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I N V I T A Ţ I E 

Domnului/Doamnei ___________________ 

 Avem onoarea de a vă invita să participaţi la Conferinţa Internaţională „Dimitrie Cantemir – Educator al 

Românilor”, organizată de Institutul de Istorie şi Studii Cantemiriene din cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie 

Cantemir” din Bucureşti, care se va desfăşura în perioada 24-26 octombrie 2013.  

 Vă rugăm să ne transmiteţi, până la data de 10 octombrie 2013, titlul comunicării dumneavoastră şi 

abstractul, iar până la data de 15 octombrie 2013, textul integral al comunicării, în limbile română şi engleză, 

respectând condiţiile de tehnoredactare de pe site-ul dedicat evenimentului. Lucrările ce se vor prezenta în cadrul 

conferinţei vor fi selectate de către bord-ul ştiinţific al conferinţei. Participanţii la conferinţă pot susţine lucrările 

în una din următoarele limbi: română, engleză, franceză.  Lucrările vor fi publicate în volumul conferinţei, care va 

fi indexat internaţional. Nu se plăteşte taxă de participare. 

 Înscrierile se pot realiza la secretariatul conferinţei, sediul Institutului de Istorie şi Studii Cantemiriene 

UCDC, camera 2 sau on-line la următoarele adrese şi persoane de contact:  

Persoane de contact:  

Lect. univ. dr. Camelia Brâncoveanu 

brincoveanu.camelia@yahoo.com 

Lect. univ. dr. Rita Barbu 

melania_ri@yahoo.com 

Adrese e-mail:   

cantemir2013-sectiunea1@ucdc.ro 

cantemir2013-sectiunea2@ucdc.ro 

cantemir2013-sectiunea3@ucdc.ro 

cantemir2013-sectiunea4@ucdc.ro 

cantemir2013-sectiunea5@ucdc.ro 

 

 RECTOR, 

Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu 

 

mailto:cantemir2013-sectiunea4@ucdc.ro
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                      To Mr./Mrs....................................................... 

 

 
INVITATION 

 
 We have the honor of inviting you to attend the international Conference “DIMITRIE CANTEMIR 
– EDUCATOR OF THE ROMANIAN PEOPLE” organized by the Institute for History and Cantemirian 
Studies within “Dimitrie Cantemir” Christian University - Bucharest, which will be held during 24-26 
October 2013. 

We kindly ask you to send us, no later than 10 October 2013, the title and abstract of your paper 
and, by 15 October, the full text of your paper in Romanian and English, complying with the editorial 
conditions from the site dedicated to the event. 

The papers that will be presented at the Conference will be selected by the Scientific Board. The 
participants can submit their papers in one of the following languages: Romanian, English or French. 
The papers will be published in the Conference volume which will be indexed internationally. There is no 
participation fee. 
 You can register at the Conference Secretariat, at the headquarters of the Institute for History and 

Cantemirian Studies DCCU room 2 or online with the following addresses and contact persons: 

Contact persons: 

Lecturer  Camelia Brâncoveanu, PhD.                                                                                      
brincoveanu.camelia@yahoo.com                                                                                                                                               
Lecturer Rita Barbu, PhD.                                                                                                                               
melania_ri@yahoo.com 

E-mail addresses:                                                                                                                                                           
cantemir2013-sectiunea1@ucdc.ro                                                                                                                           
cantemir2013-sectiunea2@ucdc.ro                                                                                                                                
cantemir2013-sectiunea3@ucdc.ro                                                                                                                               
cantemir2013-sectiunea4@ucdc.ro                                                                                                                                  
cantemir2013-sectiunea5@ucdc.ro 

 

 

 RECTOR, 

Professor Corina-Adriana Dumitrescu, PhD. 
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