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26-27 octombrie 2017, 

Tîrgu Mureş, România 
 

Conferinţa internaţională Integrarea 

Europeană între Tradiţie şi Modernitate 

ajunge în anul 2017 la cea de-a VII-a ediţie. 

Născută din dorinţa de a analiza procesele 

culturale, politice, economice, sociale de lungă 

durată care au adus la integrarea europeană, 

această întâlnire periodică a devenit, de-a 

lungul anilor, o ocazie de întâlnire pentru 

specialiştii din diferitele domenii ale ştiinţei. 

Filologii, criticii literari, istoricii, 

arheologii, politologii, economiştii, juriştii, 

specialiştii în relaţiile internaţionale şi în 

ştiinţele comunicării, informaticienii, 

matematicienii, sunt învitaţi să propună 



contribuţii pentru secţiunile în care va fi 

organizată conferinţa: 

 Limbaj si discurs                  

Literatura si studii culturale 

Istorie, elite și mentalități 

 Provocări politice actuale în spațiul 

european 

 Comunicare şi context european 

Comitetul ştiinţific 

Preşedinţi de onoare 

Acad. Alexandru Surdu (Bucureşti, România) 

Prof. univ. dr. Keith Hitchins (Urbana, SUA) 

Preşedinte 

Prof. univ. dr. Călin Enăchescu (Tîrgu Mureş, 

România) 

Membri 

Acad. Ioan-Aurel Pop (Cluj-Napoca, România) 

Prof. univ. dr. Luigi Alici (Macerata, Italia) 

Prof. univ. dr. Cyrille Bertelle (Paris, Franţa) 

Prof. univ. dr. Antonello Biagini (Roma, Italia) 

Prof. univ. dr. Florian Boian (Cluj-Napoca, 

România) 

Prof. univ. dr. Alexandru Cistelecan (Tîrgu 

Mureş, România) 

Prof. univ. dr. Gheorghe Coman (Cluj-Napoca, 

România) 

Prof. univ. dr. Dan Dumitrescu (Cluj-Napoca, 

România) 

Prof. univ. dr. Militon Frenţiu (Cluj-Napoca, 

România) 

Prof. univ. dr. Harald Heppner (Graz, Austria) 

Prof. univ. dr. Kárády Viktor (Budapesta, 

Ungaria) 

Prof. univ. dr. Körtesi Péter (Miskolc, Ungaria) 

Prof. univ. dr. Catherine Mayaux (Cergy- 

Pontoise, Franţa) 

Prof. univ. dr. Francesco Miano (Roma, Italia) 

Prof. univ. dr. Cornel Moraru (Tîrgu Mureş, 

România) 

Prof. univ. dr. Giovanna Motta (Roma, Italia) 

Prof. univ. dr. Mircea Muthu (Cluj-Napoca, 

România) 

Prof. univ. dr. Gavril Neamţu (Cluj-Napoca, 

România) 

Prof. univ. dr. Alexandru Niculescu (Udine, 

Italia) 

Prof. univ. dr. Anatol Petrenco (Chişinău, 

Moldova) 

Prof. univ. dr. László Pook (Denver, SUA) 

Prof. univ. dr. Rodica Pop (Cluj-Napoca, 

România) 

Prof. univ. dr. Antonio Spadaro (Roma, Italia) 

Prof. univ. dr. Virgil Stanciu (Cluj-Napoca, 

România) 

Prof. univ. dr. Szigeti Jenő (Miskolc, Ungaria) 

Prof. univ. dr. Szögyi László (Budapesta, 

Ungaria) 

Comitetul de organizare 

Preşedinţi 
Prof. univ. dr. Iulian Boldea 
Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean 
Conf. univ. dr. Giordano Altarozzi 

 
Membri 
Conf. univ. dr. Luminița Chiorean 
Lector univ. dr. Mihaela Boloș 
Lector univ. dr. Dumitru-Mircea Buda 

 
Date importante: 

20 septembrie 2017, termen limită 

pentru trimiterea formularului de 

înscriere, la adresa e-mail a conferinţei 

eitm2017conference@gmail.com 

28 septembrie 2017, termen limită 

pentru confirmarea acceptării lucrării 
 
4 octombrie 2017, confirmare de 

participare. Un participant poate să prezinte 

maximum 2 (două) comunicări, ca autor sau 

co-autor. 

15 octombrie 2017, termen limită pentru 

plata taxei de participare. Taxa se aplică 

pentru fiecare lucrare în parte 

● 50 € (sau echivalentul în lei) 

mailto:eitm2017conference@gmail.com
mailto:eitm2017conference@gmail.com
mailto:eitm2017conference@gmail.com


Pentru plăţi în lei 
Trezoreria Tîrgu Mureş  
IBAN: RO32TREZ47620F330500XXXX 
Cod fiscal 4322831 
 
Pentru plăţi în euro 
Banca Transilvania Tîrgu Mureş 
IBAN: RO14BTRL02704202103316XX 
Cod Swift: BTRLRO22 
 

Actele conferinţei vor fi publicate la Editura 

Universităţii “Petru Maior” şi vor fi propuse 

spre indexare în baza de date ISI Proceedings. 

Organizatorii, în funcție de volumul de lucrări 

înscrise în conferință, își rezervă dreptul de a 

selecta articolele publicate în volum. Prioritate 

vor avea lucrările prezentate în cadrul 

conferinței. 

Cheltuielile de călătorie şi cazare vor fi 
suportate de participanţi 

Pauzele de cafea, prânzul, cina şi publicarea 
lucrărilor în volumul de acte ale conferinţei 
vor fi suportate de organizatori 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să 
accesaţi site-ul conferinţei: 
http://upm.ro/facultati_departamente/stiinte
_litere/conferinte/situl_integrare_europeana
/index.html 
 



Formular de înscriere 
 
 

Prenume 

Nume: 

Titlul prezentării (în limba engleză): 

Secţiunea: 

 Limbaj si discurs 

 Literatura si studii culturale 

 Istorie, elite și mentalități 

 Provocări politice actuale în spațiul european 

 Comunicare şi context european 

Afiliere instituţională (Denumirea şi adresa oficială a instituţiei):  

 

Titlul universitar/ştiinţific (în engleză): 

E-mail: 

Abstract în limba engleză (200 - 250 cuvinte) 

 

 

5 Keywords (în limba engleză): 

Solicit videoproiector:  

 


