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CĂTRE, 

  Toate unitățile de învățământ din județul Mureș 

  În atenția directorilor/profesorilor de istorie  

Simpozion național „Istoria ca lectură a trecutului: metode și cunoaștere” 

Casa Corpului Didactic Mureş și Inspectoratul Școlar Județean Mureş, în parteneriat cu 

Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia din Târgu Mureş și Institutul de Cercetări Socio-Umane 

„Gheorghe Șincai” din Târgu Mureş organizează Simpozionul național  „Istoria ca lectură a 

trecutului: metode și cunoaștere”.  

Manifestarea va avea loc în format on-line, în data de 24 martie 2022, începând cu ora 13.00 

şi se adresează profesorilor de istorie din județul Mureş și din țară. Înscrierea la simpozion se va face 

până în data de 14 martie 2022, prin completarea unui formular disponibil la următorul link:  

https://forms.gle/hysA8DNG4oAJ4cYC6 

Detaliile privind Simpozionul național „Istoria ca lectură a trecutului: metode și 

cunoaștere” sunt prezentate în anunţul care însoţeşte prezenta adresă. 

Director, 

prof. FODOR Alexandru-Iosif 

mailto:ccdmures@yahoo.com
https://forms.gle/hysA8DNG4oAJ4cYC6
https://forms.gle/wRNuje3zQhrQSAHGA
https://forms.gle/wRNuje3zQhrQSAHGA
https://forms.gle/wRNuje3zQhrQSAHGA
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SIMPOZION NAȚIONAL  
„Istoria ca lectură a trecutului: metode și cunoaștere” 

24 martie 2022, ora 13.00 

Organizatori: 

 Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN director, Institutul de Cercetări Socio-Umane

„Gheorghe Șincai” din Târgu Mureş;

 Dr. NOVÁK Csaba-Zoltán director, Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia

din Târgu Mureş;

 Prof. FODOR Alexandru Iosif director, Casa Corpului Didactic Mureş;

 Prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN inspector școlar general, prof. Gabriel Cornel

GROZAV inspector școlar general adjunct, prof. dr. Antoniu-Ioan BERAR

inspector de istorie și socio-umane, Inspectoratul Școlar Județean Mureş;

Invitați: 

 Cercetător Științific, prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN director, Institutul de

Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureş – Istorie și elite din

Transilvania sec. XVIII-XX;

 Cercetător Științific II, dr. NOVÁK Csaba-Zoltán, Institutul de Cercetări

Teatrale și Multimedia din Târgu Mureş – Problema națională în România

comunistă. Politica P.C.R. față de minoritatea maghiară;

 Lector univ. dr. FODOR János, Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ Cluj Napoca -

Conspirație sau carierism? Nașterea francmasoneriei din Târgu Mureș;

 Cercetător Științific, dr. Anca ȘINCAN, Institutul de Cercetări Socio-Umane

„Gheorghe Șincai” din Târgu Mureş - Armata de maici. Portretizarea femeilor din

clandestinitatea greco-catolică în documentele Securității;

 Cercetător Științific, dr. Ionuț BILIUȚĂ, Institutul de Cercetări Socio-Umane

„Gheorghe Șincai” din Târgu Mureş - „Secolul extremelor”: De la fascismul

legionar la totalitarismul comunist în România contemporană.
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Argument 

Istoria este un domeniu care studiază dezvoltarea complexă și evoluția omenirii, ținând 

cont de evenimentele care se petrec de-a lungul timpului și care influențează societatea. 

Prezentul și viitorul sunt dependente de trecut, iar cunoașterea istoriei ne ajută să ne definim 

pe noi înșine, să ne cunoaștem poporul și să ne identificăm cu un anumit tip de gândire, 

facilitând astfel evoluția.  

Cunoașterea istoriei, prin raportarea la trecut, le permite tinerilor să înțeleagă evoluția 

evenimentelor sociale, economice și politice ale unei națiuni și să evalueze lucrurile care se 

petrec în prezent cu mai multă obiectivitate, putând anticipa consecințele acestora.  

Regulament 

- Simpozionul cuprinde mai multe secțiuni, iar lucrările prezentate vor fi în concordanță

cu  una dintre următoarele teme generale:

 Ideologii și regimuri politice

 Viața cotidiană în epocile modernă și/sau contemporană

 Cultura și arta

 Istoria reflectată în cinematografie

 Învățământul în diferite perioade istorice

- Participarea se va face online, în format sincron, pe platforma Google Meet.

- Înscrierea participanților se va face până la data de 14.03.2022, prin completarea 

formularului de înscriere disponibil la adresa:

https://forms.gle/hysA8DNG4oAJ4cYC6

- Se vor oferi diplome de participare, iar lucrările participanților la simpozion vor fi 

publicate în revista electronică cu ISSN a Casei Corpului Didactic Mureș.

- Diplomele vor fi transmise pe adresele de e-mail din formularul de înscriere.

- Transmiterea lucrărilor se va face până la data de 14.03.2022, în format editabil prin e-

mail la adresa: scan@ccdmures.ro .

- Se admit unul sau doi autori la elaborarea unei singure lucrări.

- Lucrările vor avea maxim 5 pagini și vor fi redactate utilizând programele de editare a 

textului din suita Office (Word) sau compatibile cu acesta, format A4, font Times New 

Roman, mărime 12, distanța dintre rânduri 1.5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-

dreapta, utilizându-se diacritice. În cazul în care lucrarea se redactează într-o altă limbă 

decât cea română, aceasta va începe cu un rezumat al lucrării în limba română. Titlul 

lucrării va fi centrat, mărime 14, Bold, iar sub titlu, la două rânduri, se va scrie autorul 

https://forms.gle/hysA8DNG4oAJ4cYC6
mailto:scan@ccdms.ro
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lucrării, instituția, localitatea și județul, cu Times New Roman, mărime 12, aliniat 

dreapta. La sfârșit, dacă este cazul, se va consemna bibliografia. În privința notelor de 

subsol, se vor respecta normele de citare recomandate de Academia Română. Conținutul 

lucrării trebuie să fie original, subiectul fiind în concordanță cu tematica simpozionului. 

- Autorii au obligația să respecte legislația drepturilor de autor și să evite orice formă de 

plagiat. Întreaga răspundere revine autorului lucrării. Organizatorii simpozionului nu-și 

asumă nicio răspundere pentru nerespectarea de către autori a reglementărilor înscrise 

în legislația drepturilor de autor și a realizării de plagiat. Responsabilitatea pentru 

conținutul lucrărilor, corectitudinea gramaticală/ortografie aparține în totalitate 

autorilor, lucrările vor fi verificate utilizând un program de antiplagiat. 

- Lucrările care se abat de la normele de tehnoredactare precizate sau nu corespund 

condițiilor mai sus-formulate, vor fi respinse. 

- Deschiderea conferinței va avea loc online, în sistem videoconferință, prin aplicația 

Google Meet, joi - 24 martie 2022, în intervalul orar 13.00-16.00, în urma transmiterii 

de către organizatori a linkului de acces (în preziua organizării simpozionului), pe 

adresele de e-mail din formularul de înscriere, după care, în sistem videoconferință, prin 

aplicația Google Meet, vor fi create linkuri pentru secțiunile paralele care vor fi cuprinse 

în broșura electronică. 

- Lucrarea va fi expusă folosind prezentare interactivă sau document pdf. Pentru 

prezentarea lucrărilor în secțiuni, recomandăm autorilor să se rezume la un număr de 

slide-uri sau conținut, care să permită expunerea în cel mult 7 minute. 

- Nu se percepe taxă de participare. 
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