
Metropotam – 13 mai 2011 
Analiza si asumarea trecutului recent in societatile post-dictatoriale 
 
Conferinţa studenţească invită la o reflecţie asupra asumării şi înţelegerii trecutului recent în 
societăţile post-dictatoriale. 
 
Lucrările selectate tratează subiecte precum statutul minorităţilor în societăţile post- 
dictatoriale, mecanisme și practici ale justiţiei de tranziţie, politici și politica memoriei, 
interpretări și explicaţii ale nostalgiei faţă de vechiul regim. Participanţii sunt înscriși în anii 
avansaţi de studii de licenţă, master sau doctorat și provin din domeniul știinţelor sociale și 
umaniste. Prezentările și dezbaterile vor avea loc în limba engleză și în limba franceză. 
 
Lucrările conferinţei vor debuta vineri, 13 mai, la ora 10:00. Participanţii sesiunii inaugurale 
sunt Florin ȚURCANU, profesor și prodecan al Facultăţii de Știinţe Politice, Universitatea din 
București, Bogdan Cristian IACOB, secretar al Comitetului Știinţific al Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Fabienne REUTER, delegat al Wallonie- 
Bruxelles în România, Olivier ORTIZ, șef de proiect Formations, Biroul Europa Centrală și 
Orientală, Agence Universitaire de la Francophonie, precum și reprezentanţi ai ai Ambasadei 
Franţei, Serviciul de Cooperare și Acţiune Culturală și ai Policy Center for Roma and Minorities. 
 
Prima zi a conferinței se va concentra asupra statutului minorităţilor în societăţile post- 
dictatoriale (Emanuela GRAMA – NEAMTU, doctor în antropologie și istorie, Universitatea din 
Michigan; Andreea ZAMFIRA, colaborator știinţific CEVIPOL, Université Libre de Bruxelles și 
secretar știinţific al Universităţii Europei de Sud-Est, București; Eliza COCEA, doctorandă a 
Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iași și cercetător IICCMER; Davide BERTON, masterand, 
Facultatea de Știinţe Politice “R. Ruffilli”, Università di Bologna- Forlì) și asupra mecanismelor și 
practicilor justiţiei de tranziţie (Laura APPOLONI, masterandă, Facultatea de Știinţe Politice “R. 
Ruffilli”, Università di Bologna- Forlì, Cristina GOLOMOZ, studentă în anul al III-lea, Facultatea 
de Știinţe Politice, Universitatea din București; Obert HODZI, masterand Universititatea din 
Osnabrück și cercetător al Institute for a Democratic Alternative for Zimbabwe, Harare); de 
asemenea, Milan RADOVANOVIC masterand, departamentul de istorie, Facultatea de Filosofie 
din Belgrad, Serbia va susţine o prezentare legată de analiza presei în legătură cu 
bombardamentul din 1999 din Iugoslavia iar Agata SŁOMA, masterandă la Facultatea de Știinţe 
Politice și Relaţii Internaţionale, Universitatea Nicolas Copernicus, Torun, Polonia va trata 
chestiunea statutului emeilor poloneze înainte și după 1989.  
 
Cea de-a doua zi a conferinţei va începe cu un discurs din partea invitatei Françoise MAYER, 
director al CeFRes (Centre français de recherche en sciences sociales), Praga, cercetător la 
CERCEC (Centre d’étude des mondes russe, caucasien et centre-européen din cadrul Ecole de 
Hautes Etudes en Sciences Sociales și conferenţiar la Universitatea Montpellier III.Prima sesiune 
de prezentări va trata problema politicilor de memorie în societăţile post-dictatoriale: Alina-
Carmen CIOLCĂ, studentă în anul al III-lea, Facultatea de Știinţe Politice, Universitatea din 
București; Valentina FERRARA, masterandă, Facultatea de Știinţe Politice “R. Ruffilli”, Università 
di Bologna- Forlì, Anna MALANDRINO, masterandă, Facultatea de Știinţe Politice “R. Ruffilli”, 

http://metropotam.ro/Evenimente/eve7333824478-Analiza-si-asumarea-trecutului-recent-in-societatile-post-dictatoriale/


Università di Bologna- Forlì. Ultima sesiune a conferinţei studenţești va adresa problema 
nostalgiei vechiului regim: Adam JABLONSKI, masterand, Facultatea de Știinţe Politice “R. 
Ruffilli”, Università di Bologna- Forlì; Mihaela POPA, studentă în anul al III-lea, Facultatea de 
Știinţe Politice, Universitatea din București; Simona BARBU, doctorandă, Facultatea de Istorie, 
Universitatea din București. 
 
Conferinţa studenţească va avea loc la sediul Facultăţii de Știinţe Politice din strada Spiru Haret, 
nr. 8. 
 
http://metropotam.ro/Evenimente/eve7333824478-Analiza-si-asumarea-trecutului-recent-in-
societatile-post-dictatoriale/  
 
 
Academic Link – 11 mai 2011 
Conferința studențească “Analiza şi asumarea trecutului recent în societățile post-
dictatoriale”  

În perioada 13-14 mai 2011, Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, în 
colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 
(Bucuresti) şi cu Università di Bologna – Forlì, organizează, în cadrul proiectului european Me 2 
EU: From Memory to Europe, conferinţa studenţească Analiza şi asumarea trecutului recent în 
societăţile post-dictatoriale. 

Asumarea trecutului recent se resimte în forme distincte de la o societate post-dictatorială la 
alta, delimitând noi valori, principii sau norme juridice care să construiască democraţia. Aşa 
cum subliniază autori precum Juan Linz şi Alfred Stepan, implicaţiile tranziţiei şi ale consolidării 
democratice depăşesc în complexitate simpla punere în evidenţă a trecerii de la un regim 
nondemocratic la unul democratic. Astfel de perioade sunt definite în primul rând de eforturi 
analitice, vizând înţelegerea acestui „l’ancien régime” atât din perspectiva mecanismelor 
represive care au permis perpetuarea acestuia, cât şi din perspectiva modului în care cetăţenii 
au construit mecanisme de „acomodare” cu regimul.  

Prelegerea principală va fi susţinută de doamna Françoise MAYER, director al CeFRes (Centre 
français de recherche en sciences sociales), Praga, cercetator la CERCEC (Centre d’étude des 
mondes russe, caucasien et centre-européen din cadrul Ecole de Hautes Etudes en Sciences 
Sociales) şi conferenţiar la Universitatea Montpellier III. 

La eveniment vor lua parte peste 30 de studenţi şi cercetători de la Universitatea din Bucureşti, 
Università di Bologna- Forlì, Central European University, Universitatea din Osnabrück, 
University of Michigan, Université Libre de Bruxelles, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. 

Conferinţa este organizată în parteneriat cu Agence Universitaire de la Francophonie, Bureau 
Europe Centrale et Orientale, Serviciul de Cooperare și Acţiune Culturală al Ambasadei Franţei 
la București, Delegaţia Wallonie Bruxelles în România, Policy Center for Roma and Minorities, 
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Bucureşti, Europe Direct CENTRAS Bucureşti (Centrul de Informare al Reprezentanţei Comisiei 
Europene la Bucureşti), ASSP-UB (Asociaţia studenţilor în știinţe politice din Universitatea din 
București). 

Conferinţa studenţească Analiza şi asumarea trecutului recent în societăţile post-dictatoriale va 
avea loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice, str. Spiru Haret, nr. 8. Mai multe informaţii şi 
programul detaliat poate fi accesat pe site-ul conferinţei. 

http://www.academiclink.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6324:conferina
-studeneasc-analiza-i-asumarea-trecutului-recent-in-societile-post-
dictatoriale&catid=69:conferine&Itemid=549  
 
 
Amos News – 10 mai 2011 
Conferință studențească: Analiza şi asumarea trecutului recent în societățile post-dictatoriale  
 
Conferinta studenteasca organizata in perioada 13-14 mai 2011 de catre Facultatea de Stiinte 
Politice, Universitatea din Bucuresti, in colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (Bucuresti) si cu Università di Bologna - Forlì (in 
cadrul proiectului european Me 2 EU: From Memory to Europe), invita la o reflectie asupra 
asumarii si intelegerii trecutului recent in societatile post-dictatoriale.  

Asumarea trecutului recent se resimte in forme distincte de la o societate post-dictatoriala la 
alta, delimitand noi valori, principii sau norme juridice care sa construiasca democratia. Asa 
cum subliniaza autori precum Juan Linz si Alfred Stepan, implicatiile tranzitiei si ale consolidarii 
democratice depasesc in complexitate simpla punere in evidenta a trecerii de la un regim 
nondemocratic la unul democratic. Astfel de perioade sunt definite in primul rand de eforturi 
analitice, vizand intelegerea acestui „l’ancien régime” atat din perspectiva mecanismelor 
represive care au permis perpetuarea acestuia, cat si din perspectiva modului in care cetatenii 
au construit mecanisme de „acomodare” cu regimul.  

 Raspunsurile juridice si politice sunt legate de o conceptie specifica a dreptatii in tranzitie, 
incluzand masuri de acces la arhive, de constituire a unor comisii istorice pentru investigarea 
trecutului, de investigare penala a fostilor tortionari, de excludere temporara din functiile 
publice a fostei elite politice sau a colaboratorilor fostei politii politice, ori de restituire a 
proprietatilor confiscate de vechiul regim. Analiza critica, reevaluarea si asumarea trecutului 
contribuie la inventarea instrumentelor politice si juridice care sa permita democratiei sa 
gaseasca o cale de exprimare. Chestiunea memoriei capata, de asemenea, o certa relevanta in 
constructia comunitatii democratice, aceasta neputandu-se naste pe un fundament de negare 
sau uitare a greselilor trecutului (Vladimir Tismaneanu). 

Lucrarile selectate trateaza subiecte precum statutul minoritaţilor in societatile post-
dictatoriale, mecanisme si practici ale justitiei de tranzitie, politici si politica memoriei, 
interpretari si explicatii ale nostalgiei fata de vechiul regim. Participantii sunt inscrisi in anii 
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avansati de studii de licenta, master sau doctorat si provin din domeniul stiintelor sociale si 
umaniste. Prezentarile si dezbaterile vor avea loc in limba engleza si in limba franceza. 

Lucrarile conferintei vor debuta vineri, 13 mai, la ora 10:00. Participantii sesiunii inaugurale 
sunt Florin TURCANU, profesor si prodecan al Facultatii de Stiinte Politice, Universitatea din 
Bucuresti, Bogdan Cristian IACOB, secretar al Consiliului Stiintific al Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, Fabienne REUTER, delegat al Wallonie-
Bruxelles in Romania, Olivier ORTIZ, sef de proiect Formations, Biroul Europa Centrala si 
Orientala, Agence Universitaire de la Francophonie, precum si reprezentanti ai Ambasadei 
Frantei, Serviciul de Cooperare si Actiune Culturala si ai Policy Center for Roma and Minorities.  

Prima zi a conferintei se va concentra asupra statutului minoritatilor in societaţile post-
dictatoriale (Emanuela GRAMA – NEAMTU, doctor in antropologie si istorie, Universitatea din 
Michigan; Andreea ZAMFIRA, colaborator stiintific CEVIPOL, Université Libre de Bruxelles si 
secretar stiintific al Universitatii Europei de Sud-Est, Bucuresti; Eliza COCEA, doctoranda a 
Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi si cercetator IICCMER; Davide BERTON, masterand, 
Facultatea de Stiinte Politice “R. Ruffilli”, Università di Bologna- Forlì) si asupra mecanismelor si 
practicilor justitiei de tranzitie (Laura APPOLONI,  masteranda, Facultatea de Stiinte Politice “R. 
Ruffilli”, Università di Bologna- Forlì, Cristina GOLOMOZ, studenta in anul al III-lea, Facultatea 
de Stiinte Politice, Universitatea din Bucuresti; Obert HODZI, masterand  Universititatea din 
Osnabrück si cercetator al  Institute for a Democratic Alternative for Zimbabwe, Harare); de 
asemenea, Milan  RADOVANOVIC masterand, departamentul de Istorie, Facultatea de Filosofie 
din Belgrad, Serbia, va susţine o prezentare legata de analiza presei in legatura cu 
bombardamentul din 1999 din Iugoslavia, iar Agata SŁOMA, masteranda la Facultatea de Stiinte 
Politice si Relatii Internationale, Universitatea Nicolas Copernicus, Torun, Polonia, va trata 
chestiunea statutului femeilor poloneze inainte si dupa 1989.  

In prima zi a conferintei vor fi prezentate si o serie de postere stiintifice realizate de catre 
studenti de la Facultatea de Stiinte Politice (Roxana Marin, Irina Pavaluca, Alin Savu, Mihai 
Rosu) si Facultatea de Filosofie (Laurentiu Ungureanu) – Universitatea din Bucuresti, avand 
drept teme nostalgia comunismului in Romania, memoria minoritatii evreiesti in imaginarul 
romanesc si reprezentari muzeografice ale trecutului colonial belgian. 

Cea de-a doua zi a conferintei va incepe cu un discurs din partea invitatei Françoise MAYER, 
director al CeFRes (Centre français de recherche en sciences sociales), Praga, cercetator la 
CERCEC (Centre d’étude des mondes russe, caucasien et centre-européen din cadrul Ecole de 
Hautes Etudes en Sciences Sociales si conferentiar la Universitatea Montpellier III. Prima 
sesiune de prezentari va trata problema politicilor de memorie in societatile post-dictatoriale: 
Alina-Carmen CIOLCA, studenta in anul al III-lea, Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea din 
Bucuresti; Valentina FERRARA, masteranda, Facultatea de Stiinte Politice “R. Ruffilli”, Università 
di Bologna- Forlì, Anna MALANDRINO, masteranda, Facultatea de Stiinte Politice “R. Ruffilli”, 
Università di Bologna- Forlì. Ultima sesiune a conferintei studentesti va adresa problema 
nostalgiei vechiului regim: Adam JABLONSKI, masterand, Facultatea de Stiinte Politice “R. 
Ruffilli”, Università di Bologna- Forlì; Mihaela POPA, studenta in anul al III-lea, Facultatea de 



Stiinte Politice, Universitatea din Bucuresti; Simona BARBU, doctoranda, Facultatea de Istorie, 
Universitatea din Bucuresti.  

Conferinta studenteasca va avea loc la sediul Facultatii de Stiinte Politice, Str. Spiru Haret, nr. 8, 
010175 Bucuresti. 

http://www.amosnews.ro/Conferinta_studenteasca_Analiza_si_asumarea_trecutului_recent_i
n_societatile_post_dictatoriale-29-69948  
 
 
evenimentestudențeşti.ro – 25 martie 2011 
Conferință studențească: Analiza şi asumarea trecutului recent în societățile post-dictatoriale 
  
Organizatori: FSUB 
Date cheie: Perioada: 13 – 14 mai 2011 
Termen limită de trimitere a rezumatului: 30 martie 2011 
Loc: Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti 

Asumarea trecutului recent se resimte în forme distincte de la o societate post-dictatorială la 
alta, delimitând valori, noi principii sau norme juridice care să construiască democraţia. Aşa 
cum subliniază autori precum Juan Linz şi Alfred Stepan, implicaţiile tranziţiei şi ale consolidării 
democratice depăşesc în complexitate simpla punere în evidenţă a trecerii de la un regim 
nondemocratic la unul democratic. Astfel de perioade sunt definite în primul rând de eforturi 
analitice, vizând înţelegerea acestui „l’ancien régime” atât din perspectiva mecanismelor 
represive care au permis perpetuarea acestuia, cât şi din perspectiva modului în care cetăţenii 
au construit mecanisme de „acomodare” cu regimul. În al doilea rând, aceste perioade sunt 
definite de alegerile pragmatice, instituționale, prin care se doreşte delimitarea de trecutul 
dictatorial şi credibilizarea noului regim democratic (Claus Offe). 

Într-o înţelegere largă, confruntarea trecutului recent propune aşadar o multitudine de 
practici şi metode de investigare, reevaluare, asumare şi îndreptare a erorilor vechiului regim 
(Lavinia Stan). Răspunsurile juridice şi politice sunt legate de o concepţie specifică a dreptăţii în 
tranziţie, incluzând, non-exhaustiv, măsuri de acces la arhive, de constituire a unor comisii 
istorice pentru investigarea trecutului, de investigare penală a foştilor torţionari, de excludere 
temporară din funcţiile publice a fostei elite politice sau a colaboratorilor fostei poliţii politice, 
ori de restituire a proprietăţilor confiscate de vechiul regim. Analiza critică, reevaluarea şi 
asumarea trecutului contribuie la inventarea instrumentelor politice şi juridice care să permită 
democraţiei să găsească o cale de exprimare. Chestiunea memoriei capătă, de asemenea, o 
certă relevanţă în construcţia comunităţii democratice, aceasta neputându-se naşte pe un 
fundament de negare sau uitare a greşelilor trecutului (Vladimir Tismăneanu). 

Conferința studențească organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din 
Bucureşti, în colaborare Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Românesc (Bucureşti) şi cu Università di Bologna – Forlì (în cadrul proiectului european 
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Me 2 EU : From Memory to Europe), vă invită la o reflecţie asupra asumării şi înţelegerii 
trecutului recent în societăţile post-dictatoriale. 

Invităm lucrări teoretice sau empirice, individuale sau colective, bazate pe cercetări originale şi 
care ar putea genera un dialog interdisciplinar asupra următoarelor aspecte (lista nu este 
exhaustivă): 

 Memorie şi democraţie: Confruntarea trecutului comunist în societăţile din Europa; 
 Mecanisme ale justiţiei de tranziţie în perioada postcomunistă; 
 Rolul diferiţilor actori socio-politici în construirea mecanismelor justiţiei de tranziţie 

(partide politice, societatea civilă, comisii istorice, etc); 
 Politici, practici, instrumente şi instituţii de gestionare a relaţiei cu trecutul recent; 
 Politici şi politica memoriei. Gestionarea trecutului recent ca miză politică; 
 Naraţiuni istorice despre trecutul recent (în discursul public, în manualele de istorie, în 

programe politice, în jurisprudenţă, etc); 
 Memoriale şi ”lieux de mémoire”; 
 Nostalgia vechiului regim. Explicaţii şi interpretări; 
 Statutul minorităţilor în societăţile post-dictatoriale; 
 Relaţia dintre sistemele de justiţie ale vechiului şi actualului regim; 
 Problematica victimei în justiţia de tranziţie; 

Conferinţa se adresează cu precădere studenților înscrişi în anii avansați de studii de licență 
sau de master. Invităm participanţi din ştiinţe sociale şi umaniste: ştiinţe politice, antropologie, 
sociologie, drept. 

Conferinţa va avea loc la Facultatea de Ştiinţe Politice, str. Spiru Haret, nr. 8, Bucureşti, sector 1, 
010175, România. 

Pentru a participa cu o lucrare la conferinţă trimiteţi un rezumat de maxim 300 de cuvinte, 
împreună cu un scurt CV, până la data de 30 martie 2011, la următoarea 
adresă:fspubconference@gmail.com. Vă rugăm să precizaţi în e-mail dacă solicitaţi 
rambursarea parţială a cheltuielilor de transport sau asigurarea cazării (în prezent fondurile 
disponibile sunt foarte limitate). 

Participanţii selectaţi pentru conferinţă vor trebui să trimită până pe 7 mai lucrarea-suport 
pentru prezentare (circa 20 000 – 25 000 semne). În timpul conferinţei, prezentările şi 
dezbaterile vor avea loc în engleză şi franceză, dar atât rezumatul, cât şi lucrarea finală, pot fi 
redactate în română, engleză sau franceză. 

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul proiectului. 

http://www.evenimentestudentesti.ro/noutati/2011/03/conferinta-studenteasca-analiza-si-
asumarea-trecutului-recent-in-societatile-post-dictatoriale/  
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Online student – 12 martie 2011 
Analiza si asumarea trecutului recent in societatile post-dictatoriale  

Asumarea trecutului recent se resimte in forme distincte de la o societate post-dictatoriala la 
alta, delimitand valori, noi principii sau norme juridice care sa construiasca democratia. Asa 
cum subliniaza autori precum Juan Linz si Alfred Stepan, implicatiile tranzitiei si ale consolidarii 
democratice depasesc in complexitate simpla punere in evidenta a trecerii de la un regim 
nondemocratic la unul democratic. 

Astfel de perioade sunt definite in primul rand de eforturi analitice, vizand intelegerea acestui 
„l’ancien régime” atat din perspectiva mecanismelor represive care au permis perpetuarea 
acestuia, cat si din perspectiva modului in care cetatenii au construit mecanisme de 
„acomodare” cu regimul.  In al doilea rand, aceste perioade sunt definite de alegerile 
pragmatice, institutionale, prin care se doreste delimitarea de trecutul dictatorial si 
credibilizarea noului regim democratic (Claus Offe). 

Intr-o intelegere larga, confruntarea trecutului recent propune asadar o multitudine de practici 
si metode de investigare, reevaluare, asumare si indreptare a erorilor vechiului regim (Lavinia 
Stan). Raspunsurile juridice si politice sunt legate de o conceptie specifica a dreptatii in 
tranzitie, incluzand, non-exhaustiv, masuri de acces la arhive, de constituire a unor comisii 
istorice pentru investigarea trecutului, de investigare penala a fostilor tortionari, de excludere 
temporara din functiile publice a fostei elite politice sau a colaboratorilor fostei politii politice, 
ori de restituire a proprietatilor confiscate de vechiul regim. 

Analiza critica, reevaluarea si asumarea trecutului contribuie la inventarea instrumentelor 
politice si juridice care sa permita democratiei sa gaseasca o cale de exprimare. Chestiunea 
memoriei capata, de asemenea, o certa relevanta in constructia comunitatii democratice, 
aceasta neputandu-se naste pe un fundament de negare sau uitare a greselilor trecutului 
(Vladimir Tismaneanu). 

Conferinta studenteasca organizata de Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea din 
Bucuresti, in colaborare Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului si Memoria 
Exilului Romanesc (Bucuresti)  si cu  Università di Bologna – Forlì  (in cadrul proiectului 
european Me 2 EU : From Memory to Europe), va  invita la o reflectie asupra asumarii si 
intelegerii trecutului recent in societatile post-dictatoriale. 

Invitam lucrari teoretice sau empirice, individuale sau colective, bazate pe cercetari originale si 
care ar putea genera un dialog interdisciplinar asupra urmatoarelor aspecte (lista nu este 
exhaustiva): 

 Memorie si democratie: Confruntarea trecutului comunist in societatile din Europa; 
 Mecanisme ale justitiei de tranzitie in perioada postcomunista; 
 Rolul diferitilor actori socio-politici in construirea mecanismelor justitiei de tranzitie 

(partide politice, societatea civila, comisii istorice, etc); 



 Politici, practici, instrumente si institutii de gestionare a relatiei cu trecutul recent; 
 Politici si politica memoriei. Gestionarea trecutului recent ca miza politica; 
 Naratiuni istorice despre trecutul recent (in discursul public, in manualele de istorie, in 

programe politice, in jurisprudenta, etc); 
 Memoriale si ”lieux de mémoire”; 
 Nostalgia vechiului regim. Explicatii si interpretari; 
 Statutul minoritatilor in societatile post-dictatoriale; 
 Relatia dintre sistemele de justitie ale vechiului si actualului regim; 
 Problematica victimei in justitia de tranzitie; 

Conferinta se adreseaza cu precadere studentilor inscrisi in anii avansati de studii de licenta sau 
de master. Invitam participanti din stiinte sociale si umaniste: stiinte politice, antropologie, 
sociologie, drept. 

Conferinta va avea loc pe 13- 14 mai, la Facultatea de Stiinte Politice, str. Spiru Haret, nr. 8, 
Bucuresti, sector 1, 010175, Romania. 

Pentru a participa cu o lucrare la conferinta trimiteti un rezumat de maxim 300 de cuvinte, 
impreuna cu un scurt CV, pana la data de 30 martie, la urmatoarea 
adresa: fspubconference@gmail.com. Va rugam sa precizati in e-mail daca solicitati 
rambursarea partiala a cheltuielilor de transport sau asigurarea cazarii (in prezent fondurile 
disponibile sunt foarte limitate). 

Participantii selectati pentru conferinta vor trebui sa trimita pana pe 7 mai lucrarea-suport 
pentru prezentare (circa 20 000 – 25 000 semne). In timpul conferintei, prezentarile si 
dezbaterile vor avea loc in engleza si franceza, dar atat rezumatul, cat si lucrarea finala, pot fi 
redactate in romana, engleza sau franceza. 

Conferinta este organizata in parteneriat cu Agence Universitaire de la Francophonie, Policy 
Center for Roma and Minorities, Bucuresti, Europe Direct CENTRAS Bucuresti (Centrul de 
Informare al Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti). 

http://www.onlinestudent.ro/stiri/analiza-si-asumarea-trecutului-recent-in-societatile-post-

dictatoriale  
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