ACADEMIA ROMÂNĂ — FILIALA CLUJ-NAPOCA
INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIŢIU”
Str. Kogălniceanu nr. 12-14, 400084, Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264-598343, Tel: 0264-431842
istorie@academia-cj.ro , www.history-cluj.ro

Stimată Doamnă/Stimate Domnule,
Desăvârşirea, la 1918, a unităţii statale a poporului român a însemnat realizarea unui
ideal prin lupte, pierderi de vieți omenești, dar susținut de dorinţa puternică a formării
unui tot întreg. Toate acestea au inaugurat o nouă epocă care, deşi era în sfârşit împlinită,
trebuia să găsească soluţii la numeroase imperative. Era necesar să se restabilească un
nou curs al politicii şi economiei. O dezvoltare de sine stătătoare a economiei naţionale
avea să dea curs şi celorlalte domenii în consolidarea şi afirmarea acestora. În perioada
imediat următoare Unirii, economia românească se confrunta cu două probleme esenţiale:
toate ramurile economiei erau afectate de Marele Război care a nimicit un milion de
români, erau absolut necesare refacerea şi restabilirea sectorului economic, vindecarea
rănilor provocate de conflagraţie şi de ocupaţia străină. A doua mare provocare a fost
integrarea, la scară naţională, a tuturor teritoriilor incluse şi valorificarea noului cadru
politico-administrativ realizat în 1918.
Pentru a vedea cum anume s-au pus în operă și s-au realizat toate aceasta, propunem
următoarele teme/secțiuni ca şi fundament pentru dezbateri în cadrul Conferinței
internaționale România după Marea Unire: Branduri românești. Societate, economie,
bănci. Biopolitică. Arhitectură. Francmasonerie.
Plecând de la aceste considerații și cunoscând preocupările dvs științifice în
domeniul temelor propuse, vă adresăm invitația de a participa cu o lucrare la
conferința propusă, la oricare dintre secțiunile amintite.


Precizări importante: conferința va avea loc în perioada 22-24 mai 2019. Cazarea
(2 nopți) și parțial masa vor fi asigurate de către organizatori, iar cheltuielile de
transport revin participanților.



Vă rugăm să ne trimiteți: titlul prezentării, un rezumat în limba română și engleză
(200-300 de cuvinte), nume, prenume, poziția științifică, afilierea instituțională.

Având în vedere pregătirile pentru organizarea conferinței, vă rugăm să confirmați
intenția dvs de participare, și să ne trimiteți cele solicitate până cel târziu la 24
martie a.c. la adresa de e-mail: istorie@academia-cj.ro sau iosif_balog@yahoo.de

Cu deosebită stimă,
ORGANIZATORII

