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PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI (2013-2014)
Denumirea proiectului: Spaţializarea şi rasializarea excluziunii sociale.
Constituirea socială şi culturală a “ghetourilor ţigăneşti” în România într-un context European
-

Structură cadru-

2013

Etapa

Unică

An

Obiective
1. Workpackage 2. Etnografie multiperspectivală (multi-sited ethnograhpy).
Muncă de teren în orașele Cluj, Tg.
Mureș, M-Ciuc, Ploiești, Călărași în
comunități marginalizate (zone de
locuire defavorizate), la instituțiile
publice din aceste localități și de la
nivel național care au de a face cu
problematica sărăciei, locuirii și
comunităților marginalizate de
romi/incluziunii sociale a romilor
2. Workpackage 3. Film documentar
3. Workpackage 6. Analiză de discurs
public din țările România, Bulgaria,
Ungaria, Polonia, Slovacia, Italia,
Franța
4. Workpackage 7. Analiza politicilor
UE în domeniul locuirii și incluziunii
sociale (a romilor)

5. WP9. Workshop proiect
6. WP 10.1. Articole pentru revistă de
specialitate
7. WP 10.3. Diseminare rezultate prin
participare la Conferințe internaționale

Activităţi
1.1. Finalizare rapoarte finale

1.2. Scriere articole pentru pagina de
internet al proiectului

2.1. Filmări în orașele Cluj, Tg.
Mureș și Călărași
3.1. Finalizare analiză
3.2. Scriere articole pentru pagina de
internet al proiectului
4.1. Finalizare analiză
4.2. Scriere articole pentru pagina de
internet al proiectului
5.1. Întâlnirea anuală a echipei de
cercetare
6.1. Scriere articole
6.2. Finalizare articole în limba
engleză
7.1. Participare la conferințe
internaționale

Rezultate livrate pe etapă
Rapoarte narative/analitice finale despre studiile de
caz efectuate în cadrul etnografiei multi-perspectivale
(Berescu, Dohotaru, Harbula, Foszto, Raț, Simionca,
Vincze)
Scrieri elaborate de pe urma finalizării cercetărilor de
teren din cadrul etnografiei multi-perspectivale
(articole, eseuri, interviuri, prezentări power point,
etc), (Berescu, Dohotaru, Harbula, Foszto, Raț,
Simionca, Vincze) + parțial mapping localități,
indicatori socio-economici (Petrovici)
Material brut filmat (Berescu, Dohotaru, Schneider,
Vincze)
Rapoarte pe țări (Berescu, Harbula, Kozak, Buchowki,
Picker)
Scrieri elaborate pe baza rapoartelor pe țări (Berescu,
Harbula, Kozak, Buchowki, Picker)
Raport (Raț, Vincze)
Referirile la politicile UE aferente temei de cercetare
se pot introduce în articole care abordează problema
din punctul de vedere al politicilor sociale, sau în
articole separate
Agendă și raport workshop
Articole scrise (Berescu, Dohotaru, Harbula, Foszto,
Kozak, Petrovici, Raț, Simionca, Vincze)
Articole finalizate în limba engleză și trimitere la
redacția Studia Sociologica
Prezentări la conferințele internaționale

An

Etapa

Obiective
1. Workpackage 3. Film documentar

2014

Unică

2. WP 8. Policy paper

3. WP 9. Workshop proiect
4. WP 10.2

5. WP 10.3 Diseminare rezultate prin
participare la conferință internațională

6. WP 10.4. Diseminare film

Activităţi
1.1. Video-montaj
1.2. Subtitrare film în limba engleză
și video-montaj final
2.1. Scrierea unui policy paper cu
referire la analiza (a) politicilor
locuirii și incluziunii sociale din
România, celelalte țări incluse în
cercetare și la nivelul Uniunii
Europene, (b) situației locative din
localitățile/comunitățile investigate
3. 1. Întâlnirea anuală a echipei de
cercetare
4.1. Scriere studii pentru volum

Rezultate livrate pe etapă
Film final în limba română (Berescu, Dohotaru,
Schneider, Stewart, Vincze)
Film final cu subtitrare în limba engleză Personal
tehnic)
Policy paper cu recomandări (Berescu, Raț, Vincze)
Trimitere la autorități publice centrale și locale

Agendă și raport întâlnire
Studii elaborate în limba engleză (Berescu,
Buchowski, Dohotaru, Harbula, Foszto, Kozak,
Petrovici, Picker, Raț, Simionca, Vincze)

4.3. Scrierea introducerii și postfaței
volumului
4.4. English proofreading

Introducere și postfață Stewart, Vincze

4.5. Tehnoredactare și corectură

Volum tehnoredactat și corectat

4.6. Trimitere la editură

Volum trimis la editură

5.1. Participare la conferință
(probabil, un panel propus pentru
congresul bianual EASA, sau
participări individuale la alte
conferințe)
6.1. Participare la festivaluri de film

Prezentări făcute la conferință (fiecare membru din
echipă, o conferință internațională din străinătate sau
în România, alta decât cele organizate de echipa de
proiect)

Personal tehnic

7. WP 10.5. Diseminare prin
Conferințele proiectului

6.1. Prezentare film cu alte ocazii (ex.
conferințele din România ale
proiectului, dacă este posibil la
posturi de televiziune, etc)
7.1. Conferință de diseminare a
rezultatelor proiectului în Cluj cu
participarea unor delegați din partea
comunităților unde s-a realizat
cercetarea și din partea autorităților
7.2. Conferință prezentare rezultate la
Universitatea Babeș-Bolyai
7.3. Conferință prezentare rezultate
proiect la o instituție din București

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

Prezentări la conferință (toată echipa)
Prezentări la conferință (membrii din România ai
echipei de cercetare)

Director financiar-contabil,
Ec. Istvan Pusok

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Planul de realizare pentru anii 2013-2014 a fost refăcut luând în considerare
Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013 şi în baza prevederilor Ordinului MEN nr. 3449 MD/26.03.2013 privind repartiţia creditelor bugetare
pentru anul 2013 pe programele componente ale Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007 – 2013, precum și
Actul adițional nr. 1/2013 la Contractul de finanțare penrtu execuție proiect nr. 194/2011, pe care am fost nevoiți să-l semnăm în urma prevederilor Ordinului MEN nr.
3449 MD/26.03.2013 privind repartiţia creditelor bugetare pentru anul 2013, și în particular Art. 1 al acestui Act adițional, care prevede schema repartiției
bugetare (transferarea sumei tăiate din bugetul preconizat și aprobat pentru anul 2013 în bugetul anului 2014).
Director de proiect: Prof. univ. dr. Enikő Vincze

