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PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI (2014-2015)
Denumirea proiectului Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Constituirea
socială și culturală a "ghetourilor țigănești" în România într-un context European

An

Etapa

Obiective

2014

Unică

1. WP 10.2. Articole pentru volum

Structură cadruActivităţi

1.1. Scriere studii pentru volum în limba
engleză
1.2. Scrierea introducerii i concluziei
volumului în limba engleză
1.3.Scriere propunere volum în limba
engleză către editură
1.4. Scriere capitole pentru volum în
limba română
1.5. Trimitere la editură volum în limba
română

Rezultate livrate pe etapă

7 articole/capitole pentru volum în
limba engleză
1 introducere (compusă dintr-un
capitol teoretic i unul metodologic)
1 concluzie
1 propunere volum pentru editură
8 capitole pentru volum în limba
română
Volum în limba română trimis la
editură

An

Etapa

Obiective

1. WP3. Film documentar

2. WP 8. Policy paper

3. WP 9. Workshop proiect

2015

Unică

4. WP 10.2 Articole pentru volum
5. WP 10.3 Diseminare rezultate prin
participare la conferină
internaională
6. WP 10.4. Diseminare film
7. WP 10.5. Diseminare prin
Conferinele proiectului

Director de proiect,
Prof. univ. dr. Enikő Vincze

Activităţi

Rezultate livrate pe etapă

1.1. Video-montaj

Film final în limba română

1.2. Subtitrare film în limba engleză i
video-montaj final

Film final cu subtitrare în limba
engleză

2.1. Scrierea unui policy paper cu referire
la analiza (1) politicilor locuirii si
incluziunii sociale din Romania, celelalte
tari incluse in cercetare si la nivelul
Uniunii Europene, (b) situatiei locative
din localitatile/comunele investigate
3. 1. Întâlnirea anuală a echipei de
cercetare
4.1. English proofreading
4.2. Tehnoredactare i corectură
4.3. Trimitere la editură
5.1. Participare la conferine
internaionale

Policy paper cu recomandări
Trimitere la autorităi publice
centrale i locale

Agendă i raport întâlnire
Volum corectat în limba engleză
Volum tehnoredactat i corectat
Volum trimis la editură
Prezentări făcute la conferină

6.1. Participare la festival de film
Film prezentat la festival de film
6.2. Prezentare film cu alte ocazii (ex.
Film prezentat la conferintele de
conferintele din Romania ale proiectului) diseminare
7.1. Conferină de diseminare a
Prezentări la conferină public
rezultatelor proiectului în Cluj cu
participarea unor delegai din partea
comunităilor unde s-a realizat
cercetarea i din partea autorităilor
7.2. Conferină prezentare rezultate la
Prezentări la conferină tiinifică
Universitatea Babe-Bolyai
7.3. Conferină prezentare rezultate
Prezentări la conferină tiinifică
proiect la o instituie din Bucureti
Director financiar-contabil,
Ec. Istvan Pusok

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

