
Abordarea restaura,vă a relației cu autoritatea în Europa de Est/ România 

Conferință Internațională 2021  

Facultatea de Ș+ințe Economice, Socio-Umane  și Inginereș+ din Miercurea Ciuc a Universității 
Sapienția, în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita, Casa 
Corpului Didac+c "Apáczai Csere János" Harghita, respec+v Asociația Caritas Eparhial Oradea 
organizează conferința internațională trilingvă Abordarea restaura,vă a relației cu autoritatea în 
Europa de Est/ România,  în Miercurea Ciuc, în perioada 2 - 4 septembrie 2021.  

După trei decenii de la schimbarea regimului, autoritatea și relația noastră față de aceasta încă 
poartă urmele fricii, neîncrederii și servilității față de iniția+vele guvernamentale moștenite din era 
comunistă, atât la nivel individual, cât și la nivel colec+v. Cu toate că, am dori să funcționăm într-un 
mod diferit, adesea nu înțelegem comportamentul generațiilor mai +nere și câteodată le percepem 
ca fiind nerespectuoase.  

De ce avem nevoie ca să funcționăm într-un mod diferit? Ce fel de paWernuri comportamentale sunt 
viabile și operaționale în alte societăți?  

Unde începem și cum abordăm schimbarea mentalității la nivelul societății, asXel încât să devenim 
mai  demni, mai umani ?  

Care este rolul individului și al ins+tuțiilor în implementarea schimbărilor sociale?  

Ne propunem să ne întâlnim ca și membri ai comunităților locale, regionale și internaționale, ai 
comunităților formale și informale pentru a ne familiariza cu abordarea restaura+vă și să promovăm 
aceste prac+ci.  

Prelegerile plenare vor fi susținute de:  

John Bailie: hWps://www.iirp.edu/administra+on/john-w-bailie-ph-d  

Sabine Bourgeois:  hWps://www.linkedin.com/in/sabine-bourgeois-56124131 

Tim Chapman: hWps://uniss.academia.edu/TimChapman 

Johan Deklerck:  hWps://www.johandeklerck.be/home-welcome 

Jukka Sinnemäki: hWps://www.youtube.com/watch?v=OTyFbwzuwxo  

Ted Wachtel: hWps://www.buildinganewreality.com/about-us/ 

Înscrieri pe linkul:   

hWps://www.cognitoforms.com/HWsapien+a/Jelentkez%C3%A9s%C3%8EnscriereRegistra+on 

Detalii despre conferință puteți obține scriind pe adresa: restora+ve_conference@ccdhr.eu  

Persoane de contact:  

Limba maghiară: Enikő Kui, István Kósa 
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Limba română: Dorina Kovács, Edit Erősdi 

Limba engleză: Andrea Sólyom, Rozália Bakó, Vidia Negrea 

Termen de înscriere: 20 iunie 2021.  

Confirmarea înscrierii până la data de 21 iunie 2021. 

Taxe de par,cipare:  

* Țări cu venituri mari  / Țări cu venituri medii / Alte țări 

Lista țărilor poate fi consultată aici: 

hWps://drive.google.com/file/d/1peUOFkMuMgfSNqycZuZpLSgTrqGbYZJg/view?usp=sharing  

Cei înscriși vor fi anunțați de către organizatori, prin e-mail, despre modalitatea și termenul de plată. 

Prezența fizică a par,cipanților la conferință este condiționată de evoluția situației pandemice. 
Veți fi informați în ,mp u,l. 

Vă așteptăm cu drag în Miercurea Ciuc, 

Organizatorii 

EUR Taxa pe zi Taxa întregii conferințe

Taxă de par,cipare Hibrid Online Hibrid Online

Par+cipanți din Romania 20 10 40 20

Par+cipanți din 
străinătate* 50/40/30  30 /20/10 110/85/60 75/50/25

Studenți din România 15 0 30 0

Studenți din străinătate 15 0 30  0/10 /20
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