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Abstract 
 

The festive ceremony took place between the 29th and the 31st of October 2015 in Craiova, 
when there were celebrated 50 years from the foundation of the „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Social and 
Humanistic Research Institute of the Romanian Academy. Scientific works were presented by 
academicians, researchers, professors and students from Romania, Italy, Russia etc. 
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Istoricul unei instituţii, ca şi vieţile 

oamenilor, îşi are meandrele sale, cu suişuri şi 

coborâşuri, cu ezitări, acţiuni sigure şi bine 

motivate, cu momente de succes entuziast sau de 

disperare.  Născut în tumultul anilor ‘60, Institutul 

de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-

Plopşor” din Craiova nu a fost scutit de astfel de 

evenimente. În urmă cu cinci decenii (29 decembrie 

1965), la Craiova, important centru politico-

administrativ, economic şi cultural de pe Jiul 

Inferior, a început să funcţioneze Centrul de istorie, 

filologie şi etnografie. Demersurile oficiale de 

înfiinţare au fost făcute de către C. S. Nicolăescu-

Plopşor, omul care a luat în considerare, cu toată 

gravitatea şi responsabilitatea, tradiţia şi valorile 

perene ale culturii româneşti, şi a reuşit să 

clădească, cu ajutorul lor instituţii de renume, 

precum Arhivele Statului, Muzeul de Istorie al 

Olteniei, Institutul de Arheologie al Olteniei sau 

Centrul de Cercetări Istorice, Etnografice şi 

Filologice Oltene.                                      

În zilele de 29-31 octombrie 2015, la 

Craiova, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. 

S. Nicolăescu-Plopşor” a marcat împlinirea a 50 de 

ani de activitate printr-o ceremonie festivă, la care 

au participat academicieni, universitari de elită, 

cercetători şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi 

judeţene. Gazda manifestării a fost prof. univ. dr. 

Cezar Avram, manager al instituţiei, universitar de 

calibru ce a probat, dacă mai era cazul, 

rafinamentul omului de carte, pledând pentru actul 

de cultură şi manifestînd recunoştinţa pentru toţi 

cei care au contribuit la menţinerea şi dezvoltarea 

cercetării socio-umane din Craiova. Cum prestigiul 

instituţiei s-a datorat, în timp, oamenilor care şi-au 

luat responsabilitatea formării şi îndrumării 

colectivelor de cercetători, prof. univ. dr. Cezar 

Avram a vorbit despre cei care s-au preocupat de 

cultivarea unui profil moral aparte al celor care au 

slujit şi slujesc instituţia, amintind cu această 

ocazie pe foştii directori ai Institutului: Gheorghe 

Ivănescu, membru corespondent al Academiei 

Române (1968-1971); prof. univ. dr. Dumitru 

Şandru (1971-1972); prof. univ. dr. Traian Lungu, 

membru corespondent al Academei Române (1972-

1973); prof. univ. dr. docent, Titu Georgescu 

(1973-1975); conf. univ. dr. Constantin Bărbăcioru 

(1975-1979); lect. univ. dr. Ion Pătroi (1979-1990); 

cercet. şt. I Gheorghe Popilian (1990-1998); prof. 

univ. dr. Vladimir Osiac (1998-2000).  

În deschiderea lucrărilor, care s-au 

desfăşurat în cadrul Muzeului de Artă din Craiova 

au rostit alocuţiuni: Acad. Sabina Ispas – Academia 

Română; prof. univ. dr. Ion Dogaru, membru 

corespondent al Academiei Române, Decan de 

onoare al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative din Craiova; prof. univ. dr. Dan 

Claudiu Dănişor – Rectorul Universităţii din 

Craiova; prof. univ. dr. Gheorghe Bică, Pro-rector 

al Universităţii Spiru Haret, Craiova; prof. univ. dr. 

Dumitru Otovescu – Universitatea din Craiova; 

Cristinel Iovan – Vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Dolj; Dan Daşoveanu – Viceprimarul 

Craiovei. Din rândul invitaţilor au avut intervenţii: 

prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti (Universitatea 

Valahia din Târgovişte); cercet. şt. I, dr. Radu 

Ciuceanu (Institutul Naţional pentru Studiul 

Totalitarismului, Bucureşti); prof. univ. dr. Nicolae 

Panea (Vice-rector, Universitatea din Craiova); 

prof. univ. dr. Sebastian Cercel (Universitatea din 

Craiova); prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean 

(Universitatea din Craiova) ş.a.   

O scurtă pauză a marcat trecerea 

invitaţilor într-o altă instituţie de prestigiu din 

Craiova, Biblioteca judeţeană „Alexandru şi Aristia 

Aman”, locul în care cercetătorii Institutului s-au 

alăturat profesorilor universitari, studenţilor şi 

pasionaţilor de istorie, şi reuniţi sub egida celei de-

a VIII-a Conferinţe Internaţionale Stat şi Societate 

în Europa
i
 şi-au prezentat rezultatele cercetărilor. 

Lucrările manifestării s-au desfăşurat în sistem 

bilingv, engleză-română, iar în cadrul secțiunii: 

„Primul Război Mondial” prezentările au fost 

făcute în limba italiană. În cele cinci secţiuni ale 

manifestării (Istorie Antică şi Medievală; Istorie 

Modernă şi Contemporană; Mass-media şi Studii 

culturale; Diplomaţie şi Studii europene; Primul 

Război Mondial), pe parcursul a trei zile au 

prezentat comunicări şi au participat la dezbateri 

108 cercetători, profesori şi studenţi de la instituţii 

de prestigiu din ţară  (Institutul de Cercetări Socio-

Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova; 

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 

Bucureşti; Universitatea Valahia, Târgovişte; 

Universitatea din Craiova; Universitatea din 

Bucureşti; Universitatea Babeş-Boliay, Cluj-

Napoca; Universitatea Ovidius, Constanţa; 

Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi; Universitatea Spiru 

Haret, Bucureşti; Universitatea Ştefan cel Mare, 

Suceava; Centrul European de studii în probleme 

etnice; Biblioteca judeţeană „Alexandru şi Aristia 

Aman”, Craiova; Serviciul Judeţean al Arhivelor 

Naţionale Vâlcea şi Dolj) şi străinătate 

(Universitatea Guadalajara, Mexic; Universitatea 

Hawaii Pacific, USA; Muzeul de istorie din Trento, 

Italia; Universitatea de Stat din Rusia; 

Universitatea de Stat Tbilisi din Georgia). 

În cadrul secţiunii: Istorie Antică şi 

Medievală prezidată de lect. univ. dr. Monica 

Mărgărit (Universitatea Valahia din Târgovişte) au 

prezentat comunicări: prof. univ. dr. Mircea Negru 

(Universitatea Spiru Haret, Bucureşti), Romula – 

50 years of systematic archaeological research; 

cercet. şt. III, dr. Simona Lazăr (ICSU „C. S. 

Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Contribuţia lui C. 

S. Nicolăescu-Plopşor la cercetarea preistorică din 

Oltenia; cercet. şt. III, dr. Oana Andreia-Sâmbrian 

(ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), 
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Spania şi Transilvania în timpul Războiului de 30 

de ani (1618-1648): cadrul general; cercet. şt. III, 

dr. Ileana Cioarec (ICSU „C. S. Nicolăescu-

Plopşor”, Craiova), Domeniul funciar al Mănăstirii 

Jitianu; Ciurea George-Cătălin, The Kingship and 

the family: the origin of Radu Şerban; lect. univ. dr. 

Monica Mărgărit, Personal adornments made of 

hard animal materials from the necropolis of 

Cernica.  

În cadrul secţiunii: Istorie Modernă şi 

Contemporană prezidată de prof. univ. dr. Sorin 

Liviu Damean (Universitatea din Craiova) au 

prezentat comunicări: prof. univ. dr. Cezar Avram 

(manager – ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, 

Craiova), Italia la apusul primei republici: lupta 

împotriva corupţiei şi ascensiunea lui Silvio 

Berlusconi; prof. dr. Carlos Juarez (Universitatea 

Hawaii Pacific), The challenge of liberal 

democratic regimes in Europe: lessons from Latin 

America; prof. dr. Jose G. Vargas-Hernandez 

(Universitatea Guadalajara, Mexic), The question 

of chaniging the concept, role ad functions of state; 

cercet. şt. I, dr. Radu Ciuceanu (Institutul Naţional 

pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti), Post-

december statute of the Romanian historian; prof. 

univ. dr. Radu Ştefan Vergatti (Universitatea 

Valahia din Târgovişte), Cetatea Severinului şi 

bisericile ortodoxe din interiorul fortificaţiilor; 

prof. univ. dr. Ştefan Păun (Universitatea Hyperion 

din Bucureşti), A significant document with respect 

to the situation of Romanian Agriculture in 1934; 

lect. univ. dr. Mihai Ghiţulescu (Universitatea din 

Craiova), The Royal Veto in Romania (1866-1938). 

Constitutional provisions and political customs; 

Radu Vinteanu (Consiliul Judeţean Dolj), Public 

adminstration in the early years of the reign of 

Carol up to 1918; cercet. şt. III, dr. Georgeta 

Ghionea (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, 

Craiova), Instituţii cooperatiste în judeţul Vâlcea 

(1940-1948); cercet. şt. III, dr. Nicolae Mihai 

(ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), 

Church, State and social Normativity in Oltenia 

(1850-1870). How can the Romanian be a Good 

Christian and a brave citizen?; drd. Alexandru 

Ionicescu, Romania – prince Carol visit Moldova 

reflected in the press of that time (1870); prof. 

univ. dr. Gheorghe Onişoru (Universitatea Ştefan 

cel Mare, Suceava), Some considerations about 

Romania during the period of the National-

Legionary state (september 1940-january 1941); 

assist. prof. dr. Cosmin-Ştefan Dogaru 

(Universitatea din Bucureşti), The strong 

connection between the electoral system and the 

Romanian two-party system (1866-1914); assist. 

prof. dr. Mihaela Ilie (Universitatea din Craiova), 

The political impact that 1929 economic crisis had 

on the governing party of Romania; assist. prof. dr. 

Lucian Dindirică (manager – Biblioteca judeţeană 

„Alexandru şi Aristia Aman”, Craiova), The 

Bishop’s seat of Oltenia: from Severin to Râmnic 

and, finally, at Craiova; cercet. şt. III, dr. Şerban 

Pătraşcu (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, 

Craiova), Armata Roşie la Craiova între 1944-1949 

(I); Raluca Sandu (Biblioteca judeţeană „Alexandru 

şi Aristia Aman”, Craiova), A survey over lecture 

in the 18th Romanian century ş.a. Participanţii au 

dezbătut probleme legate de reforma electorală din 

anul 1918, regimul de autoritate monarhică (1938-

1940), regimul statului național legionar, precum şi 

probleme legate de rolul instituţiilor politice şi 

administrative din România în perioada comunistă. 

O parte a discuţiilor au fost centrate pe intervenţia 

Bisericii Ortodoxe în viaţa comunităţilor locale, 

direcţia fiind marcată de tema cercetătorului 

Nicolae Mihai, Church, State and social 

Normativity in Oltenia (1850-1870). How can the 

Romanian be a Good Christian and a brave 

citizen?. Dezbaterile au permis o reanalizare a 

poziţiei Bisericii Ortodoxe ca instituţie importantă 

în cadrul societăţii româneşti moderne şi 

contemporane, clarificarea şi înţelegerea 

raporturilor religios-laic, normă-practică, politici 

culturale şi religioase.  

A treia secţiune: Mass-media şi studii 

culturale a fost prezidată de lect. univ. dr. Mihai 

Ghiţulescu, assist. prof. dr. Cristina Ilie Goga şi 

lect. univ. dr. Emilia Sorescu (reprezentanţi ai 

Universităţii din Craiova). În cadrul acesteia au 

prezentat comunicări următorii: lect. univ. dr. 

Daniela Osiac (Universitatea din Craiova), 

Society/tolerance in online Romania; prof. univ. dr. 

Elena Steluţa Dinu (Universitatea Babeş-Boliay, 

Cluj-Napoca), Health legislation in the Romanian 

Principalities from Organic Regulations until 

1874; cercet. şt. III, drd. Sava Antoaneta Laura 

(ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), The 

emerging of the „human dignity” concept: origin, 

evolution, meanings; cercet. şt. III, dr. Anca 

Ceauşescu (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, 

Craiova),  Instituţia năşiei în comunităţile 

tradiţionale din Oltenia; cercet. şt. III, dr. Mihaela 

Bărbieru (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, 

Craiova), Equal opportunities and gender equality 

in post-Communist Romanian politics; cercet. şt. 

III, dr. Gabriela Boangiu, cercet. şt. III, dr. 

Loredana-Maria Ilin-Grozoiu (ICSU „C. S. 

Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Obiceiuri 

calendaristice de iarnă-primăvară din Oltenia; dr. 

Alina-Mirela Marcu (Universitatea Al. I. Cuza din 

Iaşi), The concept of sustainable development in the 

context of the European year for Development 

2015; dr. Ana Maria Vavură (Universitatea din 

Bucureşti), Origene’s philosophy and Christian 

theology; cercet. şt III, dr. Narcisa Maria Mitu 

(ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), The 

Madona Dudu Church in the ceremonial role of the 

national holidays organized at Craiova. 

Dezbaterile au avut la bază un cadru larg, aflat la 

intersecţia istoriei sociale, economice, istoriei 
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memoriei şi a elitelor, istoriei culturale şi a artei, 

etnologiei şi antropologiei religioase. 

Secţiunea Diplomaţie şi studii europene a 

fost moderată de Lucian Dindirică şi Radu Cristian 

Petcu. În cadrul acesteia au prezentat comunicări 

următorii: lect. univ. dr. Radu Cristian Petcu 

(Universitatea din Craiova), Spheres and Laterlism: 

influence, interests and norms in international 

relations; lect. univ. dr. Andreea-Mihaela Niţă 

(Universitatea din Craiova), Mechanisms of 

applying european policies regarding workers and 

jobs management; conf. univ. dr. Roxana Radu 

(Universitatea din Craiova), Incidenţa normelor 

Uniunii Europene asupra capacităţii de angajare a 

cetăţenilor români; prof. dr. Radu Baltasiu 

(manager - Centrul European de studii în probleme 

etnice), Strategic reconfiguration in the security 

space. Cyberspace and state order; Mihaela-

Alexandra Vezuină (Universitatea de Stat din 

Rusia),  Aportul României la securitatea sud-est 

europeană; prof. univ. dr. Teodor Sâmbrian, 

Arhaisme juridice neincluse în Dicţionarul limbii 

române. Literele A-F. 

Interesul participanţilor s-a observat şi 

pentru secţiunea: „Primul Război Mondial”. Un 

număr mare de studenţi au participat la dezbaterile 

care au avut loc în urma susţinerii următoarelor 

comunicări: Alberto Robol, Maria Dolen: the bell 

of the fallen for peace; Quinto Antonelli, Diaries 

and memories of the Trentino Soldiers in Romania 

(1916-1918); Michele Toss, In the line of 

fire!Flyers, canzonets and protests songs during 

the World War I; prof. dr. Tiziano Salvaterra, 

Conumption and its rationale: the attitude of the 

postmodern consumer.  

Un alt obiectiv al manifestării organizate 

de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. 

Nicolăescu-Plopşor” a fost difuzarea noilor 

abordări ale cercetării. Astfel, au fost lansate 

ultimele apariţii: Mihaela Bărbieru, Ileana Cioarec, 

Repere istorice şi culturale: aspiraţii, certitudini şi 

perspective; Craiova, Editura Sitech, 2015, 440p.; 

Mihaela Bărbieru, Roxana Radu, Lucian Dindirică 

(coordonatori), Biserică şi societate: paradigme, 

interpretări, implicaţii, Târgovişte, Editura Cetatea 

de Scaun, 2015; Anuarul Institutului de Cercetări 

Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, nr. 

XVI/2015, Bucureşti, Editura Academiei Române; 

„Arhivele Olteniei”, Serie Nouă, Nr. 29/2015, 

Bucureşti, Editura Academiei Române; Journal of 

Humanities, Culture and Social Sciences, vol 1, no. 

1/2015, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun. 

Meritoriu este faptul că, în paginile acestor volume 

şi reviste au fost inserate articole şi studii 

aparţinând cercetătorilor Institutului de Cercetări 

Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, dar şi 

ale unor personalităţi din mediul academic naţional 

şi internaţional. 

Se spune adesea că rostul şi menirea unei 

sărbători, pentru că trebuie să recunoaştem că 

împlinirea a 50 de ani de activitate este o 

SĂRBĂTOARE, ne oferă prilejul de a înfăţişa ce a 

fost şi ce va urma. În cei 50 de ani de activitate, 

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. 

Nicolăescu-Plopşor” şi-a consolidat statutul şi 

prestigiul pe plan local, naţional şi internaţional. 

 

 

Note 
                                                           
i
 Organizatorii celei de-a VIII-a Conferinţe Internaţionale Stat şi Societate în Europa au fost: Biblioteca 

judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Craiova; Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-

Plopşor”, Craiova;  Universitatea din Craiova; Academia Oamenilor de Ştiinţă. 


