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RAPORT
privind activitatea SecŃiei
Sec
de StiinŃe Istorice şii Arheologie
în anul 2012

Gheorghe Buzatu oferă
ofer una din cărŃile sale preşedintelui AOŞR, dr. Vasile Cândea.

Înn ziua de 18 ianuarie 2012 a avut loc şedinŃa SecŃiei de ŞtiinŃ
tiinŃe Istorice şi
Arheologie, la care a fost aprobat Programul de activitate pe anul respectiv.
Înn stabilirea acestuia s-a
s avut în vedere implicarea ştiinŃificǎ a SecŃiei
Sec
noastre şi
implicit a AOSR
SR în marcarea unor evenimente importante precum: 200 ani de la
ocuparea Basarabiei de cǎtre
c
Rusia Ńaristǎ, 130 ani de la naşterea
şterea lui Nicolae
Nicol
Titulescu, 105 ani de la rǎscoala
r scoala din 1907, 95 ani de la marile bǎtǎlii
bǎ ǎ din vara
anului 1917 de la Mǎrǎşti,
şti, Mǎrǎşeşti
M
şi Oituz.
Adunarea generalǎǎ a AOSR,
AOSR care a avut loc în ziua
iua de 22 martie 2012, i-a
i
reconfirmat
firmat pe domnul doctor Vasile Cândea în funcŃia
func de preşedinte
edinte şi
ş pe domnul
Doru Delion în cea de secretar general. Domnul Ion Basgan a fost reales
vicepreşedinte,
te, iar domnul Adrian Badea a fost ales vicepreşedinte.
vicepre
Adunarea generalǎǎ a ales în calitate de membri de onoare la SecŃia
Sec StiinŃe
Istorice şi Arheologie, pe domnii Radu Ciuceanu şi Timotei Ursu.
Înn ziua de 30 mai, domnul Timotei Ursu a rostit cuvântul de recepŃie,
recep
iar
domnul Radu Ciuceanu va fi planificat la începutul acestui an, 2013.
Adunarea generalǎǎ a confirmat alegerea domnilor Mihai Drecin, Jipa Rotaru şi
Sorin Damean în calitate de membri corespondenŃi
coresponden ai AOSR.
De asemenea, Adunarea generalǎ
general a decis acordarea premiilor propuse de
SecŃia noastrǎ, şii anume:
Premiul “Dimitrie Cantemir” lucrǎrilor:
lucr
- Pagini din istoria diplomaŃiei,
diploma
3 volume, editate de AsociaŃia
Ńia Ambasadorilor
şi DiplomaŃilor
ilor din România.
România Coordonator Ion Anghel, 2009-2011;
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- AcŃiunea
ea “recuperarea”. Securitatea şii emigrarea germanilor din România.
(1962-1989). Autori: Florica Dobre, Florian Banu, Laura Stancu, LuminiŃa
Lumini Banu,
2011.
Premiul “Aurelian SacerdoŃeanu”
Sacerdo
(insitiuit în 2012) - Corneliu Mihail Lungu,
Constituirea şii gestionarea documentelor de arhivǎ, 2010.
La 18 aprilie s-aa desfǎşurat
desf
adunarea de dare de seamǎ şii alegeri la nivelul
SecŃiei. Au fost aleşi:
şi: Ioan Scurtu – preşedinte, Constantin Buşe – vicepreşedinte,
vicepre
Sorin Damean – secretar.
Manifestǎrile ştiinŃifice înscrise în programul de activitate pe anul 2012 au
fost realizate integral, fapt ce demonstreazǎ
demonstreaz consistenŃaa muncii noastre.
Totodatǎ, o parte din membrii SecŃiei de ŞtiinŃe Istorice şi Arheologie au
participat la activitǎŃile
Ńile organizate la nivelul
nivel conducerii AOSR, şii anume:
- Sesiunea omagialǎǎ Dinu Sǎraru. 80 de ani de viaŃǎ, desfǎşurat
şuratǎ la sediul
AOSR în ziua de 25 ianuarie. Au\
Au avut intervenŃii Rǎzvan
zvan Theodorescu şi Ioan
Scurtu.
- Sesiunea Un univers al ştiinŃei. Trecut, prezent viitor,, desfǎşuratǎ
desf
la
Universitatea Politehnicǎ
Politehnic şi la sediul AOSR, în zilele de 24-25
25 mai, dedicatǎ
dedicat
preşedintelui
edintelui AOSR, dr. Vasile Cândea, la împlinirea vârstei de 8o ani. Domnul
Dan Zamfirescu a rostit un consistent cuvânt de apreciere, iar Ioan Scurtu a
prezentat rezultatele
ltatele obŃinute
obŃ
în activitatea sa de SecŃia
ia de StiinŃe
StiinŃ Istorice şi
Arheologie.
Conform programului adoptat, SecŃia
Sec noastrǎ a organizat sau a fost parte
p
la
desfǎşurarea urmǎtoarelor
toarelor manifestǎri ştiinŃifice:

7 martie 2012, în colaborare cu FundaŃia
Funda
Europeanǎ Titulescu - evocarea In memoriam.
N. Titulescu. 20 de ani de la readucerea acasǎ
acas
– moderator şi intervenŃie
ie de bazǎ
baz George G.
Potra.
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În imagine George G. Potra,
Adrian Năstase,
stase, Gheorghe
Tinca.

Evocare
vocare 7 martie 2012 –
În memoriam.. N. Titulescu. 20 de ani de la readucerea acasǎ.
acas
* * *

21 martie,, la sediul AOSR, în colaborare cu FundaŃia
Funda ia Europeanǎ
European Titulescu conferinŃa 130 de ani de la moartea lui N. Titulescu,
Titulescu susŃinutǎ de George G. Potra.

În prim plan, dr. Vasile
Cândea şii Corneliu Mihail
Lungu.

18 aprilie,, la sediul AOSR - dezbaterea CâŃi Ńǎrani
rani au fost ucişi
uci în 1907?
IntervenŃii Ioann Scurtu, Corneliu Lungu, Radu Ştefan Vergatti.
* * *

4 mai,, la Biblioteca JudeŃeanǎ
Jude
“Alexandru şii Aristia Aman”, Craiova, în
colaborare cu Universitatea din Craiova şi alte instituŃii
ii de culturǎ
cultur din acest
municipiu - simpozionul ştiinŃific Nicolae Titulescu – diplomat român de
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anvergurǎ europeanǎ. Organizator Sorin Damean, intervenŃii Sorin Damean,
Constantin Buşe, Corneliu Lungu, Ioan Scurtu.
* * *

20 iunie, la sediul AOSR - dezbaterea Impotriva falsificǎrii istoriei,
intervenŃii Radu Stefan Vergatti, Dan Zamfirescu.
* * *

7 iulie, la Focşani, în colaborare cu Muzeul Vrancei - sesiunea ştiinŃificǎ
Formarea statului român modern. Focşanii – oraşul Unirii.
Organizator Horia Dumitrescu. Comunicǎri şi intervenŃii: Horia Dumitrescu,
Corneliu Lungu, Constantin Buşe, Jipa Rotaru, Ionel Cândea, Ioan Scurtu.

La Focşani, sesiunea
ştiinŃifică şi lansări de carte.
În imagini: Gh. Buzatu, Ioan
Scurtu,
Vasile
Cândea,
Constantin Buşe, Horia
Dumitrescu.

* * *
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4 august, la Focşani,
şani, în colaborare cu Muzeul Vrancei - simpozionul 95 de ani
de la epopeea româneascǎ
româneasc de la Mǎrǎşti, Mǎrǎşeşti şi Oituz, organizatǎ
organizat de Horia
Dumitrescu. Comunicǎri
Comunic
şi intervenŃii
ii Horia Dumitrescu, Constantin Buşe,
Bu
Gheorghe Buzatu, Ionel Cândea, Ioan Scurtu
* * *

21 august, la Vǎlenii
ǎlenii de Munte, în colaborare cu
Universitatea Popularǎǎ “N. Iorga” şi Clubul Istoricilor
“N. Iorga” - masa rotundǎ
rotund 200 de ani de la rǎpirea
Basarabiei. IntervenŃii
Ńii Constantin Buşe,
Bu Ioan Scurtu

* * *

8 - 9 septembrie,, la Maia (judeŃul
(jude IalomiŃa),
a), în colaborare cu Filiala Maia Catargi
a AsociaŃiei NaŃionale
ionale a Cavalerilor
Cavaler
de Clio, a VIII-a sesiune ştiinŃificǎ
ştiinŃ
Retrǎiri
istorice în veacul XXI.. Organizator Jipa Rotaru. Comunicǎri
Comunic ri Jipa Rotaru, Gh.
Buzatu, C. Buşe.
11 octombrie,, la Craiova, în colaborare cu
Universitatea din Craiova şi alte instituŃii
institu
culturale din municipiu - seminarul Stat şi
societate în Europa. Nicolae Titulescu –
românul european.. Organizator Sorin Damean.
Comunicǎri şi intervenŃii
ii Sorin Damean,
Corneliu Lungu, Ioan Scurtu.

* * *
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17 octombrie, la Brǎila,
ǎila, în colaborare cu Muzeul
Brǎilei - simpozionul Brǎila
Br
în istoria modernǎ a
României.. Organizator Ionel Cândea. Comunicǎri
Comunic
Ionel Cândea, Ioan Scurtu, Constantin Buşe.
Bu
* * *

De regulǎ,, în cadrul manifestǎrilor
manifest
ştiinŃifice
ifice respective au avut loc lansǎri
lans
de carte, ale membrilor SecŃiei
Sec
sau ale altor participanŃi,
i, prilej cu care au luat
cuvântul
ntul George G. Potra, Constantin Buşe,
Bu
Rǎzvan Theodorescu,
dorescu, Gheorghe
Buzatu, Radu Ştefan Vergatti,
ergatti, Horia Dumitrescu, Ionel Cândea, Corneliu Lungu,
Ioan Scurtu ş.a.
Aceste activitǎŃi
Ńi s-au
s
bucurat de o largǎ participare, meritul principal
revenind domnilor Sorin Damean, Horia Dumitrescu şii Ionel Cândea. MenŃionǎm
Men
cǎ la acŃiunea de la Vǎlenii
ǎlenii de Munte au participat peste 300 de persoane din Ńarǎ,
precum şii din Republica Moldova, Ucraina
Ucra (Bucovina) şi Serbia.
Credem cǎ este o bunǎ
bun practicǎ aceea de a organiza activitǎŃi
Ńi nu numai la
sediul AOŞR, ci şii în Ńarǎ,
Ńar deoarece astfel este cunoscutǎ activitatea
vitatea AOŞR,
AO
se
asigurǎ implicarea ştiinŃificǎ
ştiinŃ
a mai multor persoane, precum şii rezolvarea unor
problene organizatorice (financiare).
O componentǎǎ esenŃialǎ
esen
a activitǎŃii noastre a fost realizarea revistei
“Annals. Series on History and Archaeology”, ajunsǎ în ce de-al
al patrulea an de
existenŃǎ. A fost pǎstratǎ
stratǎ structura convenitǎ,, iar toate studiile au fost publicate în
limbi de circulaŃie
ie internaŃionalǎ.
interna
De numǎul
ul 1/ 2012 s-a
s a ocupat domnul Ion I. Solcanu, care a asigurat şi
tipǎrirea, pe cont propriu, a revistei la Iaşi,
Ia precum şii realizarea de extrase pentru
autori.
In acest numǎr,
ǎr, cu o tematicǎ
tematic diversǎ,, au semnat studii domnii Ion I.
Solcanu, Radu Ştefan
tefan Vergatti, Rǎzvan
R
Theodorescu, Nelu Zugravu.
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Numǎrul 2/2012 a fost coordonat de domnul Radu Ştefan Vergatti. Tema de
bazǎ Basarabia 1812-2012, a beneficiat de studiile realizate de Radu Ştefan
Vergatti, Corneliu Mihail Lungu, IonuŃ Cojocaru, Marian Stroia, Ion Constantin.
Fusese stabilit ca de numǎrul 3/2012 sǎ se ocupe domnul Sorin Damean, dar
pânǎ la urmǎ am beneficiat de implicarea domnului George G. Potra, tema de bazǎ
fiind Nicolae Titulescu – 130 . Au contribuit cu studii George G. Potra şi Mihai
GhiŃulescu. In partea a doua au fost incluse studii semnate de Paraschiva Bǎdescu
şi Mircea Tănase.
Numǎrul 4/2012 a fost consacrat Primului Rǎzboi Mondial (1914-1918),
coordonator fiind domnul Corneliu Mihail Lungu. Au semnat studii George G.
Potra, Horia Dumitrescu, Silviu Bertoni, Alexandru Oşca. Partea a doua, cuprinde
contribuŃiile lui Jaques Thobie, Ioan Scurtu, IonuŃ Cojocaru şi Viorel Cruceanu.
În fiecare numǎr al revistei “Annals” au fost publicate note privind cǎrŃi
recent apǎrute, informǎri despre diferite activitǎŃi ştiinŃifice desfǎşurate în Ńarǎ,
aceastǎ rubricǎ vizând promovarea spiritului critic în plan istoriografic.
A fost continuatǎ iniŃiativa ca în numǎrul 1 al revistei sǎ fie publicate
raportul de activitate a SecŃiei de ŞtiinŃe Istorice şi Arheologie pe anul precedent,
precum şi rapoartele personale ale membrilor.
Suntem convinşi cǎ studiile sunt valoroase, iar publicarea lor în limbi de
circulaŃie internaŃionalǎ contribuie la cunoaşterea punctelor de vedere ale
istoricilor români peste hotare, precum şi la realizarea unor relaŃii profesionale cu
colegii noştri din alte state.
Pentru a ne atinge pe deplin obiectivul urmǎrit, se impune întocmirea
dosarului necesar, pentru ca revista sǎ obŃinǎ recunoaşterea de cǎtre CNCS
(Consiliul NaŃional al Cercetǎrii ŞtiinŃifice) şi o ierarhizare corespunzǎtoare.
În 2012 domnul Sorin Damean a elaboratat sitte-ul SecŃiei de ŞtiinŃe Istorice
şi Arheologie. Este necesar ca acesta sǎ fie adus la zi şi sǎ cuprindǎ toate
activitǎŃile noastre, pentru a fi astfel mai bine cunoscute.
Domnul Mihail CǎruŃaşu, directorul Editurii AOSR, a postat pe internet toate
numerele din revista “Annals”, de la apariŃie pânǎ în prezent. AcŃiunea va
continua prin asigurarea posibilitǎŃii de consultare a fiecǎrui studiu în parte (acum
trebuie “desfǎcutǎ” întreaga revistǎ) . De asemenea, este necesar sǎ înscriem
revista în bazele de date internaŃionale, pentru ca activitatea noastrǎ ştiinŃificǎ sǎ
fie cât mai larg cunoscutǎ.
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Membrii SecŃiei de ŞtiinŃe Istorice şi Arheologie au desfǎşurat multiple
activitǎŃi ştiinŃifice pe cont personal, precum şi în alte colective decât cel al
AOSR (conducere de doctorat, în consilii ştiinŃifice şi colegii de redacŃie, au
publicat cǎrŃi şi studii originale, au coordonat volume de documente etc).
Putem afirma, fǎrǎ teama de a exagera cǎ, deşi constituie un colectiv extrem
de restrâns, aceştia au adus contribuŃii remarcabile la dezvoltatea istoriografiei
româneşti şi chiar universale, impunându-se prin valoarea lucrǎrilor publicate.
Activitatea SecŃiei, ca şi a AOŞR, a fost afectatǎ de lipsa alocaŃiilor bugetare
de la bugetul statului. Acest fapt s-a reflectat mai ales în privinŃa realizǎrii revistei
“Annals”, care nu a beneficiat de un redactor, ci a trebuit sǎ apelǎm la sprijinul
doamnei Gabriela Petrescu, cǎruia îi mulŃumim public pentru implicarea şi
profesionalismul sǎu.
Din aceleaşi motive bugetare lucrarea Istoria Academiei de ŞtiinŃe din
România. (1935-1948), realizatǎ de Ioan Scurtu şi Corneliu Mihail Lungu, predatǎ
din luna iulie 2012, nu a fost încǎ tipǎritǎ.
Ca şi în anii precedenŃi, secŃia noastrǎ a beneficiat de sprijinul şi îndrumarea
domnului preşedinte Vasile Cândea, care a şi participat la unele activitǎŃi
ştiinŃifice organizate de noi, a domnului Doru Delion şi a domnului vicepreşedinte
Ion Basgan, cǎrora le suntem recunoscǎtori.
Programul pe 2013 se înscrie pe linia deja convenitǎ, cu activitǎŃi la sediu şi
în Ńarǎ, cu realizarea a patru numere din revista “Annals”, cu implicarea în
acŃiunile organizate la nivelul conducerii AOŞR.

