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În perioada 5-6 martie 2015, au fost organizate de către ISPMN la Şumuleu Ciuc 2 ateliere: Rolul social al
bisericilor minoritare (din perioada comunistă până în prezent) şi Dosarele CNSAS: sursă pentru studiul
minorităţilor naţionale dintr-o noua perspectivă. Scopul atelierului intitulat Rolul social al bisericilor
minoritare (din perioada comunistă până în prezent) a fost acela de a informa participanţii cu privire la
cercetările de după 1989, respectiv proiectele de viitor, a prezenta publicaţiile cele mai importante, iar pe baza
prezentărilor, a se identifica posibile colaborări, proiecte comune. Invitaţii au fost specialişti, cercetători care în
ultimii ani s-au interesat de activitatea socială a bisericilor minoritare. Astfel, au participat cu prezentări: Nagy
Mihály Zoltán (ICR), Bernád Rita (Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, Filiala Gheorgheni), Pál
János (cercetător), Adriana Cupcea (cercetător ISPMN), Denisa Bodeanu (CNSAS), Wolfgang Rehner (Arhiva
centrală a Bisericii Evanghelice C. A. din România), Thomas Şindilariu (Arhiva Bisericii Negre Braşov).
Prezentarea Adrianei Cupcea (cercetător ISPMN), intitulată Cultul musulman şi comunitatea musulmană din
Dobrogea în perioada comunistă s-a bazat din punctul de vedere al surselor pe anchetele de teren, realizate în
Dobrogea, constând în interviuri cu membri ai comunității, lideri religioși, lideri ai organizațiilor etnice ai celor două
comunități, turcă și tătară, dar și pe documente din arhiva CNSAS. Lucrarea s-a concentrat asupra situației
cultului musulman în perioada comunistă și postcomunistă, cu accent pe instituțiile principale ca Muftiatul,
geamia, imamii (personalul de cult), încercând să stabilească care a fost rolul și care au fost interacțiunile acestor
instituții în viața comunității musulmane și în ce măsura au contribuit acestea la mentinerea identitatii religioase,
dar și etnice a turcilor și tătarilor musulmani din Dobrogea, în cele două etape cronologice vizate.
Scopul atelierului intitulat Dosarele CNSAS: sursă pentru studiul minorităţilor naţionale dintr-o nouă
perspectivă a avut ca şi scop: informarea reciprocă a participanţilor cu privire la cercetările din trecut, cele în curs
de derulare, respectiv proiectele de viitor, prezentarea celor mai importante publicaţii, iar pe baza prezentărilor
identificarea posibilelor colaborări, proiecte comune. Invitaţii au fost specialişti, cercetători care în ultimii ani au
folosit dosarele din Arhiva Securităţii ca surse în cercetarea istoriei minorităţilor. Astfel au luat parte cu prezentări:
Csendes László (CNSAS), Silviu B. Moldovan (CNSAS), Novák Csaba Zoltán (Institutul de Cercetari
Socio-Umane „Gheorghe Şincai"), Oláh Sándor (Centrul de Cercetări Regionale şi Antropologice), Cosmin
Budeancă (IICCMER), Hannelore Baier (IKGS), Tófalvi Zoltán (cercetător), Nagy Mihály Zoltán (ICR) şi Denisa
Bodeanu (CNSAS).
La ambele ateliere au participat din partea ISPMN, Kiss Ágnes şi Adriana Cupcea (cercetători).
Miercuri, 11 martie 2015, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la cea de-a 7-a Întâlnire a Grupului de
Lucru pe Indicatorii Incluziunii Romilor, Agenţia Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale (FRA).
Întâlnirea a avut loc la sediul Agenţiei Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale la Viena, Austria.
La întâlnire au participat reprezentanţi din 17 ţări membre ale UE, punctele naţionale de contact, reprezentanţi ai
institutelor de statistică şi cercetători. Delegaţia României a fost compusă din: Andreea Tudor (Punct Naţional de
Contact pentru Incluziunea Romilor), Lavinia Balteanu (Institutului Naţional de Statistică) şi László Fosztó
(cercetător ISPMN).
În cadrul întâlnirii au fost prezentate primele rezultate ale studiului pilot care abordează cadrul de indicatori S-P-O,
referitor la patru ţări membre UE (Bulgaria, Cehia, Ungaria şi Slovacia) şi s-a discutat posibilitatea extinderii
acestor exerciţii. Cadrul de indicatori S-P-O elaborat de Grupul de Lucru va fi prezentat la întâlnirea Punctelor
Naţionale de Contact ce va avea loc pe data de 26 martie 2015. Începând de 1 ianuarie 2016, acest cadru de
indicatori va fi propus către Comisia Europeană în vederea culegerii de date necesare în monitorizarea
progresului Strategiilor Naţionale de Incluziune a Romilor.
În perioada 8-13 martie 2015, Plainer Zsuzsa (cercetător ISPMN) a participat la conferinţa internaţională CIES
(Societatea pentru Educaţia Comparativă şi Internaţională), ediţia 2015 în Washington, SUA. Prezentarea sa cu
titlul Cultura auditului şi implementarea unui program educaţional transnaţional: aspectele nedorite ale
creării unui „şcoli de romi" dintr-un oraş din România a făcut parte din panelul intitulat Decada Incluziunii
pentru Romi. Analize la nivel local al segregării educaţionale persistente. Panelul a fost organizat de Christian
Brüggemann, Humboldt Universitat zu Berlin, având-o ca discussant pe Júlia Szalai, Academia de Ştiinţe,
Ungaria, Institutul de Sociologie.
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În perioada 16-17 martie 2015, Fosztó László (cercetător ISPMN) a participat la întâlnirea Platformei Europeane
pentru Incluziunea Romilor: Drumul Înainte [European platform for Roma inclusion: The Way forward]. Întâlnirea
platformei a fost convocată de Comisia Europeană, DG Justiție la Bruxelles, pentru a discuta formele de implicare
a diferitelor categorii de instituții și persoane în elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice
destinate incluziunii romilor, în special la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene, prin intermediul strategiilor
naționale de incluziune a romilor. Printre invitați au fost prezenţi reprezentanții țărilor membre UE, ai autorităților
locale, ai societății civile, ai organizațiilor internaționale, ai instituțiilor UE și ai mediului academic. Fosztó László
(cercetător ISPMN) a participat ca reprezentant al comunității academice, în calitatea sa de secretar al Rețelei
Europene Științifice pentru Studii asupra Romilor şi cercetător ISPMN. Dezbaterile s-au axat pe două teme mari
pe parcursul primei zile. Prima temă a fost discriminarea suferită de romi și antițiganismul, iar cea de-a doua temă
cooperarea între diferiţi actori și autoritățile în domeniul incluziunii romilor. În cea de-a doua zi au fost prezentate
și dezbătute rezultatele atelierelor în plenul platformei.
Mai multe detalii vedeţi aici.
Miercuri, 18 martie 2015, Toma Stefánia (cercetător ISPMN) a participat la Bucureşti la lansarea raportului de
ţară realizat în cadrul proiectului CONFRONT - Contracararea noilor forme de trafic cu minori de etnie romă:
abordare participativă. Raportul lansat se concentrează pe analiza traficului de persoane provenind din
comunităţile de romi, în special pe formele noi de trafic de minori în vederea cerşitului, comiterea de furturi
mărunte şi exploatarea sexuală a băieţilor. Una dintre concluziile acestui raport susţine necesitatea colectării
datelor dezagregate, în funcţie de etnie, în limitele cadrului legal existent. Acest fapt ar contribui la dezvoltarea
unor politici publice antitrafic în România, dar mai ales, la contracararea anumitor teze discriminatorii cu privire la
romii din România. Proiectul CONFRONT este finanţat de Comisia Europeană/DG Home Affairs şi îi are ca şi
parteneri pe: Ludwig Bolzmann Association - Institute of Human Rights (Austria), Center for the Study of
Democracy (Bulgaria), Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (Grecia), Censis Foundation (Italia),
People in Need (Slovacia), Center for Policy Studies al Central European University (Ungaria) şi din România
Fundaţia pentru o Societate Deschisă. Mai multe detalii vedeţi aici.
În perioada 19-21 martie 2015, a avut loc vizita de lucru la Presov, Slovacia, din cadrul proiectului
SocioRoMap. La schimbul de experiență, din partea ISPMN au participat Toma Stefaniá, Fosztó László, Horváth
István, Kiss Tamás și Kozák Gyula iar din partea CCRIT, partener de proiect, a participat Camelia Badea. Gazda
noastră, Alexander Musinka, antropolog la Universitatea din Presov a coordonat realizarea Atlasului comunităților
de romi din Slovacia în 2004 și 2013. Scopul vizitei a fost analiza comparativă a demersului nostru cu cel al
colegilor din Slovacia. Astfel, schimbul de experiență s-a axat pe împărtășirea experienței în realizarea Atlasului
comunităților de romi din Slovacia și discutarea aspectelor metodologice și practice ale derulării unei asemenea
cercetări. După prezentările generale ale situațiilor din Slovacia și România, discuția s-a centrat pe chestiunile
practice legate de concepţia chestionarului și posibilitățile de utilizare a rezultatelor în proiectarea și elaborarea
politicilor publice.
Luni, 23 martie 2015 şi luni, 30 martie 2015, au avut loc prezentări ale volumului de studii intitulat Együtt és
külön. Az erdélyi magyarok önszerveződése, 1989-1990. Cartea a apărut în anul 2014 la Editura ISPMN şi
este editată de către Nándor Bárdi, Attila Gidó şi Csaba Zoltán Novák. Volumul cuprinde 12 studii de caz ce
tratează participarea minorităţii maghiare în schimbarea de regim din 1989, în oraşele mai importante din
Transilvania. Prezentările, Târgu-Mureş (23 martie) şi Cluj-Napoca (30 martie), au fost organizate de către
ISPMN, Organizaţia Judeţeană a UDMR Cluj şi Asociaţia Culturală „Minerva". Ecouri de presă puteţi vedea aici:
articol 1, articol 2. Mai multe detalii despre Editura ISPMN vedeţi aici.
Miercuri, 25 martie 2015, Attila Gidó (cercetător ISPMN) a susţinut o prezentare la Institutul Maghiar din
Bucureşti cu titlul Noi căi de integrare evreieşti în Transilvania de după 1918. Cercetătorul a vorbit despre
noile provocări politice şi sociale cu care s-au confruntat evreii din Transilvania interbelică. A fost prezentată
situaţia juridică a evreilor, precum şi structura lor socială, respectiv organizaţiile lor politice şi sociale. Vedeţi mai
multe informaţii aici.
Vineri, 27 martie 2015, a avut loc la Bucureşti, lansarea volumului Fascismul european 1918-1945. Ideologie,
experimente totalitare şi religii politice ce îl are ca editor pe Constantin Iordachi, apărut la Cluj-Napoca, Editura
Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, 2014. Organizatorul evenimentului a fost
Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii București. La eveniment au participat ca invitaţi: Bogdan Antoniu,
Mihai Chioveanu, Florin Muller, Alin Matei, Marian Ştefănescu și editorul cărții, Constantin Iordachi. Mai multe
detalii despre Editura ISPMN vedeţi aici.
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Vineri, 27 martie 2015, la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti a fost organizat de către Centrul
de Resurse pentru Comunitate workshopul de închidere a proiectului intitulat Supravieţuitorii romi ai
deportărilor în Transnistria - servicii sociale, combaterea inegalităţilor, promovarea toleranţei şi a înţelegerii
multiculturale. În auditoriu au fost prezenţi studenţi, activişti romi şi neromi dar şi alte persoane interesate de
acest subiect. După prezentarea proiectului şi discuţiile avute, la care au fost prezenţi: Mihai Chioveanu
(prodecan FSPUB), Petre Matei (manager proiect), Viorel Achim (Institutul de Istorie N. Iorga), Achim Troester
(Ambasada Germaniei), Israel Tanner (Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului), Emanuela
Ignăţoiu-Sora (expert juridic), Daniel Vasile (preşedinte Agenţia Naţională pentru Romi), Ion Duminică (Academia
de Ştiinţe a Republicii Moldova), în a doua parte a venimentului a fost proiectat documentarul Valea Plângerii
(ISPMN&Triba Film, 2013, regizori Mihai Andrei Leaha, Andrei Crişan şi Iulia Hossu (cercetător ISPMN).
A apărut în revista Mondi Migranti, din Italia, un articol semnat de Remus Gabriel Anghel (cercetător ISPMN).
Articolul se intitulează Micol Pizzolati, Visibilità e invisibilità. Posizionamento, fiducia e accesso al campo in
un'etnografia sui migranti romeni in Italia [Vizibilitate şi invizibilitate. Poziţionare, încredere şi acces într-o
cercetare etnografică cu migranţi români la Milano], Mondi Migranti 15(3), pp. 63-77.
Articolul analizează modalitățile prin care se poate studia migrația iregulară în spații transnaționale, argumentând
faptul că cercetătorii „insider" au capacitatea de a avea multiple poziționări față de terenul de cercetare, prin
adoptarea unor roluri distincte. Acest lucru generează posibilități multiple de cercetare și acces la informație.
Cei interesaţi de evenimentele organizate de către ISPMN pot accesa pagina noastră de internet. Pentru mai
multe detalii în legătură cu aceste evenimente aceştia sunt rugaţi să ne contacteze la adresa
centru.doc@ispmn.gov.ro, urmând ca cercetătorii implicaţi să le pună la dispoziţie mai multe materiale.
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