dandoci care a avut drept 
subiect iniŃiativa primăriei din Baia Mare de a construi un gard de beton în apropierea unor blocuri 
cu locuinŃe sociale în care trăiesc multe familii de romi. Din cauza acestei iniŃiative, primăria a fost 
acuzată de intenŃii de discriminare şi segregare. În emisiune au fost invitaŃi şi Cătălin Cherecheş, 
primarul oraşului Baia Mare (prin telefon) şi Dandoci Gabriel, activist rom. 
 
Denumire: Erdélyi Riport 
Titlul articolului: Vallásosság és modernizáció a csángóknál (Religiozitate şi modernism la 
ceangăii din Moldova) 
Data: iulie 2011 
Tema: Lehel Peti despre Religiozitate şi modernism la ceangăii din Moldova 
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Denumire (site): www.transindex.ro  
Titlul articolului: A HÁTSÓ UDVAR. Dühös munkanélküliek, basáskodó kiskirályok: a bulgáriai 
konfliktusról. 
Data: 26 septembrie 2011 
Tema: László Fosztó despre conflictul din Bulgaria 
http://vilag.transindex.ro/?cikk=15560 
 
Denumire (radio, TV): Erdély FM 
Titlul emisiunii: Arcvonal 
Data: 9 noiembrie 2011 
Tema: Miercuri, 9 noiembrie 2011, Attila Gidó (cercetător ISPMN) la invitaŃia postului de 
radio Erdély FM, în emisiunea  Arcvonal a vorbit despre comemorarea incidentelor antievreieşti 
din Germania în 1938 (Kristalnacht) şi problema antisemitismului în România de azi. 
 
Denumire: Krónika  
Titlul articolului: Felkerült a magyar táncházmozgalom az UNESCO-listára [Mişcarea de tip 
revival a Caselor de Dansuri Populare care a fost inclus în lista de patrimoniul cultural Unesco] 
Data: 29 noiembrie 2011 
Tema: În articolul menŃionat, Csongor Könczei a fost intervievat despre Mişcarea de tip revival a 
Caselor de Dansuri Populare care au fost incluse în lista de patrimoniu cultural Unesco. 
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=58055 
 
Denumire: MTI  
Titlul articolului: Magyarság-kisebbségek-cigányok. A romák integrációjáról és a Nyugat-
Balkánról szól a Pro Minoritate legújabb száma (Maghiarime - MinorităŃi - Ńigani. Noul număr a 
revistei Pro Minoritate este despre integrarea romilor şi Balcanii de Vest) 
Data: noiembrie 2011 
Tema: Stefánia Toma despre Maghiarime - MinorităŃi - Ńigani. Noul număr a revistei Pro 
Minoritate este despre integrarea romilor şi Balcanii de Vest 
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=102012:a-romak-
integraciojarol-es-a-nyugat-balkanrol-szol-a-pro-minoritate-legujabb-szama&catid=76:hazai-
vonatkozasu-hirek&Itemid=113 
 
Denumire (radio, TV): TVR Cluj 
Titlul emisiunii: Transilvania Policromă 
Data: 6 decembrie 2011 
Tema: MarŃi, 6 decembrie, Csongor Könczei a fost invitat, la TVR Cluj, în emisiunea 
Transilvania policromă pentru a discuta despre Mişcarea de tip revival a Caselor de Dansuri 
Populare care au fost incluse în lista de patrimoniu cultural Unesco. 
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Raport financiar 
 
 Institutul pentru Studierea Problemelor MinorităŃilor NaŃionale, este o instituŃie publică 
centrală, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca şi funcŃionează în baza Hotărîrii Guvernului nr. 893 
din 2007 fiind subordonată Secretariatului General al Guvernului şi în coordonarea D.R.I. . 
 Bugetul Institutului, aprobat de către ordonatorul principal de credite, pentru anul 2011 se 
prezintă în felul următor : 
 

000110 Total venituri 2.625.000 
33.10.08 Venituri din prestări servicii 200.000 
37.10.01 DonaŃii 15.000 
43.10 SubvenŃii de la alte administraŃii 2.200.000 
43.10.09 SubvenŃii pentru instituŃii publice 2.200.000 
45.10.02 F.S.E. 210.000 
67.10 VENITURI PROPRII – TOTAL 

CHELTUIELI 
2.625.000 

01.10 Cheltuieli de personal 898.000 
01.20 Bunuri şi servicii 782.000 
01.56 Proiecte finantate din fonduri externe 210.000 
01.59 Alte cheltuieli 555.000 
01.70 Cheltuieli de capital 180.000 

  
Total încasări realizate din subvenŃii 2.019.910 lei, din prestări servicii 51.247 lei , donaŃii 0 lei, 
46.557 din fonduri externe nerambursabile (prefinanŃare proiect în parteneriat cu Academia 
Română). 
 
 Notă explicativă la poziŃiile din balanŃă: 

- Mijloace de transport 119.945,20 lei, echipamente tehnologice 361.471,48 lei, mobilier 
şi aparatură birotică 135.545,18 lei, clădiri 3.491.370 lei, alte active fixe necorporale ( 
programe informatice) 297.561,66 lei din care se scade amortizarea totala  aferentă   
639.242,65 lei, active fixe corporale în curs de execuŃie 69.810 lei ( reparaŃie capitală 
aferentă sălii de conferinŃă), 

- Stocuri 690.699 lei reprezentând valoarea obiectelor de inventar din dotare din care 
552.212 lei cărŃile şi publicaŃiile, matrialele documentare din biblioteca Institutului, 
12.250 lei bonuri valorice de combustibil, 

- Conturi la trezorerie, casa, alte valori 0 lei din care 0 lei disponibil în contul de 
trezorerie, conturi curente 0 lei, 0 lei în casă, 0 lei disponibil din fonduri externe, 
avansuri de trezorerie 0 lei, 

- Datorii către bugetul de stat 6.171 lei reprezentând impozitul de salar aferent lunii 
decembrie, 

- Salariile angajaŃilor şi contribuŃiile aferente lunii decembrie 59.737 lei din care salarii 
nete 35.645 lei,obligaŃii de intreŃinere 1.352 lei, contribuŃii sociale 22.740  lei număr  de 
angajaŃi 27 din care 2 demnitari, 

- ClienŃi neîncasaŃi 0 lei, 
- Furnizori neachitaŃi – facturi curente   0 lei, 
- Burse de achitat postdoctoranzilor 18.000 lei ( aferentă lunii decembrie), 
- De restituit la Bugetul de stat din cererile de rambursare 135.443. 
Notă explicativă la Contul de execuŃie al instituŃiilor publice: 
Total plăŃi efectuate 2.117.714 lei din care: 
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- Cheltuieli de personal   743.042 lei 
Salarii de bază    568.002 lei, 
Salar de merit               0 lei, 
ÎndemnizaŃie conducere  0 lei, 
Spor vechime     0 lei, 
Alte sporuri       0 lei, 
Ore suplimentare   0 lei, 
Fond premii    0 lei, 
Fond posturi cumul   0 lei, 
ÎndemnizaŃii persoane din afara unităŃii 
               0 lei 
ÎndemnizaŃii delegare    17.652 lei, 
Alte drepturi salariale         925 lei, 
ContribuŃii   118.348 lei. 
- Bunuri şi servicii   417.868 lei 
Furnituri de birou  23.613 lei, 
Materiale curăŃenie    1.917 lei, 
Încălzit iluminat  24.519 lei, 
Apă canal salubritate    1.637 lei, 
CarburanŃi    12.500 lei, 
Piese de schimb     9.057 lei, 
Telefon, internet poştă  33.045 lei, 
Materiale şi servicii caracter funcŃional 
    60.477 lei, 
Alte bunuri şi servicii pentru întreŃinere şi funcŃionare 
    59.806 lei, 
ReparaŃii curente  37.866 lei, 
Obiecte de inventar  35.595 lei, 
Deplasări interne  41.401 lei ( participare la conferinŃe, cercetare), 
Deplasări externe  36.311 lei, 
Pregătire profesională  18.944 lei, 
ProtecŃia muncii    3.606 lei, 
Studii şi cercetări            0 lei, 
Protocol      4.080 lei, 
Prime de asigurare echipamente9.658 lei, 
Alte chelt. cu bunuri şi serv.       3.836 lei. 
- CărŃi, publicaŃii   153.118 lei 
- AcŃiuni cu caracter ştiinŃific 496.372 lei (organizare de mese rotunde,conferinŃe, 

prezentări de carte, tipar cărŃi, cercetări), 
- Cheltuieli de capital –   125.314 lei ( 92.330 lei programe informatice, maşini 

echipamente (laptopuri) – 32.984 lei). 
PlăŃi din fonduri externe nerambursabile –, proiect în parteneriat cu Academia Română – 
182.000 lei – burse postdoctoranzi (46.557 lei din prefinanŃare şi 135.443 lei din 
subvenŃie).  

 
 Au fost efectuate cercetări/studii conform planului de activitate pentru 2011, s-au organizat 

mese rotunde, prezentări de carte, conferinŃe ; sau editat cărŃi şi working paper-uri; cercetătorii au 
participat la numeroase conferinŃe de specialitate interne şi extrene; în sala de conferinŃă se 
organizează Filmotecă, etc. 
 
 
Ordonator terŃiar de credite    Şef serviciu economic 
Horváth István      Agoston Erika 


