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Dragă participant/ă, 
Vă mulțumim că sprijiniți cercetarea noastră și că ne ajutați să găsim exemple pozitive de cooperare între state și grupuri etnice sau alte comunități 
minoritare (inclusiv lingvistice, religioase, culturale, etc.)! 
Acest fișier este un formular PDF, pe care îl puteți completa pe computer. Vă rugăm să completați cât mai multe secțiuni posibile, dar nu ezitați să ne returnați 
chestionarul chiar dacă nu ați completat toate secțiunile. Vă rugăm să returnați formularul la adresa de email bridgebuilding@ecmi.de până la data de 15 
aprilie 2016. Dacă aveți orice întrebări cu privire la sondajul nostru sau cercetarea noastră în general, ne puteţi contacta la aceeași adresă de email. 
Pe ultima pagină, vă vom solicita datele de contact ale organizației, pentru că ne-am dori să putem să  vă contactăm din nou pentru informații mai 
detaliate. Aceste date vor fi tratate confidențial și urmeaza să fie utilizate numai în scopuri de cercetare. 
Vom fi bucuroși să distribuim raportul nostru final odată ce l-am redactat la sfârșitul acestui an. Raportul va fi întocmit în limba engleză. 

 

PROFIL INSTITUTIONAL 

1. Care este numele organizației dvs.?  

2. În ce țară funcționează?  

3. În care municipalitate este localizată?  

4. Compoziția etnică a regiunii / 
municipiului 
• vă rugăm să furnizați date, dacă 
este posibil 
• în cazul în care datele nu sunt 
cunoscute, vă rugăm să descrieți cât 
mai bine 

 

5. Este biroul unei părți din .... 
 

Vă rugăm să bifați răspunsul care se 
potrivește cel mai bine in situația 
instituției dumnoavoastră 

☐ administrația publică centrală 
☐ guvern regional 
☐ administrația publică locală 
☐ de auto-guvernare / autonomie culturală locală 
☐ guvern minoritar 
☐ altă instituție / organizație 
vă rugăm, specificați: 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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Grupurile etnice și / sau comunitățile minoritare formează adesea organizații care să reprezinte interesele și munca lor în calitate de facilitator pentru 
comunicarea cu autoritățile locale și populația majoritară. Astfel de organizații ar putea fi asociații culturale, partide politice, asociații școlare, sau cluburi 
sportive. 

1. Aveți cunostiință de organizații etnice și / sau minoritare care sunt active în municipalitatea dumneavoastră?  DA ☐ NU ☐ 
Dacă DA, vă rugăm să ne dați mai multe informații: 

Organizația Comunitate 
minoritară 

Domeniul 

de exemplu: numele inițiativei, o scurtă descriere de exemplu: 
minoritate daneză 

De exemplu: 
educație, cultură, 
mass-media, 
economie 
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2. Comunicare interculturală 

În unele municipalități, autoritățile locale participă la cooperarea transfrontalieră pe teme culturale cu statele vecine sau alte state în care sunt implicate 
grupuri etnice și / sau comunitățile minoritare. De exemplu: concerte organizate comun sau alte evenimente culturale, comitete interculturale sau consilii, sau 
programe de schimb culturale cu un stat vecin sau cu un alt stat. 

a. Aveți cunoştință de inițiative similare în municipalitatea dumneavoastră? DA ☐ NU ☐ 

Dacă NU, vă rugăm să continuați cu întrebarea numărul 3. 

b. Dacă DA, este biroul sau municipalitatea dumneavoastră implicată în astfel de proiecte sau inițiative? DA ☐  NU ☐ 
c. Dacă DA, vă rugăm să ne dați mai multe informații: 

Activitate Tip Nivel Cine a initițiat 
cooperarea? 

Resurse/ 
Finanțare 

de exemplu, numele inițiativei, o scurtă descriere de exemplu, 
comitet comun, 
proiect pe termen 
scurt, acord 
bilateral 

de exemplu, 
local, de stat, 
transfrontalier, 
stat mamă 

de exemplu, 
comunitatea dvs. 
minoritară, 
administrația locală, 
actor extern 

de exemplu, 
subvenții, finanțare 
instituțională, 
contribuții 
nemonetare 
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3. Sănătate și servicii sociale 

Unele municipalități iau parte la cooperarea transfrontalieră cu un stat vecin sau alte state în care grupurile etnice și / sau comunitățile minoritare sunt 
implicate în ceea ce privește serviciile de sănătate și sociale pentru a îmbunătăți accesul la asistența medicală și socială pentru comunitatea minoritară. 
Exemplele ar include cursuri comune de formare pentru medici si asistente medicale, locuri rezervate la universități pentru persoanele aparţinând unei 
minorităţi care intenționează să studieze medicina, sau sprijin pentru spitale, facilități de ingrijire, şi oferte de alte servicii sociale. 

d. Aveți cunoştință de inițiative similare în municipalitatea dumneavoastră? DA ☐ NU ☐ 

Dacă NU, vă rugăm să continuați cu întrebarea numărul 4. 

e. Dacă DA, este biroul sau municipalitatea dumneavoastră implicată în astfel de proiecte sau inițiative? DA ☐  NU ☐ 
f. Dacă DA, vă rugăm să ne dați mai multe informații: 

Activitate Tip Nivel Cine a initițiat 
cooperarea? 

Resurse/ 
Finanțare 

de exemplu, numele inițiativei, o scurtă descriere de exemplu, 
comitet comun, 
proiect pe termen 
scurt, acord 
bilateral 

de exemplu, 
local, de stat, 
transfrontalier, 
stat mamă 

de exemplu, 
comunitatea dvs. 
minoritară, 
administrația locală, 
actor extern 

de exemplu, 
subvenții, finanțare 
instituțională, 
contribuții 
nemonetare 
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3. Educație 

În unele cazuri, municipalitățile cooperează cu statele vecine sau alte state în ceea ce privește chestiunile legate de educație pentru grupurile etnice și / sau 
comunitățile minoritare. Exemple de astfel de iniţiative includ schimburi de studenți și profesori, dezvoltarea în comun a materialelor didactice, programe de 
studii comune la universități, etc. 

a. Aveți cunoştință de inițiative similare cu privire la educație în municipalitatea dumneavoastră? DA ☐ NU ☐ 

Dacă NU, vă rugăm să continuați cu întrebarea numărul 4. 

b. Dacă DA, este biroul sau municipalitatea dumneavoastră implicată în astfel de proiecte sau inițiative? DA ☐  NU ☐ 
c. Dacă DA, vă rugăm să ne dați mai multe informații: 

Activitate Tip Nivel Cine a initițiat 
cooperarea? 

Resurse/ 
Finanțare 

de exemplu, numele inițiativei, o scurtă descriere de exemplu, 
comitet comun, 
proiect pe termen 
scurt, acord 
bilateral 

de exemplu, 
local, de stat, 
transfrontalier, 
stat mamă 

de exemplu, 
comunitatea dvs. 
minoritară, 
administrația locală, 
actor extern 

de exemplu, 
subvenții, finanțare 
instituțională, 
contribuții 
nemonetare 
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4. Media 

Unele municipalități au inițiative de cooperare transfrontalieră cu un stat vecin sau cu un alt stat cu privire la mass-media, în care sunt implicate grupuri etnice 
și / sau comunități minoritare. Exemple includ instituţii media comune, schimb de știri, sau training-uri comune pentru jurnaliști. 

a. Aveți cunoştință de inițiative similare în municipalitatea dumneavoastră? DA ☐ NU ☐ 

Dacă NU, vă rugăm să continuați cu întrebarea numărul 5. 

b. Dacă DA, este biroul sau municipalitatea dumneavoastră implicată în astfel de proiecte sau inițiative? DA ☐  NU ☐ 
c. Dacă DA, vă rugăm să ne dați mai multe informații: 

Activitate Tip Nivel Cine a initițiat 
cooperarea? 

Resurse/ 
Finanțare 

de exemplu, numele inițiativei, o scurtă descriere de exemplu, 
comitet comun, 
proiect pe termen 
scurt, acord 
bilateral 

de exemplu, 
local, de stat, 
transfrontalier, 
stat mamă 

de exemplu, 
comunitatea dvs. 
minoritară, 
administrația locală, 
actor extern 

de exemplu, 
subvenții, finanțare 
instituțională, 
contribuții 
nemonetare 
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5. Economie (comerț, turism, ocuparea forței de muncă) 

Unele municipalități iau parte la cooperarea transfrontalieră cu un stat vecin sau cu un alt stat în ceea ce privește aspectele economice, cum ar fi comerțul, 
turismul, sau locuri de muncă în care sunt implicate grupuri etnice locale și / sau comunități minoritare. Exemple ar fi instituţii comune de turism, forumuri 
pentru întreprinzători, centre de informare pentru navetiștii transfrontalieri, sau centre comune de formare pentru antreprenori și angajați. 

a. Aveți cunoştință de inițiative de cooperare similare cu acestea în municipalitatea dumneavoastră? DA ☐ NU ☐ 

Dacă NU, vă rugăm să continuați cu întrebarea numărul 6. 

b. Dacă DA, este biroul sau municipalitatea dumneavoastră implicată în astfel de proiecte sau inițiative? DA ☐  NU ☐ 
c. Dacă DA, vă rugăm să ne dați mai multe informații: 

Activitate Tip Nivel Cine a initițiat 
cooperarea? 

Resurse/ 
Finanțare 

de exemplu, numele inițiativei, o scurtă descriere de exemplu, 
comitet comun, 
proiect pe termen 
scurt, acord 
bilateral 

de exemplu, 
local, de stat, 
transfrontalier, 
stat mamă 

de exemplu, 
comunitatea dvs. 
minoritară, 
administrația locală, 
actor extern 

de exemplu, 
subvenții, finanțare 
instituțională, 
contribuții 
nemonetare 
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6. Participare politică 

Anumite municipalități și regiuni au mecanisme care să garanteze grupurilor etnice și / sau comunităților minoritare participarea lor politică, cum ar fi 
reprezentarea în consilii municipale și parlamente locale, ministere, sau comitete, sau procese de consultare pentru modificări legislative și decizii politice, 
comisii permanente sau locuri fixe în parlamentele locale. 

a. Aveți cunoştință de astfel de mecanisme în municipalitatea sau regiunea dumneavoastră ? DA ☐  NU ☐ 

Dacă NU, vă rugăm să continuați cu întrebarea numărul 7. 

b. Dacă DA, vă rugăm să ne dați mai multe informații: 

Activitate Tip Nivel Cine a initițiat 
cooperarea? 

Resurse/ 
Finanțare 

de exemplu, numele inițiativei, o scurtă descriere de exemplu, 
comitet comun, 
proiect pe termen 
scurt, acord 
bilateral 

de exemplu, 
local, de stat, 
transfrontalier, 
stat mamă 

de exemplu, 
comunitatea dvs. 
minoritară, 
administrația locală, 
actor extern 

de exemplu, 
subvenții, finanțare 
instituțională, 
contribuții 
nemonetare 
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7. Instituții 

Unele municipalități au instituții care facilitează cooperarea cu comunitățile minoritare pe teritoriul lor, cum ar fi un ministru sau minister responsabil pentru 
grupurile etnice și / sau probleme ale minorităților, comisii permanente pe probleme specifice, sau consilii minoritare. 

a. Aveți cunoştință de astfel de instituții în municipalitatea dumneavoastră? DA ☐ NU ☐ 

Dacă NU, vă rugăm să continuați cu ultima întrebare. 

b. Dacă DA, vă rugăm să ne dati mai multe informații: 

Activitate Tip Nivel Cine a initițiat 
cooperarea? 

Resurse/ 
Finanțare 

de exemplu, numele inițiativei, o scurtă descriere de exemplu, 
comitet comun, 
proiect pe termen 
scurt, acord 
bilateral 

de exemplu, 
local, de stat, 
transfrontalier, 
stat mamă 

de exemplu, 
comunitatea dvs. 
minoritară, 
administrația locală, 
actor extern 

de exemplu, 
subvenții, finanțare 
instituțională, 
contribuții 
nemonetare 
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8.  Există o inițiativă de cooperare transfrontalieră, instituție sau proiect în municipalitatea dumneavoastră care implică unul sau mai multe grupuri etnice 
și / sau comunități minoritare pe care le considerați ca fiind foarte de succes sau ca un exemplu de bună practică? Spuneţi-ne despre ea! 

 

Vă mulțumim pentru sprijinirea cercetării noastre! 

În scopuri de cercetare, am putea avea nevoie să contactăm instituția dumneavoastră pentru informații suplimentare sau clarificări. Dacă sunteți de acord să ne 
furnizați informații suplimentare (doar dacă este necesar), vă rugăm să introduceți mai jos datele de contact ale persoanei  pe care cercetătorii nostri o pot 
contacta. 

Contact 
Nume  

Poziţie 
 

 

Email 
 

 

Telefon 
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