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După mai bine de două decenii, un eveniment este în acelaşi timp prezent şi istorie. După 
mai bine de douăzeci de ani de la căderea comunismului, este încă momentul propice pentru 
cunoaşterea a ceea ce s-a întâmplat prin combinarea cunoaşterii comune şi a celei ştiinţifice. Este 
încă posibil contactul direct cu cei implicaţi de o parte şi de alta a baricadei, iar ideea cercetării 
opiniei publice din acel moment nu este cu totul nerealistă. Distanţa în timp permite o oarecare 
detaşare emoţională şi favorizează o analiză mai obiectivă, axată pe fapte. Mai mult, există 
posibilitatea accesului la anumite documente clasificate sau ascunse până nu demult. Ar fi 
hazardat să sperăm că vom putea elucida în totalitate ce s-a întâmplat în Europa de Est, în anul 
1989, dar putem încerca să clarificăm o serie de aspecte particulare şi să creăm o sinteză 
intermediară, care să servească drept bază pentru cercetările viitoare. Îndrăznim să spunem că 
avem chiar datoria morală să facem asta. 

Nu intenţionăm să limităm discuţiile la căderea regimurilor comuniste, ci vom încerca să 
urmărim evoluţia statelor implicate pe parcursul celor douăzeci de ani care au trecut, inventariind 
intenţii, principii, doctrine, metode, instrumente şi, în măsura posibilităţilor, rezultate.  

Studierea istoriei recente a spaţiului ex-comunist ridică inevitabil şi problema relaţiilor cu 
lumea occidentală. Trebuie să stabilim dacă şi cum s-a schimbat „Noua Europă” pentru a se 
reconcilia cu cea veche, dar, de asemenea, şi schimbările survenite în Vest ca o consecinţă directă 
sau indirectă a evenimentelor din Est. 

Last but not least, dorim să identificăm relicvele comuniste încă prezente în societăţile 
noastre. Este comunismul mort odată pentru totdeauna sau bântuie printre noi ca o stafie? Mai 
mult, este posibilă o renaştere a comunismului din cauza uitării, neglijenţei sau chiar a naivei şi 
auto-suficientei noastre nostalgii? Răspunsurile la aceste întrebări nu pot fi decât simple speculaţii, 
dar merită să le încercăm măcar de dragul exerciţiului intelectual şi pentru a nu permite căderea în 
ignoranţă a unei probleme dureros de reale. 

În privinţa metodologiei, vrem să dăm cuvântul acelora implicaţi în evenimente, dar şi 
diverşilor specialişti – istorici, politologi, economişti, jurişti etc. Ca un element de noutate, suntem 
interesaţi de cunoştinţele şi opiniile celor care abia se născuseră sau aveau vârste fragede în urmă 
cu douăzeci de ani. Datorită lipsei lor totale de contact direct cu faptele, lucrurile pe care ei ni le 
pot spune sunt foarte relevante pentru modul în care societatea percepe şi îşi asumă experienţa 
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comunistă. Parodoxal, discursul celor care nu ştiu nimic este cel mai expresiv pentru că 
internalizează şi simplifică discursul general, dar nesistematizat despre istoria recentă. 

Putem împreună să creăm o schiţă descriptivă şi analitică a ceea ce se numeşte de obicei 
perioada de tranziţie. 
  
Paneluri propuse: 
 Căderea regimurilor comuniste în Europa Centrală şi de Est. Aspecte generale şi particulare. 

Cauze şi evenimente pregătitoare. Cursul evenimentelor. Primele măsuri politice şi economice 
care au urmat schimbărilor de regim. 

 Schimbări politice, legale şi instituţionale  în cursul celor 20 de ani.  
 Politică, administraţie şi democraţie: lărgiri şi transformări organizaţionale după 1989. 
 Reconversia elitelor comuniste şi apariţia unor noi elite. 
 Reforma mediului economic. De la economia  planificată la economia de piaţă. Schimbări 

economice, reforme financiare, constrângeri legale, privatizare, investiţii străine directe etc. 
 Identitate şi mobilitate în Europa. Conflicte etnico-religioase în Balcani. 
 Relaţii internaționale şi evoluţii geopolitice în Europa de Est. 
 Reflectarea în mass media a schimbărilor de regim. 
 Perspective ale mass-media asupra tranziţiei. Două decenii de transformări în mass media. 

Imaginea Noii Europe în mass media. 
 
 
Termen limită pentru depunerea propunerilor: 20 Februarie  2012.  
Propunerile trebuie să conţină o scurtă prezentare a autorului (statut, afiliere instituţională, scurtă 
listă a contribuţiilor ştiinţifice relevante), titlu şi rezumat (cel mult 300 de cuvinte). Propunerile 
trebuie trimise până pe data de 20 Februarie 2012  la următoarele adrese: 

Prof. univ. dr. Aurel Piţurcă  - piturca.aurel@yahoo.com 
Lect. univ. dr. Parmena Olimid  - parmena2002@yahoo.com 
Asist. univ. dr. Cătălina Georgescu – cata.georgescu@yahoo.com 
Lect. univ. dr. Xenia Negrea - xenia_karo@yahoo.com 

  Asist. univ. drd. Lucian Pîrvu – pirvulucian@yahoo.com 

  Prep. univ. drd. Ionuţ Răduică – ionut.raduica@yahoo.de 
  Lect. univ. dr. Cosmin Gherghe – luccosmin@yahoo.com 
 

Publicarea materialelor  
Textul integral al comunicării trebuie trimis până pe data de 20 Martie 2012, urmând să fie 
publicat în Revista de ştiinţe politice/Revue des sciences politiques, Nr. 33/2012 (recunoscută 
CNCSIS în categoria B+ şi indexată în următoarele baze de date internaţionale : Proquest, Index 
Copernicus, EBSCO, Georgetown University Library, DOAJ, Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
EZB, Journal Seek, Intute Social Sciences)..  

 
Taxa de participare: 200 ron/50 euro va fi plătită la secretariatul conferinţei în ziua sosirii (vineri, 2 
martie 2012). Diplomele de participare vor fi oferite în ultima zi a conferinței (sâmbătă, 3 martie 
2012). Taxa include materialele conferinţei, pauzele de cafea şi publicarea materialelor în Revista 
de Ştiinţe Politice/Revue des sciences politiques.  
 

Vă aşteptăm cu interes! 
 
 

mailto:piturca.aurel@yahoo.com
mailto:parmena2002@yahoo.com
mailto:cata.georgescu@yahoo.com
mailto:xenia_karo@yahoo.com
mailto:pirvulucian@yahoo.com
mailto:ionut.raduica@yahoo.de
mailto:luccosmin@yahoo.com


 3 

Comitetul de organizare: 
 
Prof. univ. dr. Aurel Piţurcă  - piturca.aurel@yahoo.com 
Lect. univ. dr. Parmena Olimid  - parmena2002@yahoo.com 
Asist. univ. dr. Cătălina Georgescu -  cata.georgescu@yahoo.com 
Lect. univ. dr. Xenia Negrea - xenia_karo@yahoo.com 
Asist. univ. drd. Lucian Pîrvu – pirvulucian@yahoo.com 
Prep. univ. drd. Ionuţ Răduică – ionut.raduica@yahoo.de 
Lect. univ. dr. Cosmin Gherghe – luccosmin@yahoo.com 
 
Comitetul ştiinţific: 
 
Prof. univ. dr. Patricia Gonzalez-Aldea (Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Spania) 
Prof. univ. dr. Iordan Bărbulescu (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, 
România) 
Prof. univ. dr. Ioan Horga (Universitatea din Oradea, Oradea, România) 
Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţ (Univesitatea A.I. Cuza, Iaşi, România)  
Conf. univ. dr. Adrian Basarabă (Universitatea de Vest Timişoara, Timişoara, România) 
 
 
 
 

mailto:piturca.aurel@yahoo.com
mailto:parmena2002@yahoo.com
mailto:cata.georgescu@yahoo.com
mailto:xenia_karo@yahoo.com
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mailto:ionut.raduica@yahoo.de
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 Call for papers 
 
 
 

Second International Conference 
 

AFTER COMMUNISM. EAST AND WEST UNDER SCRUTINY 
Craiova (Romania), 2-3 March 2012 

 
 

More than two decades after, an event is both history and present. More than twenty 
years after the fall of communism is still a good moment for learning what happened, by 
combining common and scientific knowledge. It is still possible to directly contact those involved 
on both sides of the barricade, and the idea of searching for the public opinion of the moment is 
not totally unrealistic. The distance in time allows a certain emotional detachment and favours a 
more objective, fact-oriented analysis. Moreover, there is the possibility of accessing some 
documents, until recently classified or hidden. It would prove hazardous to hope that we could 
totally solve what happened within Eastern Europe during 1989, but we can try to clarify a series 
of peculiar aspects and to create an intermediary synthesis which would serve as basis for future 
researches. We dear to state that we even bear the moral obligation to do that.  

We do not intend to limit the discussions to the fall of communist regimes, but we will 
strive to follow the evolution of the states involved in the twenty years that have passed, 
inventorying intentions, principles, doctrines, methods, instruments, and as the possibilities allow, 
results.  

The study of recent history of the former-communist space raises the issue of the 
relations with the Western world. We must see if and how the “New Europe” has changed in order 
to reconcile with the old one, but also, the changes occurred in the West as a direct or indirect 
consequence of the Eastern turmoil.  

Last but not least, we want to identify the communist relics still present in our societies. Is 
communism dead once and for all or does it stumble around us like a ghost? Furthermore, is it 
possible for communism to rebirth due to our oblivion, neglecting, or even naïve and self-
sufficient nostalgia? The answers to these questions cannot be but simple speculations, but one 
deserves to try, at least for the sake of intellectual exercise and in order not to allow a hurtfully-
real problem to fall into ignorance.  

As regards the methodology, we wish to enhance the expression of those more or less 
involved in the events, but also of various professionals – historians, political scientists, 
economists, legal specialists etc. As an element of news, we are interested in the knowledge and 
opinions of those who were just given birth to or who were in their childhood and early teens 
twenty years ago. Due to their complete lack of direct contact with the facts, the things they can 
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tell us are of great relevance for the manner in which society perceives and assumes the 
communist experience. Paradoxically, the discourse of those who know nothing is the most 
expressive as it internalizes and simplifies the general but also un-systemized discourse about 
recent history. 

In short, we want to create a descriptive and analytical sketch of what is usually referred 
to as transition period.  

 
Proposed panels: 

 The fall of communist regimes in Central and Eastern European Countries. General and 
particular aspects. Causes and preparing events. The unfolding of the course of events. 
The first political and economic measures that followed the regime change.  

 Political, legal and institutional changes over the last 20 years.  
 Politics, administration and democracy: organizational enlargements and transformations 

after 1989. 
 The re-conversion of communist elites and the appearance of new elites.   
 Economic environment reform. From planned economy to market economy. Economic 

changes, financial reforms, legal constraints, privatization, foreign direct investments etc.  
 Identity and mobility in Europe. Ethnic-religious conflicts in the Balkans.  
 International relations and geopolitical evolutions in Eastern Europe.  
 Perspectives on transition in the mass media. Two decades of changes in the mass media. 

The image of the New Europe in mass media. 
 

Dead-line for submitting a proposal: 20 February  2012. 
The proposals must contain a short presentation of the author (statute, institutional affiliation, 
short list of relevant scientific contributions), title and abstract (no more than 300 words).  
Proposals must be submitted until 20 February 2012  at the following addresses: 

Professor Aurel Piţurcă, Ph. D.  - piturca.aurel@yahoo.com 
Lecturer Parmena Olimid, Ph. D.  - parmena2002@yahoo.com 
Assistant Cătălina Georgescu, Ph. D. - cata.georgescu@yahoo.com 
Lecturer Xenia Negrea, Ph. D. - xenia_karo@yahoo.com 
Assistant Lucian Pîrvu, Ph. D. Candidate – pirvulucian@yahoo.com 
Junior assistant Ionuţ Răduică, Ph. D. Candidate – ionut.raduica@yahoo.de 

Lecturer Cosmin Gherghe, Ph. D. – luccosmin@yahoo.com 

 
Publishing the papers 
The whole text of the papers must be delivered until 20 March 2012. The papers will be 
published in Revista de ştiinţe politice/Revue des sciences politiques, No. 33/2012 (Revista de 
ştiinţe politice/Revue des sciences politiques is listed under CNCSIS B+ category and is indexed by 
Proquest, Index Copernicus, Georgetown University Library, DOAJ, Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek EZB, Journal Seek, Intute Social Sciences)..  
  
 
Registration fee: 200 ron/50 euros can be paid directly at the conference secretariat on the day of 
arrival (Friday morning, 2 March 2012) during registration hours. Certificates of attendance will be 
offered at the end of the conference (Saturday, 3 March 2012). The fee covers for the conference 
materials, coffee breaks and publishing contributions in Revista de Ştiinţe Politice/Revue des 
sciences politiques. 
 
 

mailto:piturca.aurel@yahoo.com
mailto:parmena2002@yahoo.com
mailto:cata.georgescu@yahoo.com
mailto:xenia_karo@yahoo.com
mailto:pirvulucian@yahoo.com
mailto:ionut.raduica@yahoo.de
mailto:luccosmin@yahoo.com
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Best regards, 

 
The Organizing Committee: 
 
Professor Aurel Piţurcă, Ph. D.  - piturca.aurel@yahoo.com 
Lecturer Parmena Olimid, Ph. D.  - parmena2002@yahoo.com 
Assistant Cătălina Georgescu, Ph. D. - cata.georgescu@yahoo.com 
Lecturer Xenia Negrea, Ph. D. - xenia_karo@yahoo.com 
Assistant Lucian Pîrvu, Ph. D. Candidate – pirvulucian@yahoo.com 
Junior assistant Ionuţ Răduică, Ph. D. Candidate – ionut.raduica@yahoo.de 

Lecturer Cosmin Gherghe, Ph. D. – luccosmin@yahoo.com 

 
The Scientific Committee: 
 
Professor Patricia Gonzalez-Aldea, Ph. D. (Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Spain) 
Professor Iordan Bărbulescu, Ph. D. (National School of Political and Administrative Studies, 
Bucharest, Romania) 
Professor Ioan Horga, Ph. D. (University of Oradea, Oradea, Romania) 
Professor Nicu Gavriluţ, Ph. D. (Univesity A. I. Cuza, Iaşi, Romania)  
Associate Professor Adrian Basarabă, Ph. D. (West University of Timişoara, Timişoara, Romania) 
 
 
 

mailto:piturca.aurel@yahoo.com
mailto:parmena2002@yahoo.com
mailto:cata.georgescu@yahoo.com
mailto:xenia_karo@yahoo.com
mailto:pirvulucian@yahoo.com
mailto:ionut.raduica@yahoo.de
mailto:luccosmin@yahoo.com

