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Rezumat
n Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în colaborare cu Centrul de Cercetare
a Relaţiilor Interetnice a realizat o anchetă sociologică reprezentativă pe tema climatului interetnic din
România. Metodologia cercetării a fost pregătită ţinând cont de cercetările cantitative anterioare realizate în ultimii ani referitoare la relaţiile interetnice din România care sunt disponibile sau parţial disponibile. Sondajul s-a realizat în perioada 24 octombrie - 7 noiembrie 2008, pe două eşantioane paralele,
un eşantion naţional de 1189 de subiecţi din toate regiunile României (Moldova, Muntenia, Oltenia,
Dobrogea, Transilvania, Crisana-Maramureş, Banat, Bucureşti) şi un subeşantion de 534 de subiecţi autodeclaraţi de etnie maghiară din (Transilvania, Crişana-Maramureş şi Banat); totalul subiecţilor de etnie
maghiară din amble eşantioane a fost de 612 subiecţi (eşantion maghiar lărgit).

Abstract
n The Romanian Institute for Research on National Minorities carried out a representative survey on
the interethnic climate in Romania in collaboration with the Research Center for Interethnic Relations.
The research methodology was prepared by taking into account previous quantitative research on the
topic. Carried between 24 October - 7 November 2008, the survey included two parallel samples: a
national sample consisting of 1189 persons from all regions of Romania (Moldova, Muntenia, Oltenia,
Dobrogea, Transylvania, Crisana-Maramureş, Banat, Bucharest) and a subsample of 534 persons who
declared themselves as Hungarians (from Transylvania, Crisana-Maramureş and Banat); the enlarged
sample of Hungarians (included in both samples) comprised 612 persons in total.
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ANCHETĂ SOCIOLOGICĂ – COEZIUNE
SOCIALĂ ŞI CLIMAT INTERETNIC ÎN
ROMÂNIA, OCTOMBRIE –
NOIEMBRIE 2008

n Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în colaborare cu Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice a realizat o anchetă sociologică reprezentativă pe tema climatului interetnic
din România. Metodologia cercetării a fost pregătită ţinând cont de cercetările cantitative anterioare
realizate în ultimii ani referitoare la relaţiile interetnice din România care sunt disponibile sau parţial
disponibile.
Obiectivele principale ale sondajului au fost:
•
evaluarea climatului interetnic general din România,
•
dinamica relaţiilor interetnice,
•
caracterizarea auto-percepţiilor şi a percepţiilor celor mai numeroase comunităţi etnice,
•
evaluarea gradului de cunoaştere a fenomenului de intoleranţă şi discriminare,
•
cunoaşterea şi impactul politicilor publice şi legislaţiei privind minorităţile etnice din
România,
Sondajul s-a realizat în perioada 24 octombrie - 7 noiembrie 2008, pe două eşantioane paralele, un eşantion naţional de 1189 de subiecţi din toate regiunile României (Moldova, Muntenia, Oltenia,
Dobrogea, Transilvania, Crisana-Maramureş, Banat, Bucureşti) şi un subeşantion de 534 de subiecţi autodeclaraţi de etnie maghiară din (Transilvania, Crisana-Maramureş şi Banat); totalul subiecţilor de etnie
maghiară din amble eşantioane a fost de 612 subiecţi (eşantion maghiar lărgit).
Tipul de selecţie a subiecţilor în ambele eşantioane a fost: eşantionare de tip probabilist, multistadială,
stratificată. Variabilele de stratificare au fost: tipul de rezidenţă (rural-urban), talia localităţii, statutul administrativ al localităţii, ponderea populaţiei maghiare în localitate, regiunea. Marja de eroare a sondajului este +/- 2,9%, la un nivel de încredere de 95%, pentru eşantionul naţional (N= 1189 subiecţi); +/- 4
%, la un nivel de încredere de 95%, pentru eşantionul maghiar lărgit (N = 612 subiecţi).
Rezultatele cercetării prezintă dinamica evoluţiei relaţiilor interetnice din România, iar datele
care stau la baza perspectivei comparative pornesc de la datele următoarelor anchete realizate în România de-a lungul ultimilor 8 ani:
• CCRIT 2000 - Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (CCRIT), Ethnobarometer, anchetă
asupra relaţiilor interetnice din România, mai-iunie 2000 (Eşantion reprezentativ la nivel naţional de
1253 subiecţi şi un eşantion comparativ de subiecţi maghiari din Transilvania de 798 de indivizi).
• MMT 2002 – Barometrul relaţiilor interetnice, realizat de Metromedia Transilvnia în 2002 (eşantionare multiplă: eşantion reprezentatv naţional de 800 de subiecţi + eşantion de 469 subiecţi români
transilvăneni + eşantion comparativ maghiar de 604 subiecţi + eşantion de romi de 610 subiecţi).
• CCRIT 2006 – Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (CCRIT), Minorităţi Naţionale din România. Reprezentări, intoleranţă, discrimminare, cercetare la nivel naţional pe un eşantion reprezentativ
de 1170 de subiecţi.
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• CCRIT 2008 – Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (CCRIT), Coeziune socială şi climat
interetnic în România, cercetare la nivel naţional; eşantion de 1189 subiecţi reprezentativ naţional şi 534
subiecţi de etnie maghiară, eşantion comparativ.
• PP/Gallup 2003 – Intoleranţă, discriminare şi autoritarism în opinia publică – România 2003,
realizat de Institutul pentru Politici Publice în colaborare cu The Gallup Organization Romania; eşantion
reprezentativ de 1500 subiecţi.
Deoarece climatul interetnic este influenţat de contextul socio-politic, acest fapt presupune monitorizarea şi evaluarea acestuia prin perspectiva comparativă şi prin dinamica relaţiilor dintre diferitele grupuri
etnice de-a lungul timpului. Astfel pot fi reprezentate percepţiile, atitudinile gruprurilor etnice dobândite prin interacţiunile cotidiene sau dobândite cultural. Tematicile anchetei se construiesc printr-o serie
de întrebări ce se referă la stereotipurile diferitelor grupuri etnice, a majorităţii faţă de minorităţi, şi invers, cunoaşterea legislaţiei cu privire la minorităţi naţionale, dinamica relaţiilor interetnice, identităţile
naţionale multiple. În cele ce urmeză comentăm câteva rezultate ale anchetei, aspecte care se referă la
elementele modelului românesc de tratare a relaţiilor interetnice, iar la urmă prezentăm grafic dinamica
relaţiilor interetnice.

Stereotipuri
n În evaluarea climatului interetnic un aspect principal reprezintă modul în care se percep grupurile etnice (majoritatea şi minorităţile), care influenţează atitudinea şi comportamentul acestor grupuri.
Cercetarea prezintă stereotipurile care funcţionează în ceea ce îi privesc pe românii, maghiarii, romii,
germanii şi evreii din România. Astfel subiecţii au ales trei însuşiri în cazul fiecărui grup etnic.
Românii se percep ca fiind primitori, cumsecade şi harnici. Maghiarii îi percep pe români ca fiind religioşi, superstiţioşi şi uniţi. Comparativ cu datele studiului CCRIT 2006, constatâm că stereotipurile
faţă de un anumit grup etnic, inclusive auto-stereotipurile dominante au rămas aceleaşi. Maghiarii sunt
percepuţi de români ca uniţi, mândrii, egoişti şi civilizaţi, păstrându-se aceleaşi tendinţe ca în cazul cercetărilor anterioare. În ceea ce priveşte autopercepţia maghiarilor, aceştia se văd harnici, cinstiţi, dar şi
dezbinaţi (această percepţie reflectă opinia publică cu privire la climatul politic al minorităţii maghiare).
Românii şi maghiarii au aceleaşi streotipuri negative faţă de romi, considerându-i murdari, hoţi, leneşi,
delăsători, înapoiaţi, păstrându-se percepţiile din 2006. Stereotipirule faţă de evrei sunt aceleaşi atât la
români, cât şi la maghiari, reflectând percepţia tradiţională ca fiind religioși, întreprinzători, uniţi şi inteligenţi.
Alte percepţii faţă de grupurile etnice ca actori colectivi sunt stereotipurile tradiţionale, se referă la grupurile cele mai bogate, cu cea mai multă influenţă politică şi cel care se bucură de mai mult
respect. Astfel se păstrează reprezentările la nivel naţional din 2006: românii sunt consideraţi cei mai
bogaţi de 40,4%, urmaţi de romi cu 8,5%, dar în descreştere faţă de 2006 când 15,6% dintre respondenţi
considerau că romii sunt cei mai bogaţi. Romii sunt urmaţi de germani (7,9%), evrei (7,1%) şi maghiari
(3,1%). Aproximativ o terime (32%) din populaţie consideră că nu contează etnia. Românii ocupă primul
loc şi la influenţă politică (69%), urmaţi de maghiari (5%), evrei, germani şi romi. În ceea ce priveşte grupurile cele mai respectate, românii se plasează tot pe primul loc cu 49,5%, urmaţi de germani, maghiari,
romi şi evrei, iar un 25,3% declară că nu contează etnia.

Relaţiile interetnice
n Privind percepţia relaţiilor interetnice între majoritate şi minorităţi, atât la nivel naţional, cât şi la nivel
local, s-a formulat întrebarea: „Dintre următoarele expresii care descriu relaţiile dintre români şi maghiari
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în România, care vi se pare că exprimă realitatea mai exact? Dar dintre români şi romi? Dar în zona în
care trăiţi Dvs.?”
În cazul relaţiilor dintre românii şi maghiarii din România tendinţele în timp la nivel naţional
arată că scade ponderea celor care nu pot aprecia aceste relaţii (6,1% la finalul anului 2008 faţă de 23,6%
în 2000), dar se păstrează raporturile principale de apreciere a relaţiilor interetnice, pe primul loc clasându-se cei care consideră că acestea sunt relaţii de colaborare (45,6%), urmat de relaţii conflictuale
(29%), şi ignorarea reciprocă (19,3%). Percepţiile maghiarilor în ceea ce priveşte relaţiile dintre românii
şi maghiarii din România la sfârşitul anului 2008 sunt aproximativ identice cu percepţiile populaţiei la
nivel naţional, însă evoluţia lor în timp diferă de acesta din urmă. Majoritatea românilor din Transilvania (67,7%), segmentul de populaţie de etnie română care are experienţa interacţiunii cotidiene cu
maghiari, apreciază relaţiile la nivel naţional dintre cele două etnii ca fiind de colaborare, păstrându-se
tendinţele de apreciere pozitivă în timp. Aceeaşi tendinţă se manifestă şi în cazul românilor transilvăneni când apreciază relaţiile dintre români şi maghiari la nivel local. În ceea ce priveşte maghiarii din
Transilvania, ponderea celor care consideră că relaţiile dintre majoritate şi minoritatea maghiară este
una de colaborare este mai ridicată la nivel local (67,2%), faţă de nivel naţional (45,7%), menţinându-se
tendinţele în timp.
În ceea ce priveşte dinamica relaţiilor dintre românii şi romii din România se prezintă o tendinţă
negativă de apreciere, în 2008 se înregistrează ponderea cea mai redusă a celor care apreciază aceste
relaţii ca fiind de colaborare, 16,7% faţă de 38,6% în 2006, şi 20,9% în 2002, iar peste 50% declară că
relaţiile sunt conflictuale.

Perceperea legislaţiei cu privire la minorităţi naţionale
n Existenţa drepturilor minorităţilor naţionale este o problemă intens dezbătută, iar divergenţele de
abordare dintre majoritate şi minorităţi se reflectă şi în rezultatele sondajului. Astfel majoritatea respondenţilor români (51,2%) cred că minorităţile naţionale au atâtea drepturi cât sunt necesare, pe când
doar 26,3% dintre maghiari sunt de aceeaşi părere şi consideră într-o pondere de 65,3% că minorităţile
au prea puţine drepturi.
În ceea ce priveşte existenţa indicatoarelor bilingve cu denumirea localităţii se constată diferenţe semnificative între respondenţii maghiari şi români. Doar o treime (32,9%) dintre români consideră
că e bine să existe plăcuţe bilingve, faţă de 94,8%, în cazul respondenţilor maghiari. Comparând evoluţia percepţiilor cu privire la existenţa indicatoarelor bilingve, se constată reducerea acceptării acestora,
34% în 2008, faţă de 49,1% în 2006, crescând şi ponderea celor care cred că nu este nevoie de aşa ceva
de la 29,9% la 33,4%.

Percepţiile despre romi
n Romii sunt percepuţi ca o minoritate marginală şi cu status căzut. Privit din perspectiva dinamicii
percepţiilor despre romi, deşi, situaţia în timp se îmbunătăţeşte lent, tendinţele încă reflecă un grad
semnificativ de incriminare a acestui gup etnic. Astfel, 65,7% din populaţie crede că, cei mai mulţi dintre
romi încalcă legile, iar 49,8 % declară că romii nu ar trebui lăsaţi să călătorească în străinătate, pentru
că ne fac de râs şi ne creează probleme, iar ponderea acelora care spun că statul ar trebui să ia măsuri
pentru a opri creşterea numărului de romi este de 47,2%. Majoritatea populaţiei (50,5%) declară că, dacă
ar fi patroni, nu ar angaja romi pentru că majoritatea lor sunt leneşi şi fură. Însă, sunt şi aprecieri pozitive,
peste două treimi (70,6%) dintre respondenţi nu sunt de acord ca romii să fie forţaţi să trăiască separat
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de restul societăţii, pentru că nu se pot integra, iar 56,9% sunt în dezacord cu posibilitatea ca locuitorii
satelor şi oraşelor din România să aleagă dacă romii pot sau nu să se stabilească în localitatea lor.
În ceea ce priveşte distanţa socială, ce se referă la disponibilitatea de a accepta grade de intimitate cu diferite grupuri etnice, romii se confruntă cu cel mai redus grad de acceptare socială, iar
dinamica în timp arată accentuarea acestui fenomen. Deşi, 81,5% din populaţia neromă cunoște câţiva
romi din vedere, doar 7,8% se vizitează cu prieteni romi, şi numai 3,7% se sfătuiesc cu romi în probleme
personale.

Naţionalitatea declarată şi identificări etnic-naţionale
multiple
n Referitor la identificarea naţională prin naţionalitatea declarată, ancheta a cuprins un set de întrebări
referitoare la identificările secundare ale celor care declară că au mai multe naţionalităţi. Astfel, după
întrebarea clasică „Care este naţionalitatea/etnia Dumneavoastră?”, s-a formulat şi întrebarea „ Pe lângă
naţionalitatea pe care aţi menţionat-o, mai sunt şi alte naţionalităţi de cultura sau tradiţiile cărora vă
simţiţi atașat?”.
Astfel, 16,3% din populaţie la nivel naţional a declarat că se identifică cu mai multe naţionalităţi, iar maghiarii au declarat acelaşi lucru într-o pondere de 17,2%. La nivel naţional cei mai mulţi se
identifică secundar cu naţionalitatea maghiară/secuiască (59,5%), germană/săsească/şvabă (33,6) şi o
naţionalitate occidentală (25,9%). În cazul populaţiei maghiare cu identificări naţionale multiple majoritatea (76,2%) declară că se simt ataşaţi de cultura şi tradiţiile majorităţii (române), 11,4 % de germană/
săsească/şvabă.
1. În ce măsură sunteţi mulţumit de condiţiile Dvs. actuale de viaţă?
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2. În ce măsură sunteţi mulţumit de condiţiile Dvs. actuale de viaţă? Comparaţie cu 2006 la nivel
naţional

3. Cum consideraţi că trăiţi faţă de octombrie anul trecut?
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4. Cum consideraţi că trăiţi faţă de anul trecut? Comparaţie cu 2006 la nivel naţional

5. După părerea Dvs. veţi trăi mai bine sau mai prost peste un an?
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6. După părerea Dvs. veţi trăi mai bine sau mai prost peste un an? Comparaţie cu 2006 la nivel
naţional.

7. Cât de multă încredere aveţi în oameni, în general?
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8. Câtă încredere aveţi în... ? (Încredere multă şi foarte multă – procentaje)

9. Câtă încredere aveţi în... ? (Încredere puţină şi foarte puţină – procentaje)

12

SÓLYOM ZSUZSA • ANCHETĂ SOCIOLOGICĂ - COEZIUNE SOCIALĂ ȘI CLIMAT INTERETNIC
ÎN ROMÂNIA, OCTOMBRIE - NOIEMBRIE 2008

10. În opinia Dvs., în România, în general vorbind, cine sunt cei mai bogaţi?

11. În opinia Dvs., în România, în general vorbind, cine au mai multă influenţă politică?
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12. În opinia Dvs., în România, în general vorbind, cine se bucură de mai mult respect?

13.1. Care dintre următoarele însuşiri îi caracterizează cel mai bine pe ROMÂNII din România?
(Comparaţii pe eşantioane naţionale)
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13.2. Care dintre următoarele însuşiri îi caracterizează cel mai bine pe ROMÂNII din România?
(Comparaţii pe eşantioane naţionale)

14.1. Care dintre următoarele însuşiri îi caracterizează cel mai bine pe MAGHIARII din
România? (Comparaţii pe eşantioane naţionale – fără subiecţii maghiari)
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14.2. Care dintre următoarele însuşiri îi caracterizează cel mai bine pe MAGHIARII din
România? (Comparaţii pe eşantioane naţionale – fără subiecţii maghiari)

15.1. Care dintre următoarele însuşiri îi caracterizează cel mai bine pe ROMII din România?
(Comparaţii pe eşantioane naţionale)
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15.2. Care dintre următoarele însuşiri îi caracterizează cel mai bine pe ROMII din România?
(Comparaţii pe eşantioane naţionale)

16.1. Care dintre următoarele însuşiri îi caracterizează cel mai bine pe EVREII din România?
(Comparaţii pe eşantioane naţionale)
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16.2. Care dintre următoarele însuşiri îi caracterizează cel mai bine pe EVREII din România?
(Comparaţii pe eşantioane naţionale)

17. Dintre următoarele expresii care descriu relaţiile dintre ROMÂNII şi MAGHIARII din
România, care vi se pare că exprimă realitatea mai exact? (tendinţe în timp la nivel naţional)
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18. Dintre următoarele expresii care descriu relaţiile dintre ROMÂNII şi MAGHIARII din România,
care vi se pare că exprimă realitatea mai exact? (tendinţe în timp la nivelul maghiarilor)

19. Dintre următoarele expresii care descriu relaţiile dintre ROMÂNII şi MAGHIARII din România, care vi se
pare că exprimă realitatea mai exact? (tendinţe în timp la nivelul populaţiei ROMÂNILOR TRANSILVĂNENI)
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20. Dintre următoarele expresii care descriu relaţiile dintre ROMÂNII şi MAGHIARII din zona în care trăiţi, care vi
se pare că exprimă realitatea mai exact? (tendinţe în timp la nivelul populaţiei ROMÂNILOR TRANSILVĂNENI)

21. Dintre următoarele expresii care descriu relaţiile dintre ROMÂNII şi MAGHIARII din România, care vi
se pare că exprimă realitatea mai exact? (tendinţe în timp la nivelul populaţiei maghiarilor transilvăneni)
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22. Dintre următoarele expresii care descriu relaţiile dintre ROMÂNII şi MAGHIARII din zona în care trăiţi, care
vi se pare că exprimă realitatea mai exact? (tendinţe în timp la nivelul populaţiei maghiarior transilvăneni)

23. Dintre următoarele expresii care descriu relaţiile dintre ROMÂNII şi ROMII din România, care
vi se pare că exprimă realitatea mai exact? (tendinţe în timp la nivel naţional)

21

WORKING PAPERS • 31/2010

24. Cum apreciaţi legile din România cu privire la drepturile minorităţilor naţionale?

25. În unele localităţi din România, pe indicatorul cu denumirea localităţii figurează atât numele
localităţii în limba română, cât şi în limba minorităţii care trăieşte în localitatea respectivă.
Dvs. personal aţi văzut asemenea plăcuţe bilingve? (tendinţe în timp la nivel naţional)
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26. Care este opinia Dvs. în ceea ce priveşte aceste plăcuţe bilingve? (tendinţe în timp la nivel
naţional)

27. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii: (procente ACORD)
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28. Vă rugăm să indicaţi dacă în cazul Dvs. sunt adevărate următoarele propoziţii:
(Procentaje din răspunsurile subiecţilor non-maghiari, răspunsuri AFIRMATIVE)

29. Vă rugăm să indicaţi dacă în cazul Dvs. sunt adevărate următoarele propoziţii:
(Procentaje din răspunsurile subiecţilor non-maghiari, răspunsuri AFIRMATIVE)
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30. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii în ceea ce -i priveşte pe romii din
România? – ACORD (numai subiecţii non-romi)

31. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii în ceea ce-i priveşte pe romii din
România? – DEZACORD (numai subiecţii non-romi)
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32. Din câte ştiţi Dvs., în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, autorităţile române au
participat la exterminarea evreilor?

33. Din câte ştiţi Dvs., în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, autorităţile române au
participat la exterminarea romilor (ţiganilor)?
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34. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii despre evrei? – ACORD

35. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii despre evrei? – DEZACORD
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36. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie: „Când există puţine locuri de muncă
românii ar trebui să aibă întâietate în faţa imigranţilor (străinilor)”

37. Credeţi că pentru binele societăţii este de dorit ca imigranţii:
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38. Dacă pe acelaşi raft în magazin aveţi marfă produsă în străinătate şi aceeaşi marfă produsă
în ţara noastră, dar la un preţ puţin mai mare, aţi fi dispus să plătiţi mai mult pentru produsul
românesc? – procente DA

39. Pentru cei care au răspuns DA: Cu cât aţi fi dispus să plătiţi mai mult (în procente – media
procentelor cu care ar fi dispuşi să plătească mai puţin)? Pentru o marfă produsă…
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40. Să presupunem că la cumpărături trebuie să alegeţi între un vânzător maghiar, unul român
şi unul rom. În privinţa calităţii, a ofertei şi a preţului produsului nu sunt diferenţe. De la cine aţi
prefera să cumpăraţi?

41. Imaginaţi-vă că aveţi posibilitatea ca în speranţa unui venit suplimentar să daţi în chirie
apartamentul/locuinţa. Dacă aţi putea să alegeţi, cui aţi închiria-o?
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42. Pentru a avea chiriaşi de aceeaşi etnie cu Dvs., aţi fi dispus să le scădeţi chiria?

43. Pentru cei care au răspuns DA: Până la cât la sută din preţ aţi fi dispus să faceţi o reducere ca
să aveţi în schimb chiriaşi de aceeaşi etnie? (Media procentelor exprimate)
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44. Dacă aţi fi în situaţia de a vinde un teren din proprietatea Dvs., în ce măsură aţi fi dispus să-l
înstrăinaţi unui ROMÂN?

45. Dacă aţi fi în situaţia de a vinde un teren din proprietatea Dvs., în ce măsură aţi fi dispus să-l
înstrăinaţi unui MAGHIAR?
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46. Dacă aţi fi în situaţia de a vinde un teren din proprietatea Dvs., în ce măsură aţi fi dispus să-l
înstrăinaţi unui ROM?

47. Dacă aţi fi în situaţia de a vinde un teren din proprietatea Dvs., în ce măsură aţi fi dispus să-l
înstrăinaţi unui GERMAN?
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48. Dacă aţi fi în situaţia de a vinde un teren din proprietatea Dvs., în ce măsură aţi fi dispus să-l
înstrăinaţi unui EVREU?

49. Dacă aţi fi în situaţia de a vinde un teren din proprietatea Dvs., în ce măsură aţi fi dispus să-l
înstrăinaţi cuiva din OCCIDENT?
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50. Dacă aţi fi în situaţia de a vinde un teren din proprietatea Dvs., în ce măsură aţi fi dispus să-l
înstrăinaţi cuiva din ORIENT?

51. Dacă aţi fi în situaţia de a vinde un teren din proprietatea Dvs., în ce măsură aţi fi dispus să-l
înstrăinaţi ORICUI?
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52. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am cumpărat de la un ROMÂN

53. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am cumpărat de la un MAGHIAR
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54. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am cumpărat de la un ROM

55. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am cumpărat de la un GERMAN
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56. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am cumpărat de la un EVREU

57. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am cumpărat de la cineva din OCCIDENT
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58. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am cumpărat de la cineva din ORIENT

59. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am vândut unui ROMÂN
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60. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am vândut unui MAGHIAR

61. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am vândut unui ROM
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62. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...Am vândut unui
GERMAN

63. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am vândut unui EVREU

41

WORKING PAPERS • 31/2010

64. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am vândut cuiva din OCCIDENT

65. Până acum vi s-a întâmplat să vindeţi sau să cumpăraţi un teren de la un...
Am vândut cuiva din ORIENT
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66. Referitor la diversitatea etnică din ţara noastră, în ce măsură credeţi că acesta ne strică unitatea sau ne îmbogăţeşte? Vă rog să folosiţi scala următoare să vă marcaţi poziţia.

67. Care este naţionalitatea/etnia dumneavoastră?
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68. Pe lângă naţionalitatea pe care aţi menţionat-o, mai sunt şi alte naţionalităţi de cultura sau
tradiţiile cărora vă simţit ataşat?

69. Pe lângă naţionalitatea pe care aţi menţionat-o, mai sunt şi alte naţionalităţi de cultura sau
tradiţiile cărora vă simţit ataşat? De care anume?
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70. Care este limba Dvs. maternă?

71. În general vorbind, ce limbi folosiţi pentru a comunica cu membrii familiei şi cu prietenii?
(puteţi indica mai multe limbi)
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72. În afară de limba Dvs. maternă, ce alte limbi mai cunoaşteţi sufficient de bine ca să luaţi parte la o conversaţie? (puteţi indica mai multe limbi)

Alte limbi cunoscute: sârba, portugheza, turca, greaca
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DESPRE INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂŢILOR
NAŢIONALE
ABOUT THE ROMANIAN INSTITUTE FOR RESEARCH ON NATIONAL MINORITIES
A NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZETRŐL

NSTITUTUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE (ISPMN) funcţionează ca
instituţie publică și ca personalitate juridică în subordinea Guvernului și în coordonarea
Departametului pentru Relaţii Interetnice. Sediul Institutului este în municipiul Cluj-Napoca.

nScop și activităţi de bază

Studierea și cercetarea inter- și pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării și exprimării identităţii etnice, studierea aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă natură ale
minorităţilor naţionale și ale altor comunităţi etnice din România.

nDirecţii principale de cercetare

Schimbare de abordare în România, în domeniul politicilor faţă de minorităţile naţionale: analiza
politico-instituţională a istoriei recente;
Dinamica etno-demografică a minorităţilor din România;
Revitalizare etnică sau asimilare? Identităţi în tranziţie, analiza transformărilor identitare la minorităţile
etnice din România;
Analiza rolului jucat de etnicitate în dinamica stratificării sociale din România;
Patrimoniul cultural instituţional al minorităţilor din România;
Patternuri ale segregării etnice;
Bilingvismul: modalităţi de producere, atitudini și politici publice;
Noi imigranţi în România: modele de încorporare și integrare.

The ROMANIAN INSTITUTE FOR RESEARCH ON NATIONAL MINORITIES (RIRNM) is a legally constituted
public entity under the authority of the Romanian Government. It is based in Cluj-Napoca.

n Aim

The inter- and multidisciplinary study and research of the preservation, development and expression
of ethnic identity, as well as social, historic, cultural, linguistic, religious or other aspects of national
minorities and of other ethnic communities in Romania.

n Major research areas

Changing policies regarding national minorities in Romania: political and institutional analyses of
recent history;
Ethno-demographic dynamics of minorities in Romania;
Identities in transition – ethnic enlivening or assimilation? (analysis of transformations in the identity
of national minorities from Romania);
Analysis of the role of ethnicity in the social stratification dynamics in Romania;
The institutional cultural heritage of minorities in Romania;
Ethnic segregation patterns;
Bilingualism: ways of generating bilingualism, public attitudes and policies;
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Recent immigrants to Romania: patterns of social and economic integration.
A kolozsvári székhelyű, jogi személyként működő NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET (NKI) a Román
Kormány hatáskörébe tartozó közintézmény.

n Célok

A romániai nemzeti kisebbségek és más etnikai közösségek etnikai identitásmegőrzésének, -változásainak, -kifejeződésének, valamint ezek szociológiai, történelmi, kulturális, nyelvészeti, vallásos és más
jellegű aspektusainak kutatása, tanulmányozása.

n Főbb kutatási irányvonalak

A romániai kisebbségpolitikában történő változások elemzése: jelenkortörténetre vonatkozó intézmény-politikai elemzések;
A romániai kisebbségek népességdemográfi ai jellemzői;
Átmeneti identitások – etnikai revitalizálás vagy asszimiláció? (a romániai kisebbségek identitásában
végbemenő változások elemzése);
Az etnicitás szerepe a társadalmi rétegződésben;
A romániai nemzeti kisebbségek kulturális öröksége;
Az etnikai szegregáció modelljei;
A kétnyelvűség módozatai, az ehhez kapcsolódó attitűdök és közpolitikák;
Új bevándorlók Romániában: társadalmi és gazdasági beilleszkedési modellek.

48

A apărut/Previous/Megjelent
n Nr. 1
Kiss Tamás – Csata István: Evoluţia populaţiei maghiare din România. Rezultate şi probleme metodologice. Evolution of the Hungarian Population from
Romania. Results and Methodological Problems
n Nr. 2
Veres Valér: Analiza comparată a identităţii
minorităţilor maghiare din Bazinul Carpatic. A
Kárpát-medencei magyarok nemzeti identitásának
összehasonlító elemzése
n Nr. 3
Fosztó László: Bibliografie cu studiile şi
reprezentările despre romii din România – cu accentul pe perioada 1990–2007
n Nr. 4
Remus Gabriel Anghel: Migraţia şi problemele
ei: perspectiva transnaţională ca o nouă modalitate de analiză a etnicităţii şi schimbării sociale în
România
n Nr. 5
Székely István Gergő: Soluţii instituţionale speciale
pentru reprezentarea parlamentară a minorităţilor
naţionale
n Nr. 6
Toma Stefánia: Roma/Gypsies and Education in a
Multiethnic Community in Romania
n Nr. 7
Marjoke Oosterom: Raising your Voice: Interaction
Processes between Roma and Local Authorities in
Rural Romania
n Nr. 8
Horváth István: Elemzések a romániai magyarok
kétnyelvűségéről
n Nr. 9
Rudolf Gräf: Palatele ţigăneşti. Arhitectură şi
cultură
n Nr. 10
Tódor Erika Mária: Analytical aspects of institutional bilingualism. Reperele analitice ale bilingvismului
instituţional

n Nr. 11
Székely István Gergő: The representation of
national minorities in the local councils – an evaluation of Romanian electoral legislation in light of
the results of the 2004 and 2008 local elections.Reprezentarea minorităţilor naţionale la nivel local – O
evaluare a legislaţiei electorale româneşti pe baza
rezultatelor alegerilor locale din 2004 şi 2008
n Nr. 12
Kiss Tamás – Barna Gergő – Sólyom Zsuzsa:
Erdélyi magyar fiatalok 2008. Közvélemény-kutatás
az erdélyi magyar fiatalok társadalmi helyzetéről
és elvárásairól. Összehasonlító gyorsjelentés.
Tinerii maghiari din Transilvania 2008. Anchetă
sociologică despre starea socială şi aşteptările
tinerilor maghiari din Transilvania. Dimensiuni
comparative
n Nr. 13
Yaron Matras: Viitorul limbii Romani: către o
politică a pluralismului lingvistic
n Nr. 14
Sorin Gog: Cemeteries and dying in a multi-religious and multi-ethnic village of the Danube Delta
n Nr. 15
Irina Culic: Dual Citizenship Policies in Central and
Eastern Europe
n Nr. 16
Mohácsek Magdolna: Analiza fi nanţărilor alocate
organizaţiilor minorităţilor naţionale
n Nr. 17
Gidó Attila: On Transylvanian Jews. An Outline of a
Common History
n Nr. 18
Kozák Gyula: Muslims in Romania: Integration
Models, Categorization and Social Distance
n Nr. 19
Iulia Hossu: Strategii de supravieţuire într-o
comunitate de romi. Studiu de caz. Comunitatea
„Digului”, Orăștie, judeţul Hunedoara
n Nr. 20
Székely István Gergő: Reprezentarea politică a
minorităţilor naţionale în România
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n Nr. 21
Peti Lehel: Câteva elemente ale schimbării
perspectivei religioase: secularizarea,
transnaţionalismul și adoptarea sectelor în satele
de ceangăi din Moldova. Transnational Ways of
Life, Secularization and Sects. Interpreting Novel
Religious Phenomena of the Moldavian Csángó
Villages
n Nr. 22
Sergiu Constantin: Tirolul de Sud – un model de
autonomie și convieţuire?
n Nr. 23
Jakab Albert Zsolt: Organizarea memoriei colective
în Cluj-Napoca după 1989
The Organization of Collective Memory by
Romanians and Hungarians in Cluj-Napoca after
1989
n Nr. 24
Peti Lehel: Apariţia Fecioarei Maria de la Seuca – în
contextul interferenţelor religioase și etnice
The Marian Apparition from Seuca/Szőkefalva in
the Context of Religious and Ethnical Interferences
n Nr. 25
Könczei Csongor: De la Kodoba la Codoba. Despre
schimbarea identităţii etnice secundare într-o
familie de muzicanţi romi dintr-un sat din Câmpia
Transilvaniei
Hogyan lett a Kodobákból Codoba? Másodlagos
identitásváltások egy mezőségi cigánymuzsikus
családnál

50

n Nr. 26
Marius Lazăr: Semantică socială și etnicitate.
O tipologie a modurilor identitare discursive în
România
n Nr. 27
Horváth István (coord.), Veress Ilka, Vitos Katalin:
Közigazgatási nyelvhasználat Hargita megyében
az önkormányzati és a központi kormányzat
megyeszintű intézményeiben
Utilizarea limbii maghiare în administraţia publică
locală şi în instituţiile deconcentrate din judeţul
Harghita
n Nr. 28
Sarău Gheorghe: Bibliografie selectivă privind
rromii (1990 - 2009)
n Nr. 29
Livia Popescu, Cristina Raţ, Adina Rebeleanu: „Nu
se face discriminare!”... doar accesul este inegal.
Difi cultăţi în utilizarea serviciilor de sănătate de
cătrepopulaţia romă din România
„No discrimination!” Just unequal access... Barriers inthe use of health-care services among the
RomanianRoma
n Nr. 30
Kiss Tamás: Minorităţi din România: dinamici
demografice şi identitare

