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CRSS isi desfasoara activitatea in cadrul Fundatiei Nationale pentru Romanii de Pretutindeni si
colaboreaza pe baza de parteneriat cu sociologi, antropologi, filologi, lingvisti, istorici, analisti
politici, jurnalisti in activitati care sprijina domeniile de activitate ale FNRP.
Coordonarea CRSS se face de catre Comitetul director al FNRP.
Cateva din activitatile in care a fost implicat CRSS:
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-

Sondaj de opinie al Centrului Român de Studii și Strategii în R. Moldova – februarie 2014
Sondajul de opinie realizat de Centrul Român de Studii și Strategii fost realizat în Republica
Moldova, în perioada 01-15 februarie 2014, pe un eşantion de 1155 de persoane, reprezentativ
pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, fără regiunea transnistreană și Unitatea Teritorială
Autonomă Găgăuzia, cu o eroare tolerată de +/- 2,5%, la un nivel de încredere de 95%.
Rezultatele cercetării includ o serie de date cu privire la percepţia populației din stânga
Prutului asupra reperelor identitare și a spațiului cultural de care aparține, sub genericul
,,Identitatea națională în Republica Moldova”. Astfel, mai mult de jumătate dintre participanții la
studiu consideră că perspectiva unirii este realizabilă (54%), 63% dintre respondenți sunt de
părere că limba pe care o vorbesc cel mai des este limba română și că limba română și limba
,,moldovenească” comportă aceleași sensuri, precum și că România și Republica Moldova sunt
două state românești, cu aceleași tradiții și același folclor (74% categoric de acord și mai
degrabă de acord).

- A realizat in perioada 7-23 iunie 2012 cercetarea - , ,Studiu privind starea socială şi
identitatea naţională în România”
ce reflectă, alături de informaţiile privind starea de spirit a populaţiei, percepţia asupra mobilităţii
forţei de muncă şi a poziţionării sociale. De asemenea, este prezentă şi dimensiunea percepţiei
românilor din dreapta Prutului asupra spaţiului din stânga lui, identificat de către respondenţi
drept ,,Basarabia”, provincie istorică a României. În acest sens, participanţii la sondajul de
opinie realizat în perioada 07 – 23 iunie 2012 au răspuns la întrebări legate de identitatea
lingvistică, istorică, politică şi culturală a locuitorilor din Republica Moldova, precum şi cu privire
la atitudinea faţă de unirea României cu Republica Moldova.
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- A editat lucrarea document “Razboi in Balcani”, o radiografie a tot ceea ce s-a intamplat
in razboiul din Iugoslavia si implicatiile sale geopolitice;
- In luna octombrie a organizat impreuna cu Academia Romana si Statul Major General al
Armatei, Seminarul international cu tema “Civilizatie si geopolitica in Bazinul carpatic”, cu
sprijinul financiar al S.N.PETROM, Banca Nationala a Romaniei, Bucuresti si Transilvania
General SRL - European Drinks, care a sponsorizat cu produse;
- In anul 2000 a organizat in luna ianuarie impreuna cu Academia Romana si Statul Major
General al Armatei Seminarul national cu tema “Statul national unitar - intre traditie si
modernitate”, care s-a bucurat de participanti de marca din domeniile istoriei, culturii si politicii;
- A organizat impreuna cu “Societatea germano-romana”, in orasul Dortmund, conferinta
internationala cu tema “
Ceangaii din Moldova ”, conferinta care a subliniat originea
romana a catolicilor din Moldova;
- In parteneriat cu Centrul European de Studii Covasna-Harghita a organizat Simpozionul
international cu tema “Integrarea europeana si implicatii asupra zonei Harghita-Covasna”, in
luna mai 2000, cu invitati din Germania si Moldova; sprijinul financiar a fost acordat de catre
Banca Comerciala Romana (BCR) Bucuresti;
- A contribuit la aparitia cartii “Drama maghiarizarii romanilor din Covasna si Harghita”
scrisa de Dna. Dr. Maria Cobianu-Bacanu, de la Institutul de Sociologie al Academiei Romane;
- A finantat in 2001, aparitia lucrarii profesorului Adrian Trifan - „Romanii din Bulgaria,
evolutii si perceptii istorice. Perioada interbelica” - carte care nu a mai aparut in librarii fiind
topita de catre primarul Brailei, pentru a nu strica relatiile de prietenie personale pe care le avea
cu bulgarii (!);
- In 2001 a lansat Colectia “ROMANII DE LANGA NOI”, colectie care va cuprinde editare
de carti, documente, harti, casete audio si video, compact discuri, care sa sprijine pastrarea si
afirmarea identitatii etnice a romanilor din teritoriile din jurul Romaniei si Balcani;
- * In cadrul acestei colectii, tot in 2001, a editat lucrarea etnografica a Dnei. Dr. Monica
Budis - “Comunitatea Romaneasca de pe Valea Timocului bulgaresc”, volum aparut cu sprijinul
exclusiv al Casei de Economii si Consemnatiuni, Bucuresti si care a fost distribuit gratuit,
comunitatilor romanesti de pretutindeni;
- A fost partener in organizarea Simpozionului „Romanii din Balcani - Scoli si Biserici”,
initiat de prof. Univ. Dr. Adina Berciu de la Universitatea Bucuresti si „Societatea de Cultura
Macedo-Romana”; Mai, 2003
- A monitorizat alegerile generale din Serbia in zonele locuite de comunitati romanesti;
- A organizat la Parlamentul Romaniei, in parteneriat cu Institutul de Studii de securitate “
Dimitrie Cantemir” si Centrul European de Studii Etnice al Academieei Romane, conferinta cu
tema “Solutionarea conflictului transnistrean sau transnistrizarea R. Moldova?”;
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