CURRICULUM VITAE & ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

Informaţii personale

Nume / Prenume

Dan-Alexandru POPESCU

Adresă profesională

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane,
Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate
Calea Dumbrăvii nr. 34, et. II, cam. 14
Sibiu RO-550324

Telefon

+40 269 422 169

Fax

+40 269 422 169

E-mail

dalex.popescu@gmail.com

Naţionalitate

Română

Data şi locul naşterii

18/03/1978, Bucureşti

Sex

M

Stare civilă

Divorţat

Copii

Un băiat, Tudor-Alexandru

Locul de muncă vizat
Domeniul ocupaţional

Mobil:

---

/ Învăţământ superior şi cercetare, administraţie publică europeană şi internaţională,
diplomaţie,acţiune umanitară, publicistică generală şi de specialitate, management de proiecte,
relaţii publice şi comunicare, organizare de evenimente, jurnalism
Perioade succesive de formare, documentare ştiinţifică, cercetare şi perfecţionare, în ţară şi în străinătate
(cf. mai jos)

Experienţa profesională
Perioada

Oct. 2009 - aprilie 2010

Funcţia sau postul ocupat

Stagiu remunerat la Bruxelles, selecţionat ca bursier Robert Schuman

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate în cadrul Direcţiei generale de Politici interne (DG-IPOL), depart. B: Politici structurale şi
de coeziune. Sarcini aferente: participarea la conferinţe, mese rotunde şi dezbateri, întocmirea de
rapoarte, pregătirea documentaţiei pentru reuniuni şi şedinţe de lucru, contacte cu diverşi
funcţionari şi deputaţi, training-uri în sfera politicilor europene

Numele şi adresa angajatorului

Parlamentul European (http://www.europarl.europa.eu)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică europeană
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Perioada

Oct. 2008 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Fondator şi coordonator al Centrului de Documentare Europeană din Sibiu (CDE)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Centrul este parte a serviciilor oferite de către Europe Direct Network (Comisia Europeanǎ), fiind
integrat reţelei naţionale a Centrelor europene de documentare (European Documentation
Centres), sub tutela Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Responsabilităţi pe linie
administrativă, organizarea de evenimente ştiinţifice, participarea la reuniuni şi mese rotunde,
dezvoltarea de proiecte (cercetare ştiinţifică, dezbateri publice, vizite de studiu şi documentare),
activitate în sfera relaţiilor internaţionale, referent-expert pe diverse problematici europene

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (http://www.ulbsibiu.ro/ro/), Reprezentanţa Comisiei
Europene în România (http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

Tipul activităţii sau sectorul de Informare şi documentare europeană; învăţământ superior, cercetare
activitate
Perioada

Oct. 2002 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic titular în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Relaţii
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate (fosta Facultate de Ştiinţe Politice, Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene). Posturi obţinute prin concurs: lector (2007-prezent), anterior
asistent (2004-2006) şi preparator (2002-2004), în paralel cu activităţi continue de specializare şi
perfecţionare în străinătate.

Activităţi şi responsabilităţi principale

Discipline de predilecţie: „Construcţie europeană”/„Procesul de guvernare în UE”, „Cultură şi
civilizaţie în spaţiul francofon” (cu predare în lb. franceză), „Elemente de istorie şi practică
diplomatică”. Atribuţii: activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, încadrarea studenţilor,
administraţie internă, dezvoltarea şi gestiunea de proiecte. Responsabil departamental cu
Serviciul de relaţii internaţionale, Biroul de informare europeană, Serviciul de consiliere şi
orientare profesională. Membru în comisia examenelor de Licenţă şi în comisia de Admitere.
Membru ales în Senatul Universităţii (2012) şi în Comisia de Relaţii academice internaţionale a
Senatului Universităţii. Iniţiator al unor parteneriate internaţionale de cooperare academică şi
culturală (Franţa, Belgia, Maroc) şi responsabil cu mobilităţile studenţeşti la nivelul Facultăţii
(programul Erasmus, burse şi acorduri de tip bilateral, proiecte de cercetare ştiinţifică).
Coordonator instituţional Erasmus. Iniţiator şi organizator a zece Vizite de studiu şi documentare
la diverse instituţii europene, organizaţii internaţionale şi reprezentanţe diplomatice din Europa
(Parlamentul European, Consiliul Europei şi CEDO – Strasbourg; Comisia Europeană,
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, NATO, Ambasada României – Bruxelles;
Universităţile Rennes 1, Rennes 2, Consiliul General Ille-et-Vilaine şi Primaria – Rennes,
Reprezentanţa Comisiei Europene, Biroul de Informare al Parlamentului European, Institutul
European din România, Centrul Europe Direct şi Ministerul Afacerilor Externe – Bucureşti).
Indemnizaţie de merit primită în mod regulat, ca urmare a evaluării instituţionale şi a atingerii
indicatorilor de performanţă. Evaluator naţional, domeniul Relaţii internaţionale, Agenţia de
Credite şi Burse de Studii/Ministerul Educaţiei Naţionale (2013)

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (http://www.ulbsibiu.ro/ro/)

Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior şi cercetare
activitate
Perioada

Ian. 2007 - mai 2007

Funcţia sau postul ocupat

Stagiu de perfecţionare în cadrul Chaire Jean Monnet en intégration européenne, laborator afiliat
Centrului de Studii şi Cercetări Internaţionale/CÉRIUM
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Activităţi şi responsabilităţi principale

CJM face parte din consorţiul denumit Centre d’excellence sur l’Union européenne al Universităţii
din Montréal şi Universităţii McGill, fiind susţinut de către Delegaţia Comisiei Europene în Canada
şi Ministerul Relaţiilor Internaţionale din Québec. Sarcini aferente: organizare de evenimente
ştiinţifice, participare la reuniuni şi mese rotude, activitate în sfera relaţiilor internaţionale

Numele şi adresa angajatorului

Université de Montréal (Québec), Canada (http://www.centreurope-montreal.ca/fr/)

Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior şi cercetare
activitate
Perioada

Iulie 2012 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Preşedinte şi membru fondator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Acţiuni de lobby, reprezentare externă şi coordonare, la nivelul politicilor şi actorilor din domeniul
educaţiei, formării profesionale, culturii şi tineretului

Numele şi adresa angajatorului

Asociaţia Europeană SIBIU2020 pentru Educaţie şi Cultură a.s.b.l. – Bruxelles (asociaţie de tipul
non-profit, înregistrată în Belgia: http://www.aes-eas2020.eu/)

Tipul activităţii sau sectorul de Proiecte şi activităţi sociale, culturale şi educative; integrare europeană; acţiuni de cooperare
activitate
internaţională
ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE
Domeniul de activitate
Învăţământ superior şi cercetare
2001 - 2003
Cadru didactic asociat la Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”, Departamentul
pentru Învăţământ la Distanţă, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (http://www.ulbsibiu.ro/ro/).
Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică
2000 - 2012
Membru nepermanent în cadrul Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés et Cultures de
l’Ouest Européen (CRHISCO – CNRS UMR 6040), devenit astăzi Centre de Recherches Historiques
de l’Ouest (CERHIO – CNRS UMR 6258), Université Rennes 2 Haute Bretagne, Franţa
(http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/?lang=fr)
Publicistică generală şi de specialitate

2002 - prezent
Redactor-colaborator, editorialist, secretar de redacţie pentru diverse publicaţii locale şi
naţionale: revista Transilvania, săptămânalele Euro Forum şi Euroeconomia XXI, Revista
Economică, Grupul de Presă şi Editură „Continent”.
Sarcini redacţionale, coordonarea etapelor tehnice ale activităţii editoriale

Educaţie şi formare
Perioada

Iulie - aug. 2011

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

Participant la o Călătorie de studii & Şcoală de vară în China. Certificat
/

Limbă şi cultură chineză, nivel începător

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
Beijing Language and Culture University & Confucius Institute (http://confucius.ulbsibiu.ro/)
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Perioada

Nov. 2010 - febr. 2011

Calificarea / diploma obţinută

Participant la conferinţele celei de-a VIII-a ediţii a Academia Diplomatica Europaea. Certificat

Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

/ Relaţii diplomatice şi internaţionale, afaceri europene

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Institut Européen des Relations Internationales (http://www.ieri.be/fr)
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Mai - iunie 2008

Calificarea / diploma obţinută

Absolvent al Programului de formare generală în domeniul Afacerilor europene şi participant la
Seminarul de pregătire pentru concursurile organizate de instituţiile europene (în parteneriat cu
Centre des Études européennes de Strasbourg – École Nationale d’Administration). Atestate

Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

/Afaceri europene

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /Institutul European din România (http://www.ier.ro/)
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Oct. 2007 - ian. 2008

Calificarea / diploma obţinută

Absolvent al cursului la distanţă „Terorism internaţional şi sisteme de securitate”, subscris
disciplinei de studiu: Diplomaţia Apărării. Certificat

Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

/Relaţii diplomatice şi internaţionale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /Institutul Diplomatic Român/Ministerul Afacerilor Externe (http://www.idr.ro/)
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Sept. 2007

Calificarea / diploma obţinută

Absolvent al Universităţii europene de vară (ediţia a 4-a), desfăşurată sub titlul „Uniunea
Europeană şi problematica securităţii: aspecte interne şi externe” (bursă oferită de oraşul
Rennes). Diplomă

Disciplinele principale studiate / Afaceri europene
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes, Faculté de droit et de science politique şi Europôle
învăţământ / furnizorului de formare universitaire de Rennes, Franţa (http://cejm.univ-rennes.eu/)
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Ian. - aprilie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Absolvent al cursurilor de specializare: Managementul organizaţiilor publice, Principii ale
administraţiei publice, Economie internaţională. Certificat

Disciplinele principale studiate / Administraţie internaţională
competenţe profesionale dobândite
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Numele şi tipul instituţiei de École Nationale d’Administration Publique
învăţământ / furnizorului de formare (http://www.enap.ca/enap/fr/accueil.aspx)

-

Université

du

Québec,

Canada

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Nov. 2001 - iunie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Titlul de Doctor în istorie (Ph.D.), cu menţiunea Très Honorable. Teza de doctorat se intitulează:
„La symbolique du pouvoir monarchique au Moyen Âge (Les Principautés Roumaines et la
France: étude comparative). De l’Orient à l’Occident, le souverain chrétien”. Versiune integrală în
limbile franceză şi română (peste 700 pag). Burse de cercetare primite din partea Guvernului
României şi Guvernului francez. Doctorat realizat în cotutelă între Universitatea Rennes 2 Haute
Bretagne (École Doctorale Sciences Humaines et Sociales) şi Universitatea din Bucureşti
(Facultatea de Istorie), sub coordonarea prof. dr. Bernard Merdrignac, respectiv prof. dr. Stelian
Brezeanu. Diplomă recunoscută şi echivalată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/C.N.R.E.D.

Disciplinele principale studiate / Ştiinţe socio-umane
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Université Rennes 2 Haute Bretagne, Franţa (http://www.univ-rennes2.fr/)
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Oct. 2000 – sept. 2001

Calificarea / diploma obţinută

Absolvent de Studii Aprofundate (DEA – Master’s degree), cu menţiunea Très Bien. Teza de
masterat, intitulată: „Dei gratia... Le sacre et couronnement au Moyen Âge. Étude comparative: la
France et les Pays Roumains du VIIIe au XVIIIe siècle”, a fost realizată sub îndrumarea
profesorului Bernard Merdrignac, în cadrul Centrului de cercetare CRHISCO – Centre de
Recherches Historiques sur les Sociétés et Cultures de l’Ouest Européen – UMR CNRS 6040.
Diplomă recunoscută şi echivalată de către Ministerul Educaţiei Naţionale/C.N.R.E.D.

Disciplinele principale studiate / Ştiinţe socio-umane
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Université Rennes 2 Haute Bretagne, Franţa (http://www.univ-rennes2.fr/)
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Oct. 1996 - iunie 2000

Calificarea / diploma obţinută

Student bursier, membru în Liga „Historica” a Facultăţii de Istorie, membru al cercurilor de
„Istorie modernă şi contemporană” şi „Istoria mentalităţilor colective şi a imaginarului social”.
Absolvent al Facultăţii de Litere, Istorie şi Jurnalistică, specializarea Istorie, cu media 9.34.
Licenţiat în istorie, cu media 9.20. Foaie matricolă şi diplomă.

Disciplinele principale studiate / Ştiinţe umaniste
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (http://www.ulbsibiu.ro/ro/)
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
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Calificarea / diploma obţinută

Absolvent, promoţia de Limbi moderne (franceză/engleză/spaniolă). Susţinerea examenului de
Bacalaureat, cu media 8,06. Diplomă

Disciplinele principale studiate / Profil uman
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini
personale

şi

competenţe

Limba(i) maternă(e)

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare
conversaţie

Scriere
la Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

C2

C2

C2

C2

C2

Limba engleză

C1

C1

C1

C1

B2

Limba spaniolă

A2

A2

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Limbile chineză/germană

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Atestate de competenţă lingvistică:
1. lb. franceză: diplome de Masterat şi Doctorat obţinute în Franţa (2001-2006); diplomă

2.
3.
4.

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe
organizatorice

şi

Toeic – Test de Français international, École des Hautes Études Commerciales – HEC
din Montréal, Québec-Canada, 2007;
lb. engleză: atestat Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
lb. chineză: diplomă Beijing Language and Culture University & Confucius Institute
(2011) + cursuri urmate în cadrul Institutului Confucius ULBS;
lb. germană: Atestat Deutsches Kulturzentrum Hermannstadt (2011).

Spirit dinamic, organizat, vizionar, cu abilităţi în comunicare şi relaţii publice

aptitudini Aptitudini dovedite pentru munca în echipă, dar şi pentru o poziţie de coordonare

Competenţe şi aptitudini tehnice

Experienţă în practica de tehnoredactare/editare

Competenţe şi aptitudini
utilizare a calculatorului

Word, Access, Excel, Power Point, navigare Internet

de Cunoştinţe avansate de informatică – sistem de operare Microsoft Windows, programe curente:

Competenţe şi aptitudini artistice

Decoraţiuni interioare, muzica rock

Alte competenţe şi aptitudini

Contacte şi colaborări cu diverse instituţii din mediul social-politic şi diplomatic, structuri
europene, organisme naţionale şi internaţionale, personalităţi ale ştiinţei şi culturii din ţară şi din
străinătate
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Permis(e) de conducere

Informaţii
hobby-uri

suplimentare

Cat. B (1997)

/ Susţinător al principiului „Uniţi în diversitate”, al dialogului intercultural şi al Francofoniei
Bibliofil, pasionat de antichităţi, civilizaţie medievală, arta şi cultura popoarelor lumii
Amator de drumeţii în natură, ciclism, snowboardering, tenis de câmp
Militant în domeniul protecţiei şi drepturilor animalelor, dar şi pentru prezervarea mediului
înconjurător
Profil LinkedIn: https://be.linkedin.com/pub/dan-alexandru-popescu/10/11b/6a2
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ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI LISTĂ DE LUCRĂRI
Contribuţii la conferinţe internaţionale, citate în baza de date ISI Proceedings – Web of Knowledge, Thomson Reuters.
De asemenea, editurile, revistele şi volumele colective menţionate se bucură de recunoaşterea
Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS)

CĂRŢI PUBLICATE, CU REFERENŢI



POPESCU Dan-Alexandru, Emigrant din România, imigrant la Montréal. Jurnalul timpului meu (în pregǎtire)



POPESCU Dan-Alexandru, Tablou din circul bunăstării. Integrariada necenzurat II (în pregǎtire)



POPESCU Dan-Alexandru, DRAGOMAN Dragoş (coord.), Gestiunea politicilor publice teritoriale şi integrare europeană. Politici
culturale, sociale şi de sănătate în Franţa şi în România, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2010 (ISBN 978-973-739-9397). Proiect de cercetare co-finanţat de către Ambasada Franţei în România



POPESCU Dan-Alexandru, Putere politică şi autoritate religioasă în Europa medievală. Reprezentări ale monarhului creştin în
Evul Mediu românesc şi în regatul Franţei: studiu comparativ, 290 p., Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008 (ISBN 978-97327-1723-3). Cartea face parte dintre cele 121 de lucrări selecţionate de către Editura Academiei Române pentru a fi publicate în anul 2008
(cf. catalog E.A.R.)



POPESCU Dan-Alexandru, La symbolique du pouvoir monarchique au Moyen Âge (Les Principautés Roumaines et la France:
étude comparative). De l’Orient à l’Occident, le souverain chrétien, teză de doctorat, editată sub formă de microfişe de către
Atelier National de Reproduction des Thèses din Lille – Franţa, 2008 (ISSN 0294-1767)



POPESCU Dan-Alexandru, Integrariada necenzurat. Factori psihologici ai non-dezvoltării, 163 p., Editura Expert, Bucureşti, 2007
(ISBN 973-618-120-0)



POPESCU Dan-Alexandru, Un axis mundi, o via Europa. Trecutul, în devenirea prezentului (dosar memorialistic), 217 p., Editura
Universităţii „Lucian Blaga”/Editura Continent, Sibiu, 2005 (ISBN 973-739-131-4/ISBN 973-8321-32-8)



Pierce Egan, Robin Hood, tânărul arcaş din Sherwood, carte pentru tineret, 154 p., traducere din limba franceză, note şi
comentariu introductiv de Dan-Alexandru Popescu, Editura Continent, Sibiu, 2005 (ISBN 973-8321-34-4). Carte tradusă din lb.
franceză la vârsta de 14 ani.



POPESCU Dan-Alexandru, Reverie profană. Poeme, 61 p., Editura Psihomedia, Sibiu, 2004 (ISBN 973-7997-19-0)



POPESCU Dan-Alexandru, Evul Mediu. Mozaic din ieri şi azi (Atitudini de istoric), 216 p., Editura Universităţii „Lucian
Blaga”/Editura Continent, Sibiu, 2003 (ISBN 973-651-676-8/ISBN 973-8321-19-0)



POPESCU Dan-Alexandru, Istoria Bizanţului. Studii-sinteze de istorie bizantină (Oameni, fapte, locuri), 143 p., Editura Alma
Mater, Sibiu, 2003 (ISBN 973-8371-68-6)



POPESCU Dan-Alexandru, Dei gratia… Sacre et couronnement médiéval. Moyen Âge en France et Moyen Âge dans les
Principautés Roumaines (VIIIe–XVIIIe siècle), 195 p., Editura Continent, Sibiu, 2002 (ISBN 973-8321-09-3)

Numele autorului figurează în dispozitivul francez de documentare universitară, respectiv în baza naţională de date SUDOC (Système
Universitaire de Documentation) a Agenţiei bibliografice din învăţământul superior (Agence bibliographique de l’enseignement supérieur –
ABES), precum şi în bibliografia generală pe tema „Figures de l’autorité” a Asociaţiei doctoranzilor medievişti de la Universitatea Paris IVSorbonne, grupul Questes (cf. Bulletin de Questes, no 8, janvier-février 2006).
Lista principalelor biblioteci unde pot fi găsite lucrările autorului:


Biblioteca Naţională a României



Biblioteca Academiei Române



Bibliothèque Nationale de France din Paris



Biblioteca Universităţii Rennes 1, Franţa
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Biblioteca Universităţii Rennes 2 Haute Bretagne, Franţa



Atelier National de Reproduction des Thèses din Lille, Franţa



Biblioteca de Ştiinţe Umaniste, Université Libre de Bruxelles, Belgia



Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, Montréal, Canada



Biblioteca Centrală a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu



Biblioteca Centrală Universitară Carol I Bucureşti



Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca



Biblioteca publică ASTRA din Sibiu
CONTRIBUŢII ÎN PUBLICAŢII SPECIALIZATE



„Opening Towards Europe: Regional Development Between Strategic Approach and Priority Policy”, The International Economic
Conference „The Economic World’s Destiny: Crisis and Globalization?”, suport electronic (ISBN 978-973-739-987-8), Lucian
Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences, May 2010, pp. 524-527; pentru versiunea în lb. românǎ, vezi Gestiunea
politicilor publice teritoriale şi integrare europeană. Politici culturale, sociale şi de sănătate în Franţa şi în România, Editura
Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2010 (ISBN 978-973-739-939-7), pp. 175-180.



„The Symbolism of the Monarchic Power in the Middle Ages (The Romanian Principalities and France: a Comparative Analysis).
From Orient to Occident: The Christian Sovereign”, Book of Abstracts – Fifth International Conference „Hierarchy and Power in
the History of Civilizations”, The „Civilizational Dimension” Series, volume 16 (ISBN 978-5-91298-040-4), Uchitel Publishing
House, Moscow 2009, sub egida Russian Academy of Sciences/Russian State University for the Humanities, p. 88-89.



„Urbanization-Industrialization-Ecologization. The Environment in Crisis Situations: The World after Kyoto and before
Copenhagen”, The International Economic Conference „Industrial Revolutions, from the Globalization and Post-globalization
Perspective”, suport electronic (ISBN 978-973-739-775-1), Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences, May
2009, pp. 301-305.



„De la regalităţi europene la monarhie creştină medievală. Corp politic vs. identitate religioasă în cultul suveranului din Franţa şi
Ţările Române”, Revista teologică – Mitropolia Ardealului (ISSN 1222-9695), serie nouă, anul XVIII (90), apr./iunie 2008, Ed.
Andreiana, Sibiu, pp. 88-105.



„Tendinţe de evoluţie ale terorismului internaţional”, Cea de-a III-a Sesiune ştiinţifică internaţională „Politici şi strategii de
securitate în cadrul relaţiilor internaţionale, la începutul mileniului al III-lea”, suport electronic (ISBN 978-973-739-603-7),
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, mai 2008, pp. 240246.



„The European Environment Policy, Generating Reflexes in the Socioeconomic Space”, The International Economic Conference
„Integrative Relations between the European Union Institutions and the Member States”, suport electronic (ISBN 978-973-739594-8), Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Science, May 2008, pp. 344-349; Revista Economică (ISSN 15826260), Centrul de Cercetări Economice ULBS, supliment nr. 1/2009, Sibiu-Chişinău, pp. 185-189.



„Jobbing Around a Cliché: the Mondialization”, The International Economic Conference „Romania within the EU: Opportunities,
requirements and perspectives”, vol. I (ISBN 978-973-739-428-6), Lucian Blaga University Publishing House, Sibiu, May 2007, pp.
386-387.



„La Pieuvre ottomane, source de l’involution économique des Principautés Roumaines à l’époque médiévale”, Studii de istorie
economică şi istoria gândirii economice – Academia Română, vol. IX (973-27-0539-7), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2007,
pp. 165-170; The Preconference for the International Economic History Congress, Helsinki, Finlande, 21-25 august 2006, vol. I
(ISBN 973-739-259-0/978-973-739-259-6), Lucian Blaga University Publishing House, Sibiu, mai 2006, pp. 367-371.



„Euromania/Eu şi România. Gânduri deschise în culori închise”, versiune revăzută şi adăugită, Revista Economică (ISSN 15826260), Centrul Internaţional de Cercetare a Reformelor Economice, Chişinău-Sibiu, nr. 2(27)/2006, pp. 21-31.



„Două variabile în ecuaţia globalizării: sărăcie/bogăţie. Din China în Europa, prin România”, Conferinţa Economică Internaţională
„Binomul sărăcie-bogăţie şi integrarea României în Uniunea Europeană”, Facultatea de Ştiinţe Economice a U.L.B.S., 20-21 mai
2005, vol. I (ISBN 973-739-101-2), Editura U.L.B.S., 2005, pp. 452-456.
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„Între epidemie şi mânia lui Dumnezeu. Lepra şi ciuma în Evul Mediu”, Magazin Istoric (ISSN 0541-88IX), Bucureşti, serie nouă,
nr. 11/nov. 2004, pp. 81-84.



„Republica Moldova, aşa cum am văzut-o eu… Societatea, percepţii politice şi reverberaţii economice”, Revista Economică
(ISSN 1582-6260), Centrul Internaţional de Cercetare a Reformelor Economice, Chişinău-Sibiu, nr. 6(19)/2004, pp. 58-69.



„România, în antecamera Uniunii Europene. De la realităţi economice la realităţi culturale”, Revista Economică (ISSN 1582-6260),
Centrul Internaţional de Cercetare a Reformelor Economice, Chişinău-Sibiu, nr. 4(17)/2004, pp. 59-67.



„Învăţămintele istoriei: Caracatiţa otomană. Presiunea economică exercitată de Înalta Poartă asupra Ţărilor Române în secolele
XV-XVI”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „România, exigenţe în procesul dezvoltării, din perspectiva integrării în anul 2007”,
Facultatea de Ştiinţe Economice a U.L.B.S., 6-7 mai 2004, vol. I (ISBN 973-651-992-9), Editura U.L.B.S., 2004, pp. 223-227; Revista
Economică (ISSN 1582-6260), Centrul Internaţional de Cercetare a Reformelor Economice, Chişinău-Sibiu, nr. 3(16)/2004, pp. 3543.



„La mondialisation avant tout? Entrez dans l’ambiance d’un nouveau millénaire!”, Conferinţa Economică Internaţională
„Identitatea şi universalitatea economiilor în tranziţie în debutul mileniului trei”, Facultatea de Ştiinţe Economice a U.L.B.S., 8-9
mai 2003, vol. I (ISBN 973-651-839-6), Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2004, pp. 133-136.



„Occidentul medieval între cele două mari B-uri: Biblia şi Bursa”, Acta Terrae Septemcastrensis III (ISSN 1583-1817), Institutul
pentru cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural transilvănean în context european, Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, pp. 217-226.



„Les Principautés Roumaines au Moyen Âge, entre Byzance et Occident. La domnia, une institution politique unique et
fondamentale”, Les Temps Médiévaux (ISSN 1633-0285), Société de Presse Historique, Nice/Franţa, nr. 8/2003, pp. 18-23.



„Consideraţii pe marginea globalizării, în stil gazetăresc. Globalizarea über Alles ?”, Revista Economică (ISSN 1582-6260),
Centrul Internaţional de Cercetare a Reformelor Economice, Chişinău-Sibiu, nr. 3(11)/2003, pp. 27-33.



„The Romanian Countries during the Middle Ages”, Carnival. Journal of the International Students of History Association (ISSN
1582-3261), University of Heidelberg/Germania, vol. 2/2002, pp. 41-53.



„Une dimension religieuse de l’économie occidentale au Moyen Âge. Pour une histoire de l’imaginaire et des mentalités
médiévales: l’argent, le marchand et l’Église”, La Préconférence de l’Université „Lucian Blaga” de Sibiu, Roumanie, 4-5 avril
2002 (ISBN 973-8321-02-6), Éditions Continent, volum scos sub egida celui de-al XIII-lea Congres Internaţional de Istorie
Economică, Buenos Aires, Argentina, 22-26 iulie 2002, pp. 306-315.
STUDII, ARTICOLE DE SPECIALITATE (continuare)



„Politica regională, prioritate zero!”, Euroeconomia XXI, Sibiu, nr. 253/martie 2010.



„Guvernanţă teritorială, solidaritate socială şi integrare europeană: o abordare franco-română, pe axa Lille-Sibiu”, Euroeconomia
XXI, Sibiu, nr. 214/mai 2009.



„Mediul în situaţii de criză: lumea după Kyoto şi înainte de Copenhaga”, Euroeconomia XXI, Sibiu, nr. 212/mai 2009.



„Centrele Europe Direct, în direct! Actualitatea europeană, acum şi la Sibiu”, Euroeconomia XXI, Sibiu, nr. 203/febr. 2009.



„Şi mai înalt va fi următorul turn…”, Euroeconomia XXI, Sibiu, nr. 170/iunie 2008 (traducere din lb. franceză).



„Mediul – o îngrijorare pentru toţi. Reacţia Uniunii Europene”, Euroeconomia XXI, Sibiu, nr. 167/mai 2008.



„Suveranul divin şi simbolistica puterii politice în Evul Mediu. Evoluţia modelului clasic” (I-IV), Transilvania, nr. 10/2007; nr. 1, 5
şi 7/2008.



„Caravana ULBS prin Europa. Zilele Cariere europene – cariere internaţionale, la prima ediţie”, Euroeconomia XXI, Sibiu, nr.
160/martie 2008.



„Universitatea din Montréal, sub semnul integrării europene”, Studia Securitatis (ISSN 1843-1925), Facultatea de Ştiinţe Politice,
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, anul I, nr. 3-4/2007; Euroeconomia XXI, Sibiu, nr.
115/mai 2007.
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„11 septembrie a însemnat şi moartea zgârâie-norilor ?”, Euroeconomia XXI, Sibiu, nr. 86/oct. 2006 (traducere din lb. franceză);
Studia Securitatis (ISSN 1843-1925), Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Universitatea „Lucian
Blaga”, Sibiu, anul I, nr. 5-6/2007.



„Educaţia creştină a prinţului şi modelul ei românesc. ‘Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie’, în lumina
predicii lui Bossuet” (I-III), Transilvania, nr. 3, 4 şi 7/2006.



„Euromania/Eu şi România. Gânduri deschise în culori închise”, Euroeconomia XXI, Sibiu, nr. 57/martie 2006.



„O zi lungă cât o jumătate de secol! (9 mai 1945/2005)”, Transilvania, nr. 12/2005.



„Crossroad sau mărturia unei întinderi de zăpadă, în era globalizării”, Transilvania, nr. 12/2005.



„Da, francezii au spus ‘Nu’! Debut de consti… paţie europeană”, Transilvania, nr. 9/2005.



„Caracatiţa otomană. Presiunea economică exercitată de Înalta Poartă asupra Ţărilor Române în secolele XV-XVI”,
Euroeconomia XXI, nr. 26/aug. 2005.



„Comunicarea interumană ca fapt cultural la sfârşitul Evului Mediu”, Transilvania, nr. 6/2005.



„Veneţia, de la Serenissima Republicca la turismul de masă”, Euro Forum, nr. 51/aprilie 2005; Euroeconomia XXI, Sibiu, nr.
20/iulie 2005.



„Ororile Evului Mediu şi limitele speranţei. Reprezentări religioase şi realităţi sociale ale epidemiilor medievale”, Transilvania, nr.
4-5/2005.



„Două variabile în ecuaţia globalizării: sărăcie-bogăţie. Din China în Europa, prin România!” (I-II), în săptămânalul Euroeconomia
XXI, Sibiu, nr. 16, 17/iunie 2005.



„Republica Moldova, aşa cum am văzut-o eu… Societatea, percepţii politice şi reverberaţii economice”, Transilvania, nr. 910/2004; Euro Forum, nr. 29/oct. 2004.



„Manifestare ştiinţifică prestigioasă la Academia de Studii Economice din Chişinău”, în cotidianul Tribuna, Sibiu, nr. 4140/29
sept. 2004; ziarul Economistul, Bucureşti, nr. 1717/30 sept. 2004.



„Aspecte ale construcţiei europene, între deziderat şi realităţi. Aderarea României la UE, dintr-o perspectivă franceză – date şi
rapoarte diplomatice”, Euro Forum, nr. 27/septembrie 2004.



„România în faza premergătoare integrării în structurile europene”, Euro Forum, nr. 26/august 2004; Transilvania, nr. 11/2004.



„Ochiul din cutia de chibrituri. Scurt eseu despre o Românie incoloră”, Euro Forum, nr. 23/iulie 2004; Transilvania, nr. 12/2004.



„Un olandez deschizător de drumuri în ştiinţa juridică: diplomatul umanist Hugo Grotius. Teoria modernă a dreptului
internaţional”, Transilvania, nr. 6/2004 (număr special dedicat Olandei şi culturii olandeze, cu participarea Ambasadei Olandei la
Bucureşti), pp. 60-64.



„La porţile Europei. Capătul sau capitala lumii, Istanbul?”, Euro Forum, nr. 15/mai 2004 şi Transilvania, nr. 7-8/2004, pp. 34-37.



„Stăpânul Inelelor. Cronici barbare (I)” şi „Stăpânul Inelelor. Povestea unui film (II)”, Transilvania, nr. 2-3 şi 4/2004, pp. 60-64, 96101.



„Liberalismul frumos”, Euro Forum, nr. 3/29 ian. 2004; Sibiul Liberal, nr. 2/2004.



„Breizh: fantezia realităţii şi realismul iluziei. Însemnări dintr-o călătorie în Bretania”, Euro Forum, nr. 39/dec. 2003 şi
Transilvania, nr.1/2004, pp. 83-86.



„Ştefan Ionescu, Mediaş. Monumente medievale”, Transilvania, nr. 11-12/2003, pp. 176-178.



„Academicianul Georges Duby şi arta de a scrie istorie”, Transilvania, nr. 10/2003, pp. 35-36.



„Bizanţul, între înverşunarea creştinilor şi furia barbarilor”, Transilvania, nr. 8-9/2003, pp. 54-57.



„SOS Cultura ! Patrimoniul lumii în pericol”, Euro Forum, nr. 21/iunie 2003 şi Transilvania, nr. 5-6/2003, pp. 141-143 (traducere
din lb. franceză).



„Civilizaţie şi prosperitate vs. cultură şi identitate. Globalizarea über Alles ?”, Euro Forum, Sibiu, nr. 20/iunie 2003.



„Sinteză bizantină. Bizanţul, noua Romă”, Transilvania, nr. 4/2003, pp. 67-69.



„De Rome à Anvers, une affaire de l’âme. Entre deux grands B, la Bible et la Bourse”, Transilvania, nr. 2/2003 (număr special
dedicat Belgiei şi culturii belgiene, cu participarea Ambasadei Belgiei la Bucureşti), pp. 97-102.



„Experienţa franceză: Serviciul public, statul si colectivităţile locale”, Economistul, Bucureşti, nr. 912/aprilie 1997 (traducere din
lb. franceză).
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„Experienţa franceză: Trecerea de la conceptul de dezeconomizare la cel de economie internă”, Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională: Economia românească - criză, adaptare, integrare euroatlantică, Sibiu, 16-18 mai 1996, Editura Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu şi Editura „Continent”, 1996 (traducere din lb. franceză).
CONFERINŢE, MESE ROTUNDE ŞI ALTE MANIFESTĂRI ACADEMICE



Shanghai, China, sept.-nov. 2014, sejur de perfecţionare la School of International Relations and Public Affairs, Fudan University
(bursier al Guvernului chinez, în baza relaţiilor bilaterale România-China).



Essaouira, Maroc, iunie 2014, vizită de lucru în cadrul unui grant de cercetare finanţat de către Comisia Europeană, prin
intermediul programului FP7-People (cercetare de teren, cu ocazia festivalului Gnaoua et Musiques du Monde).



Belgrad, Serbia, ian. 2014, participant la reuniunea reţelei educaţionale Semantis, în calitate de referent pedagogic şi membru în
comitetul director (proiect finanţat de către Organizaţia Internaţională a Francofoniei/OIF-FFI).



Bruxelles, Belgia, oct. 2013, co-organizator (cu sprijinul Comisiei Europene) şi coordonator al unei Vizite de studiu şi
documentare la instituţiile europene, acţiune la care au participat 25 de studenţi din mai multe centre universitare din ţară.



Rabat/Fès, Maroc, sept. 2013, vizită de cooperare pe linie academică şi reuniuni bilaterale la Universităţile Mohammed V Souissi
şi Agdal din Rabat, la Universitatea Sidi Mohamed Ben Abdellah din Fès, precum şi la Ambasada României.



Bruxelles/Luxembourg, iulie 2013, organizator şi coordonator al manifestării „Zilele Cariere europene – cariere internaţionale
(ediţia a IX-a): Vizită de studiu şi documentare la instituţiile europene şi euro-atlantice”, acţiune la care au participat 40 de
studenţi şi profesori din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” şi Universităţii Româno-Americane din Bucureşti.



Sibiu, mai 2013, organizator al reuniunii reţelei educaţionale Semantis, în calitate de referent pedagogic şi membru în comitetul
director (proiect finanţat de către Organizaţia Internaţională a Francofoniei).



Bucureşti, apr. 2013, organizator şi coordonator al manifestării „Zilele Cariere europene – cariere internaţionale (ediţia a VIII-a):
Vizită de studiu şi documentare la Bucureşti”, acţiune la care au participat 30 de studenţi din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”.



Rabat, Maroc, febr. 2013, vizită de lucru în cadrul unui grant de cercetare finanţat de către Comisia Europeană, prin intermediul
programului FP7-People (întâlniri la Universitatea Mohammed V Souissi şi Ambasada României).



Strasbourg, Franţa, dec. 2012, organizator şi coordonator al manifestării „Zilele Cariere europene – cariere internaţionale (ediţia
a VII-a): Vizită de studiu şi documentare la Parlamentul European şi Consiliul Europei”, acţiune la care au participat peste 40 de
studenţi şi profesori din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”.



Sibiu, apr. 2012, co-organizator al dezbaterilor “Oportunităţi de carieră pentru studenţi şi absolvenţi în cadrul instituţiilor Uniunii
Europene” şi “Uniunea Europeană şi ieşirea din criza economică”, iniţiate de către Biroul de Informare al Parlamentului
European în Romania (BIPE) şi desfăşurate la Universitatea “Lucian Blaga”.



Strasbourg, Franţa, dec. 2011, organizator şi coordonator al manifestării „Zilele Cariere europene – cariere internaţionale (ediţia
a VI-a): Vizită de studiu şi documentare la Parlamentul European şi Consiliul Europei”, acţiune la care au participat peste 40 de
studenţi şi profesori din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”.



Milano-Verona, Italia, nov. 2011, membru în delegaţia reţelei Europe Direct România şi participant la vizita de informare
desfăşurată la Centrele europene locale de documentare, organizată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România.



Beijing, China, iulie-aug. 2011, participant la Şcoala de vară de limba chineză, organizată de către Institutul Confucius şi Beijing
Language and Culture University. Diplomă şi atestat lingvistic.



Sibiu, mai 2011, co-organizator şi participant cu discurs la inaugurarea expoziţiei „Fotografii europene”, manifestare publică
prilejuită de Ziua Europei şi sărbătorită în cadrul Cercului Militar Sibiu.



Rennes, Franţa, apr. 2011, organizator şi coordonator al manifestării „Zilele Cariere europene – cariere internaţionale (ediţia a Va): Vizită academică în Bretagne”, acţiune la care au participat 40 de studenţi şi profesori din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”.



Bruxelles, Belgia, febr. 2011, sejur de perfecţionare profesională – participant la o serie de conferinţe, dezbateri şi evenimente de
networking, în sfera relaţiilor diplomatice internaţionale şi a cooperării europene.



Bucureşti, ian. 2011, participant la Gala Ligii Studenţilor Români din Străinătate, organizată de către Liga Studenţilor Români din
Străinătate (LSRS), având drept scop premierea studenţilor pentru excelenţă academică în străinătate.
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Strasbourg, Franţa, dec. 2010, organizator şi coordonator al manifestării „Zilele Cariere europene – cariere internaţionale (ediţia
a IV-a): Vizită de studiu şi documentare la Parlamentul European şi Consiliul Europei”, acţiune la care au participat 40 de
studenţi şi profesori din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”.



Bruxelles, Belgia, nov. 2010, sejur de perfecţionare profesională – participant la o serie de conferinţe, dezbateri şi evenimente de
networking, în sfera relaţiilor diplomatice internaţionale şi a cooperării europene.



Bucureşti, sept. 2010, participant la Conferinţa „Diaspora ştiinţifică şi învăţământul superior din România”, organizată de către
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu ANCS, Academia Română, CNCSIS şi UEFISCSU.



Bruxelles, Belgia, iul.-sept. 2010, sejur de perfecţionare profesională – participant la o serie de festivitǎţi, dezbateri şi
evenimente de networking, în sfera relaţiilor diplomatice internaţionale şi a cooperării europene.



Bruxelles, Belgia, iunie 2010, organizator şi coordonator al manifestării „Zilele Cariere europene – cariere internaţionale (ediţia a
III-a): Vizită de studiu şi documentare la instituţiile europene şi euro-atlantice”, acţiune la care au participat 40 de studenţi şi
profesori din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”.



Sibiu, mai 2010, participant cu lucrare la Conferinţa Economică Internaţională „The Economic World’s Destiny: Crisis and
Globalization?”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Economice.



Bruxelles, Belgia, febr. 2010, participant la dezbaterea „Aplicarea Tratatului Lisabona, o viziune românească”, organizată de
Clubul România-UE la Parlamentul European.



Bruxelles, Belgia, febr. 2010, participant la „EU Studies Fair”, eveniment de networking şi târg de educaţie în domeniul relaţii
internaţionale/studii europene, organizat de publicaţia European Voice.



Strasbourg, Franţa, dec. 2009, participant la misiunea de documentare la Parlamentul European şi Consiliul Europei, în calitate
de stagiar Robert Schuman.



Bruxelles, Belgia, nov. 2009, participant la masa rotundă „Priorităţile României în mediul instituţional european în următorii cinci
ani”, organizată de Clubul România-UE la Parlamentul European.



Bruxelles, Belgia, nov. 2009, participant la vizita de documentare la NATO – Headquarters, în calitate de stagiar Robert Schuman
al Parlamentului European.



Lille, Franţa, oct. 2009, reuniune de lucru la Institut d’Administration des Entreprises – Université de Lille 1, derulată sub egida
parteneriatului ştiinţific: „Guvernanţă teritorială, solidaritate socială şi integrare europeană, o analiză franco-română”, cofinanţat
de către Ambasada Franţei în România.



Utrecht, Olanda, aug. 2009, participant cu comunicare ştiinţifică la „XVth World Economic History Congress”, manifestare de elită
în lumea academică mondială (organizată de IEHA) şi citată în baza de date ISI Proceedings – Web of Knowledge, Thomson
Reuters.



Moscova, Rusia, iunie 2009, participant cu comunicare ştiinţifică la Fifth International Conference „Hierarchy and Power in the
History of Civilizations”, organizată de Russian Academy Of Sciences şi Russian State University for the Humanities.



Bruges, Belgia, iunie 2009, participant, în calitate de coordonator al Centrului european de documentare de la Sibiu, la Specific
Training Seminar „Communicating Europe for EDC Librarians and Documentalists”, organizat de Comisia Europeană (DG
Communication) şi College of Europe.



Bruxelles, Belgia, mai 2009, membru în delegaţia reţelei Europe Direct România şi participant la vizita de informare şi
documentare desfăşurată la Comisia Europeană (DG Education and Culture) şi Parlamentul European, organizată de
Reprezentanţa Comisiei Europene în România.



Bordeaux, Franţa, mai 2009, participant la lucrările celei de-a XV-a Adunări generale a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF),
în calitate de observator mandatat din partea Universităţii „Lucian Blaga”.



Sibiu, mai 2009, organizator şi participant cu lucrare la dezbaterea ştiinţifică „Guvernanţă teritorială, solidaritate socială şi
integrare europeană, o analiză franco-română”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene, respectiv Centrul de Documentaţie Europeană, în parteneriat cu Institut d’Administration des
Entreprises – Université de Lille 1 (manifestare cofinanţată de către Ambasada Franţei în România).



Sibiu, mai 2009, organizator şi participant la Masa rotundă „60 de ani de la crearea Consiliului Europei”, organizată de
Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, respectiv Centrul de
Documentaţie Europeană.
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Sibiu, mai 2009, participant cu lucrare la Conferinţa Economică Internaţională „Industrial Revolutions, from the Globalization and
Post-globalization Perspective”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Economice.



Sibiu, martie 2009, participant la Săptămâna Francofoniei, eveniment organizat în cadrul Lectoratului francez al Universităţii
„Lucian Blaga”.



Bucureşti, febr. 2009, participant la reuniunea generală şi primul seminar de formare dedicat centrelor din reţeaua Europe Direct,
eveniment naţional organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România (cu participarea comisarului european Leonard
Orban).



Strasbourg, Franţa, dec. 2008, organizator şi coordonator al manifestării „Zilele Cariere europene – cariere internaţionale (ediţia
a II-a): Vizită de studiu şi documentare la Parlamentul European şi Consiliul Europei”, acţiune la care au participat 40 de studenţi
şi profesori din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”.



Sibiu, dec. 2008, susţinerea unei conferinţe publice cu ocazia evenimentului „Dialogul intercultural în instituţiile Uniunii
Europene”, organizat de Facultatea de Litere şi Arte, respectiv Lectoratele francez, german şi austriac ale Universităţii „Lucian
Blaga”.



Predeal, oct. 2008, participant la Conferinţa naţională a reţelelor europene de comunicare şi informare, organizată de
Reprezentanţa Comisiei Europene în România.



Sibiu, mai 2008, participant cu lucrare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Politici şi strategii de securitate în cadrul relaţiilor
internaţionale, la începutul mileniului al III-lea”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene.



Sibiu, mai 2008, participant cu lucrare la Conferinţa Economică Internaţională „Integrative Relations between the European
Union Institutions and the Member States”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Economice.



Strasbourg, Franţa, febr. 2008, organizator şi coordonator al manifestării „Zilele Cariere europene – cariere internaţionale (ediţia
I): Vizită de studiu şi documentare la Parlamentul European şi Consiliul Europei”, acţiune la care au participat 40 de studenţi şi
profesori din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.



Sibiu, mai 2007, participant cu lucrare la Conferinţa Economică Internaţională „Romania within the EU: Opportunities,
Requirements and Perspectives”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Economice.



Montréal, Canada, aprilie 2007, organizator şi participant la Masa rotundă „L’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans
l’Union Européenne”, organizată de Chaire Jean Monnet en intégration européenne – Universitatea din Montréal, în colaborare
cu Ministerul Relaţiilor Internaţionale din Québec.



Montréal, Canada, aprilie 2007, participant la Conferinţa „La préparation aux pandémies : politiques, priorités et partenariats
face à la mondialisation des pandémies”, organizată de École Nationale d’Administration Publique (Université du Québec).



Québec, Canada, aprilie 2007, participant la „Zilele carierei internaţionale”, manifestare organizată de École Nationale
d’Administration Publique (ÉNAP) şi desfăşurată la Ministerul Relaţiilor Internaţionale din Québec.



Montréal, Canada, aprilie 2007, participant la Conferinţa „Rebâtir l’Afghanistan et protéger notre avenir”, susţinută de Gordon
O’Connor, ministrul canadian al Apărării Naţionale, organizată de Conseil des Relations Internationales de Montréal (CORIM).



Montréal, Canada, martie 2007, participant la Conferinţa aniversară „50 ans d’intégration européenne: Ça se fête !”, organizată
de Institut d’Études Européennes şi de Centre d’Excellence sur l’Union Européenne – Universităţile Montréal şi McGill.



Montréal, Canada, martie 2007, participant la National Foreign Policy Conference „Conflict, Reconstruction and the Dilemma of
Intervention”, sub egida Canadian Institute of International Affairs (CIIA) şi Canadian International Council.



Montréal, Canada, ian. 2007, participant la „Forum de la relève: Être ou ne pas être gestionnaire ?”, seminar-dezbatere organizat
de Institut d’Administration Publique du Grand Montréal (IAPGM).



Montréal, Canada, ian. 2007, participant la reuniunea „La France, trois mois avant les présidentielles”, avându-l ca invitat pe
fostul prim-ministru al Franţei, Alain Juppé, organizată de Centre d’Études et de Recherches Internationales de l’Université de
Montréal (CÉRIUM).



Helsinki, Finlanda, aug. 2006, participant cu două comunicări ştiinţifice la „XIV th International Economic History Congress”,
manifestare organizată de International Economic History Association şi citată în baza de date ISI Proceedings – Web of
Knowledge, Thomson Reuters.
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Sibiu, mai 2006, participant cu lucrare la Preconferinţa Ştiinţifică Internaţională „Identity, Globalization and Universality in the
Eastern and Central European Economic Area”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Economice,
sub egida Congresului Internaţional de Istorie Economică de la Helsinki.



Sibiu, mai 2005, participant cu lucrare la Conferinţa Economică Internaţională „Binomul sărăcie-bogăţie şi integrarea României
în Uniunea Europeană”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Stiinţe Economice.



Lannion, Franţa, oct. 2004, participant la dezbaterile din cadrul „Doctoriales Bretagne 2004”, seminar pluridisciplinar de
promovare a cercetării ştiinţifice în lumea profesională, organizat de Université de Rennes 1, Université Rennes 2 Haute
Bretagne, Université de Bretagne Occidentale şi Université de Bretagne-Sud.



Chişinău, Rep. Moldova, sept. 2004, participant cu lucrare la Simpozionul Internaţional „Integrarea europeană şi competitivitatea
economică”, organizat de Academia de Studii Economice din Rep. Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice al
Academiei Române, ASE Bucureşti şi ICE al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.



Sibiu, mai 2004, participant cu lucrare la Conferinţa Economică Internaţională „România – exigenţe în procesul dezvoltării, din
perspectiva integrării în anul 2007”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Economice.



Istanbul, Turcia, apr. 2004, participant la Seminarul Internaţional „Galatasaray Euroforum 2004”, organizat de International Law &
Diplomacy Club al Universităţii Galatasaray şi de Rotary International.



Sibiu, mai 2003, participant cu lucrare la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Identitatea şi universalitatea economiilor în
tranziţie în debutul mileniului trei”, ediţia a X-a jubiliară, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe
Economice.



Turku, Finlanda, iulie/aug. 2002, prezent la ISHA Academic Board Meeting, reuniune specifică de informare a ISHA.



Buenos Aires, Argentina, iulie 2002, participant cu două comunicări ştiinţifice la „XIIIth International Economic History
Congress”, manifestare organizată de International Economic History Association şi citată în baza de date ISI Proceedings –
Web of Knowledge, Thomson Reuters.



Sibiu, aprilie 2002, participant cu lucrare la Preconferinţa Ştiinţifică Internaţională „Les pays de l’Europe Centrale et de l’Europe
de l’Est: allez-retour-allez vers l’économie de marché”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe
Economice, sub egida Congresului Internaţional de Istorie Economică de la Buenos Aires.



Sibiu, febr. 2002, participant la Seminarul „Bazele şi principiile liberalismului”, organizat de Fundaţia Friedrich Naumann, în
colaborare cu Asociaţia Română pentru Libertate şi Dezvoltare.



Bucureşti/Râmnicu-Vâlcea, iulie 2000, participant cu lucrare la Seminarul Internaţional „Being Young in Europe. Education and
Cultural Frontiers throughout History”, manifestare ştiinţifică organizată de ISHA şi Societatea de Studii Istorice „Erasmus”.



Păltiniş, oct. 1999, participant la Seminarul de economie şi politici liberale, organizat de filiala Sibiu a Partidului Naţional Liberal.



Zamberk, Cehia, oct. 1999, participant cu lucrare la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Great Personalities of the Habsburg
House”, organizată de ISHA.



Zürich, Elveţia, iulie/aug. 1999, participant cu lucrare la Seminarul Ştiinţific Internaţional „Millennium – Time of Hope and Fear”,
organizat de ISHA.



Sibiu, aprilie/mai 1999, organizator şi participant cu lucrare la „Conferinţa Naţională a Facultăţilor de Istorie”, ediţia a III-a,
organizată de Liga „Historica” a studenţilor Facultăţii de Istorie a Universităţii „Lucian Blaga”.



Heidelberg, Germania, martie/aprilie 1999, participant cu lucrare la „10th Annual ISHA Conference: Enemies and Feindbilder –
Concepts & Realities of Enemies in History”, organizată de International Students of History Association.



Madrid, Spania, august 1998, observator la „XIIth International Economic History Congress”, manifestare ştiinţifică organizată de
International Economic History Association şi citată în baza de date ISI Proceedings – Web of Knowledge, Thomson Reuters.



Trier, Germania şi Rennes, Franţa, 1998, deplasări în scop de documentare.



Sibiu, mai 1997, participant cu lucrare la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „Ştiinţele socio-umane în faţa noilor
exigenţe ale realităţii sociale”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Psihologie.



Sibiu, nov. 1996, voluntar din partea Asociaţiei Pro Democraţia la alegerile prezidenţiale.
PRESĂ
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Articole, eseuri, traduceri şi editoriale în:
Mai-dec. 2006 / mai 2008-prezent – Euroeconomia XXI, Sibiu, publicaţie bilunară cu profil socioeconomic;
Oct. 2004-aprilie 2005 – Euro Forum, Sibiu, publicaţie săptămânală de informare europeană, după cum urmează:
EUROECONOMIA XXI (ISSN 1841-0707)



„Corespondenţă din Shanghai (III): Asia-Pacific, în faţa unei şanse istorice de a stimula dezvoltarea comună #APEC
#China2014”, dec. 2014



„Corespondenţă din Shanghai (II): Studiile peste hotare au deschis frontierele Chinei”, oct. 2014



„Corespondenţă din Shanghai (I): Confucius citat de către preşedintele Xi Jinping, drept un exemplu pozitiv pentru naţiunea
modernă”, oct. 2014



„La galop, prin universul calului de lemn”, febr. 2014



„20 de ani de la aderarea României la OIF” (trad. din lb. franceză), nov. 2013



„Semantis: semantica unui concept”, iulie 2013



„20 de mărturii: tinerii şi cetăţenia europeană. Impresii dintr-o Vizită de studiu şi documentare la Bucureşti, 18-19 aprilie 2013”,
mai 2013



„Maroc: Turism de dragul soarelui sau turism cultural?”, apr. 2013



„Săptămâna europeană la Sibiu (2-4 aprilie)”, apr. 2012



„Prezentul, mirosind a trecut (hoinărind prin târgurile de vechituri)”, martie 2012



„Spaţiul liber”, oct. 2011



„China, pe repede înainte. Transcrieri dintr-o vară fierbinte” (I-VI), sept./oct. 2011



„9 Mai, Ziua Europei”, mai 2011 (vezi şi săptămânalul Sibiu 100%, an III, nr. 141, mai 2011)



„Însemnări târzii, diluate la rece”, febr. 2011



„Din iureşul disperării, în vâltoarea resemnării”, nov. 2010



„Conferinţa Diaspora ştiinţifică şi învăţământul superior din România”, oct. 2010



„A fi sau a nu fi… în aer !”, sept. 2010



„Cu autocarul, prin negura prezentului. Jurnal de drum către fiul meu”, apr. 2010



„De la Est la Vest: un continent bătătorit” (I-V), nov. 2009



„Întrebări fără răspuns”, oct. 2009



„Grăbeşte-te încet, călătorule, şi trăieşte clipa! Europeada” (I-IV), sept. 2009



„Selecţia speciilor, pe înţelesul tuturor. Despre dobitoci şi dobitoace”, iulie 2009



„Nuvelă la înălţime” (I-II), iunie-iulie 2009



„No man’s land sau ţara în care a murit statul şi a înviat criza”, febr. 2009



„Pluguşorul politicienilor, la împlinirea vârstei de 19 ani. Bilanţ scurt şi răspicat”, ian. 2009



„Lecţia de matematică verde”, iulie 2008



„Jurnalul unui destin întârziat”, iulie 2008



„Las’ că merge şi aşa”, iunie 2008



„Ardealul cu nume divers”, iunie 2008



„Idilă cu banane, pe calea ferată”, mai 2008



„Gata cu tranziţia, începe competiţia !”, dec. 2006



„Francofilia noastră, cea de toate zilele”, dec. 2006



„Ecouri la Ziua Naţională”, dec. 2006



„Cooltura din mediul politic. La mulţi ani, Euromânia !”, dec. 2006



„Români au fost, români sunt încă…”, nov. 2006



„Societatea de consum nu are graniţe naţionale !”, nov. 2006
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„Stăpâni şi sclavi ai propriilor himere”, august 2006



„Poveste de vară”, iulie 2006ǎ



„Adevăruri neajunse”, iulie 2006



„Meciul unei naţiuni în derivă” (I-II), iunie 2006



„Năvalnice clipe”, mai 2006



„Creditată prin discreditare”, mai 2006



„Posibila lume imposibilă”, mai 2006
EURO FORUM (ISSN 1583-8943)



„Dileme cu Dilema Veche”, rezervă mai 2005



„Tragicomedia vieţii şi a morţii”, rezervă mai 2005



„Societatea românească, disperând după altfel”, aprilie 2005



„Le petit prince sau marele francez”, aprilie 2005



„Non habemus Papam!”, aprilie 2005



„Orgoliu de Bucureşti”, martie 2005



„Puzzle România, din zeci de cuvinte”, martie 2005



„Căutând lâna de aur, am găsit doar… ouăle de plastic!”, decembrie 2004



„Milogi pe la colţ de stradă”, decembrie 2004



„Spuneţi DA urşilor noştri!”, noiembrie 2004



„O (h)isterie generalizată!”, noiembrie 2004



„Doctoriales Bretagne 2004”, noiembrie 2004



„În aşteptarea alegerilor noastre…”, noiembrie 2004



„Mulţumim partidului!”, octombrie 2004



„Teatrul de măşti, o ruină a viselor”, octombrie 2004



„Cu şpaga înainte, în UE!”, octombrie 2004
DIVERSE CONSIDERAŢII



Referenţi ştiinţifici ai lucrărilor publicate: prof. dr. Bernard Merdrignac (Université Rennes 2 Haute Bretagne, Franţa), prof. dr.
Stelian Brezeanu (Universitatea din Bucureşti), prof. dr. Paul Niedermaier (Institutul de cercetări socioumane din Sibiu şi
membru corespondent al Academiei Române), prof. dr. Mircea Păcurariu (Universitatea „Lucian Blaga” şi membru corespondent
al Academiei Române), prof. dr. Valeriu Ioan-Franc (Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română).



Scrisori de recomandare şi referinţe din partea:
D-na Livia Ilie, prorector, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, livia.ilie@ulbsibiu.ro
D-nul Pierre Guiol, însărcinat cu misiune de cooperare, Ambassade de France en Roumanie, pierre.guiol@institutfrancaisroumanie.com
D-na Claudia Klein, administrator, Direction de la Communication, Consiliul Europei, Claudia.KLEIN@coe.int
D-na Mariana Cosac, administrator, Direction générale de la Communication, Parlamentul European,
mariana.cosac@europarl.europa.eu
D-na Françoise Maniet, consultant internaţional, fost coordonator de stagiu în cadrul Centrului Jean Monnet din Montréal,
francoise.maniet@gmail.com
D-nul Robert Labbé, profesor, Institut Universitaire de Technologie, Université de Rennes 1, robert.labbe@orange.fr
D-nul Mehdi Lahlou, profesor şi cercetător, Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée – I.N.S.E.A., Rabat,
melahlou@insea.ac.ma
D-nul Étienne Boumans, consilier, fost coordonator de stagiu, DG Politici interne, Parlamentul European,
etienne.boumans@europarl.europa.eu
D-nul Irnerio Seminatore, preşedinte, Institut Européen des Relations Internationales, Bruxelles, info@ieri.be
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Scurt interviu acordat ziarului European Voice, pe teme de educaţie şi formare (vezi broşura EU Studies Guide 2010, publicată de
European Voice, Bruxelles, febr. 2010, link: http://www.europeanvoice.com/page/eu-studies-fair-2010/2592.aspx).



Scurt interviu acordat China Radio International din Beijing, iulie 2011, pe tema: „China, o experienţă colosală” (link:
http://romanian.cri.cn/341/2011/07/25/1s118972.htm).



Recenzie la cartea Istoria Bizanţului. Studii-sinteze de istorie bizantină, semnată de istoricul Florin Constantiniu (membru al
Academiei Române): „Bizanţul pe înţelesul studenţilor, şi nu numai”, Dosarele istoriei (ISSN 1224-4287), Bucureşti, nr. 8/2004.



Recenzie la cartea Evul Mediu. Mozaic din ieri şi azi, semnată de istoricul Florin Constantiniu (membru al Academiei Române):
„Un ev mediu atrăgător”, Dosarele istoriei (ISSN 1224-4287), Bucureşti, nr. 2/2004.



Recenzie la cartea Dei gratia. Sacre et couronnement médiéval, semnată de istoricul Florin Constantiniu (membru al Academiei
Române): „O frumoasă promisiune”, Dosarele istoriei (ISSN 1224-4287), Bucureşti, nr. 3/2003.



Recenzie la cartea Dei gratia. Sacre et couronnement médiéval, semnată de prof. Adrian Iancu (Univ. „Lucian Blaga”): „Despre
Evul Mediu în Franţa şi în Ţările Române. Un itinerar posibil, cu Dan-Alexandru Popescu”, Transilvania (ISSN 0255-0539), Sibiu,
nr. 1/2003.
REALIZĂRI ACADEMICE



2012/2015 – Membru în echipa grantului de cercetare „Value Analysis of Local Utilities of Entreprises from Social Sector”,
selecţionat pentru finanţare de către Comisia Europeană/The Research Executive Agency, în cadrul programului FP7-People2010-IRSES (Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme, http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm); proiect
ştiinţific de parteneriat şi mobilităţi academice între Universităţile franceze Lille 1 şi Lille 2, Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu şi Universitatea Mohammed V-Souissi din Rabat, Maroc (valoare aprox.: 150.000 EUR).



2014 – Bursier al Guvernului chinez, în baza relaţiilor bilaterale România – R. P. Chineză (Senior Scholar în cadrul Fudan
University, School of International Relations and Public Affairs, una dintre cele mai bine cotate universităţi din China)



2012/2014 – Referent pedagogic şi membru în comitetul de pilotaj al proiectului Semantis (cofinanţat de către Organizaţia
Internaţională a Francofoniei), de sensibilizarea a tinerilor francofoni din spaţiul comunitar şi extra-comunitar faţă de utilizarea
noilor tehnologii în cadrul educaţiei formale şi informale, promovând diversitatea şi schimburile culturale
(http://www.projetsemantis.org/).



Menţionat în Enciclopedia Hübners Who is Who a personalităţilor din România, ediţia 2010 (apare în Elveţia,
http://www.whoiswho-verlag.ch).



2009/2010 – Bursier Robert Schuman, selecţionat de către Parlamentul European, Bruxelles (stagiu remunerat – opţiune
generală, activitate în cadrul Direcţiei generale de Politici interne/DG-IPOL, Dept. tematic B: Politici structurale şi de coeziune).



2009 – Coordonator al grantului de cercetare „Modèles de gestion territoriale efficace et solidarité sociale: La gouvernance
territoriale et l’intégration européenne, une analyse franco-roumaine”, selecţionat pentru cofinanţare de către Ambasada Franţei
în România (valoare aprox.: 2000 EUR); proiectul reprezintă un parteneriat ştiinţific între Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
şi Institut d’Administration des Entreprises – Université de Lille 1 (nr. 1995 din 10.06.2009).



Participare regulată la ultimele ediţii ale Congresului mondial de istorie economică (IEHC/WEHC) – 1998, 2002, 2006, 2009, inclus
în baza de date ISI Proceedings – Web of Knowledge, Thomson Reuters, precum şi la alte manifestări cultural-ştiinţifice de talie
internaţională.



2008/2011 – Diplome de merit primite din partea Rectoratului Universităţii „Lucian Blaga”, pentru iniţierea şi coordonarea
manifestării „Zilele Cariere europene – cariere internaţionale. Vizită de studiu şi documentare” la Strasbourg, respectiv la
Bruxelles. Un demers relativ inedit în peisajul învăţământului superior românesc, organizat cu sprijinul a diverse instituţii
europene şi organizaţii internaţionale.



2008 – Iniţiator şi responsabil al proiectului de înfiinţare, pe lângă Universitatea „Lucian Blaga”, a unui Centru european de
documentare (Europe Direct Network – European Documentation Centres); proiect selecţionat de către Comisia Europeană şi
aflat sub tutela Reprezentanţei CE în România, actualmente în derulare.
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2008 – Premiul 2 la concursul naţional Naturalist „Educ şi informez în mediul meu înconjurător”, ediţia I (competiţie de articole
vizând sensibilizarea şi responsabilizarea cetăţenilor faţă de problemele mediului). Textul premiat se numeşte „Lecţia de
matematică verde”.



2008 – Diplomă de merit pentru coordonatorii Erasmus, acordată de Universitatea „Lucian Blaga” (pentru implicarea şi
activitatea remarcabilă în cadrul programului Erasmus şi contribuţia deosebită la creşterea calităţii imaginii U.L.B.S. pe plan
internaţional).



2007 – Bursă oferită de oraşul Rennes (Franţa), pentru participarea la Universitatea europeană de vară „Uniunea Europeană şi
problematica securităţii: aspecte interne şi externe”, ediţia a IV-a.



2007 – Laureat al premiului Ad Augusta per Angusta pentru tineri cercetători, acordat de Universitatea „Lucian Blaga” (pentru
activitatea în domeniul cercetării ştiinţifice).



2004-2005 – Bursier al Guvernului francez, selecţionat de către Ambasada Franţei în România/SCAC (bursă de cercetare, durata:
10 luni).



2003 – Bursier al Guvernului României, selecţionat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării/CNBSS (bursă de cercetare, durata:
4 luni).
STATUTUL ÎN ORGANIZAŢII SAU ASOCIAŢII



Membru-fondator – Asociaţia Europeană SIBIU2020 pentru Educaţie şi Cultură asbl, Bruxelles, Belgia (2012-prezent)



Membru – Clubul România-UE, Bruxelles, Belgia (2009-prezent)



Membru activ – Reţeaua Europe Direct România şi Reţeaua Centrelor de documentare europeană (CDE), sub autoritatea
Comisiei Europene (2008-prezent)



Membru – Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice de pe lângă Secţia de Ştiinţe economice, juridice şi
sociologie a Academiei Române (2009-prezent)



Membru – European Parliament’s Stagiaire Association (EPSA), Bruxelles, Belgia (2009/2010)



Membru – International Economic History Association (IEHA) (1998-prezent)



Membru şi Carte de Chercheur Invité – Fondation Nationale „Alfred Kastler”/Cité internationale universitaire de Paris, Franţa
(2007)



Membru – Institut d’Administration Publique du Grand Montréal (IAPGM), Québec/Canada (2007)



Membru – Canadian Institute of International Affairs (CIIA), Canada (2007)



Membru – Conseil des Relations Internationales de Montréal (CORIM), Québec/Canada (2007)



Membru – Groupe d’étude, de recherches et de formation internationales (GERFI), din cadrul École Nationale d’Administration
Publique (ÉNAP), Université du Québec, Canada (2007)



Membru – Association étudiante de l’École Nationale d’Administration Publique (AÉÉNAP), Université du Québec, Canada (2007)



Simpatizant – Mouvement Montréal français (MMF), Québec/Canada (2007)



Înscris în Association des étudiants et doctorants roumains en France (ADERF) (2007)



Membru – Centre d’Études Cathares / René Nelli, Carcassonne, Franţa (2009/10)



Membru activ în cadrul Asociaţiei de Prietenie franco-română „Ille et Vilaine-Sibiu” (din 2002)



Membru – International Students of History Association (ISHA) (1998-2002)

***Orice document justificativ (diplome, atestate, lucrări publicate, în original şi copie), precum şi numeroase scrisori de recomandare pot fi
puse la dispoziţie, în sprijinul declaraţiilor făcute în acest act.
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