
4. Bursă în domeniul bisericile minoritare şi dosarele CNSAS 
Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant pentru tineri specialişti (6 luni) 
Descriere 
Timp de 42 de ani episcopul romano-catolic Márton Áron a fost supravegheat în permanenţă de 
serviciile de informaţii din România. Între 1938-1948 această misiune a căzut în sarcina Siguranţei şi 
Serviciului Special de Informaţii. De la 30 august 1948 până în septembrie 1980 supravegherea 
episcopului a fost realizată de Securitate. 
În cadrul bursei de cercetare vor fi analizate, pe baza dosarelor lui Márton Áron din Arhiva Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii din Bucureşti, metodele şi tehnicile de urmărire utilizate 
în cazul acestuia de serviciile de informaţii în perioada menţionată. De asemenea vor fi prezentate într-
o manieră sintetică şi accesibilă rezultatele acestui îndelungat proces de supraveghere.  
Această bursă se adresează tinerilor specialişti interesaţi în studierea activităţii serviciilor secrete, viaţa 
bisericească şi intelectuală minoritară în timpul socialismului de stat.  
La sfârşitul stagiului de 6 luni, bursierul va preda la ISPMN un raport de cercetare de minimum 25 de 
pagini. 
Activitatea bursierului va fi coordonată de cercetători științifici ISPMN, şi va fi monitorizată şi 
evaluată prin şedinţe lunare. 
 

Cerinţe 
Studii de specialitate în domeniul ştiinţelor socio-umane 
Studii şi/sau lucrări în domeniul activităţii serviciilor secrete comuniste, viaţa bisericească şi 
intelectuală minoritară în timpul socialismului de stat 
Experienţă în lucrări cu surse arhivistice 
Capacitate de a lucra în arhivele CNSAS 
 
Criterii de selecţie 
Cunoştinţe prealabile referitoare la regimul socialismului de stat din România, serviciile secrete 
comuniste, viaţa bisericească şi intelectuală minoritară  
Capacitate de a lucra cu surse arhivistice 
 
Metode de selecţie 
1. Analiza dosarului 
CV (experienţă în cercetări, studii, angajări anterioare)  
Adeverinţe, copii de diplomă (cele menţionate la cerinţe) 
Scrisoare, eseu de motivare (300-600 cuvinte) 
Plan de cercetare (maxim 3 pagini A4) 
2. Interviu pe baza scrisorii de motivaţie şi a planului de cercetare 
 



 
 


