
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESAJ DE FELICITARE PENTRU INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE 

„GHEORGHE ȘINCAI” TÂRGU MUREȘ LA 60 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE 

 

 

Stimate colege / Stimați colegi 

 

 

În această zi de sărbătoare pentru Dumneavoastră, întregul colectiv al Institutului de 

Cercetări Socio-Umane Sibiu vă adresează felicitări pentru toate rezultatele obținute de echipa 

actuală, cât și de înaintașii Dumneavoastră din Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe 

Șincai” Târgu Mureș, în cei 60 de ani de activitate neîntreruptă pentru progresul științelor pe care 

le slujiți, pentru adăugarea de noi informații și interpretări, pentru contribuțiile metodologice, 

pentru volumele și revistele publicate în toți acești ani, unele dintre ele devenite lucrări de 

referință în domeniile respective.  

Întrucât și Institutul nostru s-a înființat în 1956, tot sub egida Filialei Cluj a Academiei 

Române, și am avut anul trecut aceeași  aniversare pe care o sărbătoriți Dumneavoastră astăzi,  

ne socotim institute „înfrățite” pentru că am avut aceeași evoluție. Aș menționa aici doar 

transformarea în centre de științe sociale din 1970 și trecerea la Academia de Științe Sociale și 

Politice, dar și bucuria din 1990, când am revenit împreună, în rândul instituțiilor de cercetare ale 

Academiei Române. Am avut de-a lungul anilor un schimb de informații și de publicații, am 

căutat împreună soluții pentru problemele comune, am participat la sesiunile de comunicări 

organizate, ne-am întâlnit în domeniile de interes comune. În consecință vă înțelegem 

preocupările și frământările și participăm astăzi la bucuria aniversării Dumneavoastră.  

Cu această ocazie în numele colegelor și colegilor de la Institutul frate din Sibiu al 

Academiei Române vă urăm mulți ani rodnici, cu noi rezultate și succese care să vă aducă 

satisfacția muncii împlinite, să vă facă remarcați pe plan național și internațional. Vă dorim ca un 

număr cât mai mare dintre cărțile Dumneavoastră să fie răsplătite cu premii ale Academiei și cu 



alte premii ale unor foruri și societăți științifice, aceasta fiind poate cea mai apreciată formă de 

recunoaștere a unor rezultate ale cercetării. Vă dorim să câștigați noi proiecte științifice care să 

vă ofere posibilitatea afirmării și a relevării capacităților fiecăreia/fiecăruia dintre 

Dumneavoastră, dar și  a întregii echipe, pe care să o înnoiți periodic, cu noi forțe recrutate dintre  

tinerii la a căror pregătire contribuiți și Dumneavoastră prin prestațiile didactice, cât și prin 

rezultatele cercetărilor pe care le puneți în circuitul științific publicându-le în anuarul Institutului, 

în alte reviste din țară și din străinătate, în cărți apărute la edituri de prestigiu, așa cum putem 

vedea și în expoziția convingătoare pe care ați organizat-o astăzi. Pentru ca la viitoarele 

aniversări expoziția Dumneavoastră să fie cât mai bogată, vă dorim sănătate tuturor, putere de 

muncă și de sacrificiu, inspirație în alegerea subiectelor și noroc în investigațiile cotidiene după 

informații, argumente și idei în biblioteci, arhive, la monumentele istorice și în general, pe teren.  

La mulți ani, cu noi împliniri personale și științifice!  

         Prof. univ. dr. Paul Niedermaier, 

          membru corespondent al Academiei Române 

     Director al Institutlui de Cercetări Socio-Umane Sibiu 
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