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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A SIMPOZIONULUI 

NAŢIONAL 

Simpozionul Naţional  Momentul istoric „Pe aici nu se trece” –un pas important 
în lupta poporului român pentru unitatea naţională 

 

SIMPOZIONUL ESTE ORGANIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI 

NAŢIONAL „PE AICI NU SE TRECE” 
Instituţia organizatoare: Societatea Ortodoxă a Femeilor Române Iaşi  

                                         Str. Lascăr Catargi nr 33,cod poştal 700107 

Date de contact:  

Tel.+40730224400/+40745049911 

e-mail: maria_miron51@yahoo.com 

            dorianapopovici@gmail.com 

Parteneri în cadrul proiectului: 

Asociaţia „Alexandru Lăpuşneanu”, Iaşi 

Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iaşi  

Facultatea de Istorie, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi  

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 

 

Argument  

Simpozionul Naţional Momentul istoric „Pe aici nu se trece” –un pas important în lupta 

poporului român pentru unitatea naţională 

  
În vara acestui an se împlinesc 100  de ani de la faptele de eroism ale ostaşilor români care 

au luptat pe Valea Siretului la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz sub deviza „Pe aici nu se trece”.  
Societatea Ortodoxă a Femeilor Române s-a implicat în îngrijirea soldaţilor răniţi în primul 

război mondial, în timpul marii bătălii pentru apărarea patriei. 
La 20 mai 1919, IPS Pimen Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, în calitate de preşedinte de 

onoare a SOFR, cu ocazia Congresului Naţional  a propus SOFR  de a  înălţa un mausoleu şi o 
biserică pe câmpul de luptă de la Mărăşeşti: „O datorie sfântă ne leagă de mormintele ostaşilor 
noştri, morţi vitejeşte în marele război, pentru întregirea neamului şi dezrobirea pământului 
românesc”. 

 SOFR s-a ocupat de realizarea acestui monument, implicându-se în campania de strângere 
de fonduri, în alegerea locului, în organizarea concursului de proiecte arhitecturale, în punerea în 
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practică a proiectului, căci după afirmaţia IPS Pimen - “Societatea Ortodoxă a Femeilor Române era 
capabilă  să ridice un monument de recunoştinţă pentru ostaşii noştri deoarece reprezintă”sufletul 
creştin românesc” 

Astăzi, SOFR Iaşi doreşte să marcheze la 100 de ani  importanţa vitejiei ostaşilor români 
pentru realizarea unităţii neamului românesc, rolul oraşului Iaşi - capitala a ţării în perioada 
respectivă, demonstrând că membrele Societăţii  de azi, sub preşedinţia de onoare a IPS Teofan, 
sunt demne de înaintaşele lor.  

Tinerii de astăzi nu trebuie să uite sacrificiile ostaşilor români în lupta pentru întregirea 
neamului românesc, nu trebuie să uite vitejia celor care au luptat la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz sub 
deviza “Pe aici nu se trece” , SOFR Iaşi având datoria să facă o operă de educaţie  naţională 
generaţiilor de azi şi viitoare cu privire la astfel de modele de iubire de neam, de lege şi de ţară. 

Scop:  comemorarea a 100 de ani de la victoria bătăliilor de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz 

sub deviza  Pe aici nu se trece, care au condus la Marea Unire a neamului românesc. 

Obiective specifice: 

• Să reamintească poporului român care a fost momentul decisiv în realizarea Marii 
Uniri; 

• Să comemoreze 100 de ani de la acest moment important din istoria poporului, prin 
organizarea unui  simpozion naţional la Iaşi şi prin amplasarea unei plăci comemorative în 
perimetrul Mausoleului de la Mărăşeşti; 

• Să dezvolte cetăţenilor tineri şi vârstnici sentimente de dragoste de patrie şi de popor; 
• Să consolideze tinerilor respectul faţă de vitejii români care şi-au dat viaţa pentru 

patrie de-a lungul veacurilor în lupta pentru libertate şi unitate a poporului român; 
• Să se evidenţieze rolul oraşului Iaşi, de-a lungul timpului, în realizarea unităţii 

neamului românesc; 
• Să se cunoască de către tânăra generaţie că oraşul Iaşi a devenit capitala ţării în 

perioada 2016-2017, că oraşul nostru a găzduit toate instituţiile statului( parlament, guvern, 
patriarhie, Casa Regală); 

• Să se cunoască  rolul conducerii ţării de la Iaşi, rolul primarului de Iaşi şi a ieşenilor 
în această perioadă; 

• Să crească gradul de participare a cetăţenilor la manifestări patriotice;  
• Să  se cunoască mai bine momentele importante din lupta poporului român pentru 

unitate naţională;  
• Să ştie rolul unor eroi români în această luptă, eroi ca posibile modele de patriotism ; 
• Să sensibilizeze publicul larg cu privire la eroi ai neamului, cu privire la marile 

bătălii pentru unitatea naţională. 
Grup ţintă: 

 Simpozionul  ştiinţific se adresează cadrelor didactice şi specialiştilor, studenţilor şi altor 

categorii de cetăţeni interesaţi în vederea elaborării unor lucrări pe tema proiectului.  

Rezultate: 

- Valorizarea şi valorificarea informaţiilor pe această tematică din presa vremii, din 

bibliografia de specialitate, din memorii ale unor personalităţi care au participat la  
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evenimente istorice din trecut. 

- Realizarea unui CD cu ISBN care va cuprinde toate materialele selectate pentru   

simpozion;                    

-  Selectarea celor mai bune şi originale  lucrări. 

Activităţi de promovare, diseminare, mediatizare 

      Activităţile simpozionului vor fi mediatizate şi diseminate pe diferite site-uri, pe site-ul  SOFR 

Iaşi şi a altor societăţi ortodoxe din ţară, pe platforme şi site-uri din domeniul educaţiei. De 

asemenea, activităţile simpozionului  vor fi mediatizate prin intermediul mass-media regională şi 

naţională. 

Perioada de desfăşurare: simpozion: 30 septembrie 2017, 9.00-17.00 

                                           spectacol omagial de cântece patriotice: 1 octombrie 2017 

Locuri de desfăşurare: 

 Muzeul Mitropoliei şi Bucovinei Iaşi, Sala Sinaxar /Muzeul Unirii Iaşi, Sala Dublei Alegeri 

 Simpozionul Naţional: Momentul istoric „Pe aici nu se trece” – un pas important în lupta 

poporului român pentru unitatea naţională 

Secţiuni 

a) Primul război mondial şi rolul victoriei armatei române în realizarea Marii Uniri a neamului 
românesc sub deviza  „Pe aici nu se trece”; 
b) Eroul ca model în societatea românească; 
 

Responsabili:  

Comitetul de organizare reprezentat prin:  

Manager de proiect, Elisabeta Luncanu; 

            Membri în echipa de proiect: Camelia Apopei, Aurica Ichim, Maria Miron, Doriana 

Popovici, Rodica Şoronescu. 

 

Regulament 

1. Înscrierea participanţilor: 

 - se va realiza pe baza unui formular de înscriere (Anexă) 

 - formularul de înscriere, lucrarea şi copia scanată după ordinul de plată se vor trimite până la data 

de 15 septembrie 2017 la adresa: maria_miron51@yahoo.com 

- vă rugăm să precizaţi în e-mail adresa de corespondenţă, inclusiv codul poştal; 
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- în cazul a doi autori, se va specifica adresa unde vor fi expediate diplomele; 

- participanţii a căror prezentare necesită materiale suport (flipchart, videoproiector) sunt rugaţi să 

precizeze acest aspect în formularul de înscriere. 

Notă: Lucrările trimise după data de 15 septembrie 2017 nu vor fi luate în considerare pentru 

publicare. 

2. Recomandări privind redactarea lucrărilor: 

• lucrările vor fi redactate în format electronic, folosind un editor de text, de tip Microsoft 

Office Word, pe pagină A4, 2 cu contur general, font Times New Roman, corp de literă 12, 

la un rând şi jumatate; 

• titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat; 

• la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12); 

• la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12); 

• lungimea textului va fi de 2-4 pagini, format A4; 

• conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu grad de interes ridicat din tematica propusă, 

să aibă originalitate, să cuprindă experienţe ale unor participanţi la evenimentele 

comemorate şi să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor; 

• bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume 

autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina; 

• se admit maximum 2 autori pentru o lucrare (se vor acorda două diplome de participare şi un 

singur CD); 

• prezentările directe power point sau video nu vor depăşi durata de 5 minute; 

• responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine exclusiv participanţilor. 

Notă: Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările ce nu respectă normele de 

tehnoredactare de mai sus şi legea drepturilor de autor.  

3. Taxa de participare: 

- se acceptă participare directă sau indirectă, conform specificaţiilor din fişa de înscriere; 

-taxa de participare, în valoare de 30 RON va fi depusă în contul IBAN deschis la                  

(ron)  RO92RNCB017503358357000, CIF 16777551 titular Societatea Ortodoxă a Femeilor 

Române Iaşi.  Se va specifica pe documentul bancar: sponsorizare pentru  simpozion. Taxa include 

CD-ul cu ISBN şi  diplomă de participare care va fi expediată la adresa menţionată in fişa de 
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înscriere, în cazul în care se optează pentru participare indirectă. Românii din străinătate nu plătesc 

taxă de participare. 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 
Simpozionul Naţional  Momentul istoric „Pe aici nu se trece” –un pas important 

în lupta poporului român pentru unitatea naţională 
 

 
Titlul lucrării_____________________________________________________________ 

Autorul lucrării 
Nume _______________________________Prenume ____________________________ 

Instituţia_____________________________________________________________ 

Localitatea _______________________________________ 

Judeţul __________________________________________ 

Telefon ______________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

Secţiunea _______________________________________________________________ 

 

Modul de participare 

Directă  

Indirectă (Trimiterea lucrării)  

 

Prezentare videoproiector  

Prezentare flipchart  

 

Numărul ordinului de plată/mandatului ________________________________________ 

 

Observaţii ______________________________________________________________ 

 

Data,                                                                                                                  Semnătura, 


