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Prima ediţie a CONFERINŢEI   INTERNAŢIONALE   CREȘTINE 

 „PUTEREA DE A FI ALTFEL” 

30-31 octombrie 2014, Timișoara, România 

"Toți oamenii se tem, dar cei curajoși își elimină frica și înaintează, uneori chiar spre moarte, 
dar întotdeauna spre victorie." (Motto-ul Gărzii Regale din Grecia antică) 

 

DRAGI PRIETENI, STIMAȚI COLEGI ŞI COLABORATORI, 

Ne face plăcere să vă invităm la prima ediţie a Conferinței Internaționale Creștine 

„PUTEREA DE A FI ALTFEL”, PFA 2014, organizată de Universitatea de Vest din 

Timișoara prin Departamentul de Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și 

Psihologie și de Asociația WorldTeach împreună cu Partenerii Oficiali ai Conferinței PFA 

2014. 

Una dintre paradigmele postmodernismului este aceea că nu există absoluturi, că totul este 

relativ neexistând criterii pentru a face ierarhii, pentru a vorbi antitetic. Prin demersul Puterea 

de a fi altfel, ne propunem să ne lăsăm găsiți de Adevăr iar apoi, transformați fiind, să avem 

curajul sau nebunia de a-l trăi în mod plenar indiferent de prețul care trebuie plătit. A fi altfel, 

de fapt, înseamnă a fi liber, a trăi starea de normalitate. Niciun preț nu este prea mare pentru 

atingerea unui asemenea vis. 

Conferinţa Internațională Creștină PFA 2014 este o manifestare ştiinţifică cu caracter 

multidisciplinar, care reuneşte profesionişti, specialişti, teoreticieni şi practicieni din 

domeniile socio-umane, invitaţi să prezinte studii/lucrări semnificative pentru domeniul lor de 

cercetare cu aplicabilitate în practica socială prin care să propună modele şi bune practici în 

domeniile de studiu și în viața de zi cu zi. 

Secțiunile Conferinței PFA pentru care așteptăm lucrări sunt următoarele: 

1. FAMILIE versus IZOLARE;  

2. COMUNICARE versus MANIPULARE; 

3. A FI versus A AVEA;  

4. GENEROZITATE versus EGOISM;  



5. INTERACȚIUNE UMANĂ PROFUNDĂ versus SUPERFICIALITATE;  

6. VALORI CREȘTINE versus VALORI CONTEMPORANE; 

7. REZILIENȚĂ versus ABANDON;  

8. BUNĂTATE versus RĂUTATE;  

9. SĂNĂTATE versus BOALĂ; 

10. ADEVĂR versus MINCIUNĂ;  

11. AUTORITATE versus PUTERE  

12. MULȚUMIRE versus NEMULȚUMIRE; 

13. CURAJ versus FRICĂ;  

14. UNITATE ÎN DIVERSITATE versus UNIFORMITATE 

15. ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI VALORI; 

16. TEORIA FERICIRII; 

17. A EDUCA și a FORMA CARACTERE 

18. CREȘTINISMUL: Ritual sau Relație? 

19. SOLIDARITATE ȘI DIFERENȚĂ;  

20. ALTERITATE și FRUMUSEȚE – întâlnirea cu CELĂLALT! 

 

Lucrările in extenso acceptate, prezentate și selectate de către Comitetul Științific al 

Conferinței PFA 2014 vor apărea într-un volum în engleză sau română, publicat de Editura 

Didactică și Pedagogică, București (Partener Oficial al Conferinţei PFA 2014). Autorii 

trebuie să opteze ori pentru publicarea lucrării în limba engleză, ori pentru publicarea 

lucrării în limba română. Volumul (în care va apărea lucrarea dvs.) va fi gata până la 

Conferința PFA pentru a fi inclus în mapa conferinţei primului autor. Volumul în limba 

engleză va fi trimis de Biblioteca Națională a României (Partener Oficial al Conferinței PFA 

2014) în 15 biblioteci ale unor instituţii de învăţământ superior din Statele Membre ale 

Uniunii Europene sau din Statele Membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică, indexate în catalogul mondial Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) și în 

minimum 7 biblioteci universitare din România la câteva luni de la Conferință. Volumul în 

limba română va fi trimis de Biblioteca Națională a României în 10 biblioteci universitare 

din România la câteva luni de la Conferință. Mai multe detalii despre lungimea lucrării și 

despre formatul în care trebuie trimisă veți găsi, începând cu data de 7 ianuarie 2014, pe 

site-ul www.pfa.uvt.ro 

Prezentarea lucrărilor Conferinței PFA se va face ori la secţiunea Orală, ori la secţiunea 

Poster, în limba română sau în limba engleză. La Conferinţă, veţi avea şansa să întâlniţi 

oameni deosebiți, profesionişti, din mai multe domenii de studiu, cu care veţi putea dezbate 

diferite teme de interes şi colabora în diverse proiecte. 

Taxa de participare și publicare la Conferința PFA 2014 va fi pe lucrare și nu pe autor sau 

co-autor(i). Taxa PFA este de 300 RON pe lucrare pentru autorii din România, de 200 RON 

pentru doctoranzi şi de 80 EURO sau 100 USD pentru autorii din străinătate. Taxa PFA se 

virează în contul Asociația WorldTeach. În taxa PFA 2014 sunt incluse: 

 Mapa și programul Conferinţei (se va primi o singură mapă pe lucrare, care se va 

înmâna primului autor sau unuia dintre co-autori); 

 Certificatul de participare (fiecare autor și co-autor de pe lucrare va primi câte un 

certificat de participare personalizat, care va fi inclus în mapa conferinței primului 

autor al lucrării); 

 Publicarea lucrării selectate în volumul PFA de către Editura Didactică și Pedagogică 

din București; 



 Volumul PFA în varianta tipărită (va fi inclus în mapa conferinței primului autor; se 

va primi un singur volum pe lucrare). În cazul în care doriți mai multe volume, va 

trebui să-l anunțați în iunie 2014 pe coordonatorul Conferinței PFA, care va putea 

comanda mai multe exemplare, contra cost, direct de la EDP, București); 

 Pauzele de cafea; 

 Traducere în limba română sau engleză, în timpul conferinței, dacă va fi cazul; 

 Cina festivă. 

 

Autorii pot trimite mai multe lucrări pentru prezentare și publicare în cadrul Conferinței PFA 

2014 însă, în acest caz, taxa se va plăti pentru fiecare lucrare în parte! 

  

ETAPE ȘI TERMENE PFA 2014 

Toate documentele se vor trimite pe adresa: pfa@uvt.ro 

1. REZUMATUL lucrării: până la 30 aprilie 2014. 

2. RĂSPUNSUL DE NOTIFICARE PENTRU REZUMAT: până la 10 mai 2014. 

3. LUCRAREA ÎN EXTENSO și BIOGRAFIA PROFESIONALĂ a 

autorului/autorilor: până la 30 mai 2014. 

4. RĂSPUNSUL DE NOTIFICARE PENTRU LUCRARE: până la 10 iunie 2014. 

5. PLATA TAXEI PFA, per lucrare: în perioada 10-16 iunie 2014. 

6. DOVADA PLĂȚII SCANATĂ: în perioada 16-20 iunie 2014. În titlul mail-ului, vă 

rugăm să menționați și ID-ul lucrării, care o să-l primiți în Răspunsul de notificare, 

dacă acesta va fi pozitiv și să anexați o copie scanată după dovada plății. 

7. Autorul/autorii vor fi contactați pentru unele MODIFICĂRI sau COMPLETĂRI 

ale lucrării finale cerute de editură și/sau de Comitetul Științific al Conferinței PFA 

cel târziu până la 15 septembrie 2014. 

8. Prezentarea lucrărilor în cadrul Conferinței PFA și primirea volumului tipărit: 
30-31 octombrie 2014. 

 
Adresa site-ului Conferinţei PFA 2014, cu toate detaliile necesare, este: 

http://www.pfa.uvt.ro  

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: pfa@uvt.ro 

Vă așteptăm, cu lucrări, la Conferința “PUTEREA DE A FI ALTFEL” 

 

În numele Comitetului Conferinţei PFA, 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Corneliu CONSTANTINEANU (ITP, București) 

Coordonator: Lect. Univ. Dr. Patricia RUNCAN (UVT, Timișoara) 
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