
Bridge building and integration in diverse societies 

 

 
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 

1. Care este numele organizației dvs.?  

2. În ce țară funcționează? 
 

 

3. În care municipalitate este localizată? 
 

 

4. Ce comunitate reprezintă? 
 

 

5. Care este domeniul dvs. de muncă? 
 

 

 

 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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1. Comunicare interculturală 

În unele regiuni de frontieră, grupurile etnice și / sau comunitățile minoritare cooperează pe teme culturale cu instituțiile statului vecin, cum ar fi concerte 
organizate în comun, alte evenimente culturale, comitete interculturale sau consilii, sau programe de schimb cultural. 

a. Aveți cunoştință de proiecte similare între organizația dumneavoastră și o instituție de peste graniță sau din statul mamă? DA ☐    NU☐ 

Dacă NU, continuați cu întrebarea numărul 2. 

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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2. Sănătate și servicii sociale 

În unele regiuni de frontieră, grupurile etnice și / sau  comunitățile minoritare cooperează cu autoritățile sau instituțiile statului vecin sau ale statului mamă 
în ceea ce privește sănătatea și serviciile sociale pentru a se asigura că pot primi îngrijiri medicale și sociale în propria lor limbă și în conformitate cu nevoile 
lor. Exemple ar include cursuri comune de formare pentru medici şi asistente medicale, locuri rezervate la universități pentru persoanele aparţinând unei 
minorităţi care intenționează să studieze medicina, sau suport pentru spitale, facilități de îngrijire, și oferte de alte servicii sociale. 

a. Aveți cunoştință de proiecte similare între organizația dumneavoastră și o instituție de peste graniță sau statul mamă? DA ☐ NU ☐ 

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

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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3. Educație 

În unele regiuni de frontieră, grupurile etnice și comunitățile minoritare coopereaza cu instituțiile statului vecin sau ale statului mamă în ceea ce privește 
chestiuni legate de educație. Acestea includ schimburi de studenţi și cadre didactice, reprezentanți în comitetele de conducere ale școlilor, discuții comune 
privind materialele didactice, programe de studii comune la universități, sau sprijin pentru școlile minoritare. 

a. Aveți cunoştință de proiecte similare între organizația dumneavoastră și o instituție de peste graniță sau statul mamă? DA ☐ NU ☐ 

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

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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4. Mass- Media 

Anumite grupuri etnice și comunități minoritare au inițiative de cooperare cu instituțiile statului vecin sau ale statului mamă în ceea ce privește conținutul 
media, cum ar fi instituţii media comune, schimb de știri, sau programe comune de formare pentru jurnaliști. 

a. Aveți cunoştință de proiecte similare între organizația dumneavoastră și o instituție de peste graniță sau statul mamă? DA ☐ NU ☐ 

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

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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5. Economie (comerț, turism, ocuparea forței de muncă) 

Anumite grupuri etnice și comunități minoritare cooperează cu instituțiile statului vecin sau ale statului mamă în ceea ce privește unele chestiuni 
economice, cum ar fi comerțul, turismul, sau ocuparea forței de muncă. 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 proiecte similare între organizația dumneavoastră și o instituție de peste graniță sau statul mamă? DA ☐ NU ☐ 

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

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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6. Participare politică 

Anumite grupuri etnice și comunități minoritare fac parte din organele politice de luare a deciziilor pentru proiectele transfrontaliere. Exemple de astfel de 
participare ar putea fi consultare pentru modificări legislative și a deciziilor politice, comisii permanente cu autoritățile locale sau de stat, alte comisii și 
consilii. 

a. Aveți cunoştință de proiecte similare între organizația dumneavoastră și o instituție de peste graniță sau statul mamă? 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. Instituţii 

Anumite grupuri etnice și comunități minoritare au instituții care facilitează cooperarea lor cu autoritățile din statul în care locuiesc și dintr-un stat vecin sau 
statul mamă, cum ar fi un ministru sau minister responsabil pentru problemele minorităților, comisii permanente cu autoritățile, sau consilii minoritare. 
Astfel de instituții ar putea exista, de asemenea, pentru cooperarea cu statul mamă sau cu un stat vecin. 

a. Aveți cunoştință de proiecte similare între organizația dumneavoastră și o instituție de peste graniță sau statul mamă? DA ☐ NU ☐ 

Dacă NU, vă rugăm să continuați cu întrebarea numărul 8. 

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 

     



Bridge building and integration in diverse societies 

 

c.  Există și alte domenii în care aveți o cooperare cu instituțiile de peste graniță sau ale statului mamă? Dacă DA, vă rugăm să ne oferiți câteva 
informații despre proiect: 

d. Există o inițiativă de cooperare transfrontalieră, instituție sau proiect în care grupul etnic / comunitatea minoritară sau organizația 
dumneavoastră este implicată şi de care sunteți deosebit de mândru? Spuneţi-ne despre ea! 
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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. 

 

Persoană de contact 

Nume 
 
 

 

Poziţie 
 
 

 

Email 
 
 

 

Telefon 
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