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Curriculum vitae 
Europass 

 

 

 

 
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume TULUŞ ARTHUR VIOREL 

Adresă(e) INSTITUŢIONALĂ: UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI, FACULTATEA DE 
ISTORIE, FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE, STR. DOMNEASCĂ NR. 111, COD. 800.201, GALAŢI, 
ROMÂNIA. 
PERSONALĂ: GALAŢI, ROMÂNIA. 

Telefon(oane)  +004/0336.130.195 (BIROU)   

Fax(uri)      +004/0236.472.101 

E-mail(uri) arthurtulus@yahoo.com; arthur.tulus@ugal.ro  

Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ 

Data naşterii 14/12/1976 

Sex MASCULIN 

Locul de muncă / Domeniul 
ocupaţional 

Departamentul de Istorie, Filosofie şi Sociologie, Facultatea de Istorie, 
Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi / 
Educaţie 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada FEBRUARIE 2003 - PREZENT 

Funcţia sau postul ocupat Preparator, asistent, lector şi, din octombrie 2013, conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil cu seminarii şi cursuri din domeniul istoriei contemporane, activităţi 
administrative şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI, FACULTATEA DE ISTORIE, 
FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE, STR. DOMNEASCĂ NR. 111, COD. 800.201, GALAŢI, 
ROMÂNIA. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior, cercetare 

Perioada SEPTEMBRIE 1999 – FEBRUARIE 2003 

Funcţia sau postul ocupat Profesor debutant I şi definitiv, disciplina Istorie. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Profesor de Istorie 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Şcoala Generală Nr. 3 “I.L. Caragiale”, Str. Dunărea nr. 
60, Galaţi  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ preuniversitar, nivel gimnazial 

  

Educaţie şi formare  

Perioada OCTOMBRIE 2003 – MAI 2008 



 

 

  

 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în istorie, în urma elaborării tezei de doctorat “Dunărea maritimă între Aranjamentul de 
la Sinaia şi Acordul de la Belgrad (1938-1948)”, sub coordonarea prof. univ. dr. Dumitru 
Şandru 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii post-universitare de doctorat – stagiu de pregătire doctorală / cercetare arhivistică şi 
documentare bibliografică, analiză critică şi comparativă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 
 

Perioada SEPTEMBRIE 1999 – IUNIE 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate în Istorie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline din domeniul istoriei naţionale şi universale; competenţe de cercetare 
postuniversitară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos”, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 
 

Perioada  SEPTEMBRIE 1995 – IUNIE 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă, specializarea Istorie - Filosofie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline fundamentale şi opţionale din domeniile istoriei şi filosofiei, competenţe de formare 
universitară iniţială 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos”, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B1  B1  C1  C1  C1 

Limba franceză 
 

 
C1  C1  C1  C1  C1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini de comunicare, abilităţi de lucru în echipă pentru derularea de cercetări în domeniul 
ştiinţific de interes, cât şi pentru probleme administrative 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în activităţi administrative relative la organizarea structurilor de învăţământ 
superior (din 2009 seful Catedrei de Istorie / din 2012 director al Departamentului de Istorie, 
Filosofie şi Sociologie), Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea Dunărea de 
Jos din Galaţi) 
Experienţă în elaborarea proiectelor de finanţare şi în organizarea de manifestări ştiinţifice 
Experienţă în activitatea de redactare-editare publicaţii ştiinţifice şi de cultură (membru în 
colectivul de redacţie al revistei Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi. Seria 
Istorie şi al revistei de cultură Dominus. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare uzuală a calculatorului: Microsoft Office-World, Excel, PowerPoint, Internet Explorer. 
Cunoştinţe privind utilizarea computerului în cercetarea istorică 

  

Alte competenţe şi aptitudini Operator al unor institute de sondare a opiniei publice. Cunoştinţe primare de statistică 
sociologică aplicabile în domeniul istoriei. 



 

 

 

Personal information  

First name(s) / Surname(s)  TULUŞ ARTHUR VIOREL 

Address(es) INSTITUŢIONALĂ: UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI, FACULTATEA 
DE ISTORIE, FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE, STR. DOMNEASCĂ NR. 111, COD. 800.201, 
GALAŢI, ROMÂNIA. 
PERSONALĂ: GALAŢI, ROMÂNIA. 

Telephone(s) +004/0336.130.195 (OFFICE)   

Fax(es) +004/0236.472.101 

E-mail arthurtulus@yahoo.com; arthur.tulus@ugal.ro   
  

Nationality ROMANIAN 
  

Date of birth 14/12/1976 
  

Gender MALE 
  

Employment / 
 Occupational field 

“Dunărea de Jos” University of Galaţi, Faculty of History, Philosophy 
and Theology, Department of History, Philosophy and Sociology / 
Education 

  

Work experience  
  

Dates FEBRUARY 2003 - PRESENT 

Occupation or position held Junior teaching assistant, assistant, lecturer and, since 2013, associate professor  

Main activities and responsibilities Responsible with seminars and courses in the field of contemporary history, as well as 
administrative activities and scientific research 

Name and address of employer “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Faculty of History, Philosophy and Teology, 
Department of History, Philosophy and Sociology, Domnească Street, no. 111, Cod 
800.635, Galaţi, Romania 

Type of business or sector Higher education, research 

Dates SEPTEMBER 1999 - FEBRUARY 2003 

Occupation or position held Debutant and definitive teacher of history 

Name and address of employer Educational Inspectorate of the Department of Galaţi, School No. 3 “I.L. Caragiale”, 
Dunărea Street, No. 60, Cod 800.635, Galaţi, Romania 

Type of business or sector Education, secondary school level 

Education and training  

Dates OCTOBER 2003 – MAY 2008 

Title of qualification awarded Ph.D in History; title of thesis “The Maritime Danube between the Sinaia Settlement and the 
Belgrade Agreement (1938-1948)”, supervised by Professor Dumitru Şandru 

Principal subjects/occupational 
skills covered 

Post-graduate doctoral studies – stage for drafting the doctoral thesis, archival research and 
bibliographical documentation, critical and comparative analysis 

Name and type of organisation 
providing education and training 

University "Stefan cel Mare" of Suceava 

Level in national or international 
classification 

High level of confidence, according to the assessment of the Romanian Agency for Quality 
Assurance in Higher Education 



 

Dates SEPTEMBER 1999 – JUNE 2000 

Title of qualification awarded Postgraduate studies in History 

Principal subjects/occupational 
skills covered 

Subjects from the fields of national and world history; post-graduate research abilities  

Name and type of organisation 
providing education and training 

“Dunărea de Jos” University of Galaţi, Faculty of Letters, History and Theology 

Level in national or international 
classification 

High level of confidence, according to the assessment of the Romanian Agency for Quality 
Assurance in Higher Education 

Dates SEPTEMBER 1995 – JUNE 1999 

Title of qualification awarded BA lin History and Philosophy 

Principal subjects/occupational 
skills covered 

Subjects from the fields of history and philosophy, graduate level academic competences  

Name and type of organisation 
providing education and training 

“Dunărea de Jos” University of Galaţi, Faculty of Letters, History and Theology 

Level in national or international 
classification 

High level of confidence, according to the assessment of the Romanian Agency for Quality 
Assurance in Higher Education 

  

Personal skills and 
competences 

 

  

Mother tongue(s) ROMANIAN 
  

Other language(s)  

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 
European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

ENGLISH   B1  B1  C1  C1  C1 

FRENCH   C1  C1  C1  C1  C1 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
  

Social skills and competences Communication abilities and team spirit, both regarding the field of scientific research and 
related to administrative problems 

  

Organisational skills and 
competences 

Experience in administrative activities regarding the organization of the higher educational 
system (since 2009, Head of the Department of History, Faculty of History, Philosophy and 
Theology, “Dunărea de Jos” University, of Galaţi) 
Experience in drafting and coordinating funding grants and in organizing scientific symposia 
Experience in the activity of layout-editing and publications of scientific and cultural journals 
(member in the editorial board of the scientific journal The Annals of the “Dunărea de 
Jos” University of Galaţi. History Series and the cultural magazine Dominus) 

  

  

Computer skills and 
competences 

Advanced use of the computer: Microsoft Office-World, Excel, PowerPoint, Internet 
Explorer. Knowledge relative to the use of the computer in historical research. 

  

  

Other skills and competences Operator in the institutes for the study of the public opinion. Knowledge of sociological 
statistics applied to the field of history.  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Listă detaliată de activităţi / Detailed List of Activities 
 

 
A. Conferinţe / Conferences 
II.1. Conferinţe (co-) organizate de instituţii de profil de prestigiu din străinătate / 
Conferences (co-) organized with prestigious scientific institutions outside Romania 
 
 7 iunie 2016 – Antisemitismul – cauze și manifestări. O paralelă între Rusia țaristă și 

România Vechiului Regat, în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Perspectivele şi 
Problemele Integrării în spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei”, organizat de 
Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Republica Moldova. 

 24-25 aprilie 2015 – The Jew - a Bolshevik Agent? Perceptions, Attitudes and Realities in 
Bessarabia, during the First Years of Romanian Administration (1918-1925), în „The 
Southern Part of Ukraine: ethno-historical, linguistic and religious aspects/ Південь 
України: Етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри”, organized by 
Odessa National Maritime University, in cooperation with the Institute of History NAS of 
Ukraine, National Society of Regional Studies and other Institutes. 

 24-25 aprilie 2015 – Istoria naţională – factor de colaborare / factor de dezbinare în 
relaţiile româno-ucrainene, în cadrul conferinţei “Ethnic culture in the globalized world”, the 
Fourth International Scientific Conference of students, post-graduates and young 
scientists, devoted to the 150th anniversary of Odessa I.I.Mechnikov National University, 
Odessa, Ucraina, 23-25 aprilie 2015. 

 30 noiembrie 2012 – Diplomaţia românească interbelică, actori şi obiective, în cadrul 
manifestărilor legate de Ziua Naţională a României organizate de Consulatul General al 
României la Cahul, Republica Moldova, Cahul, Republica Moldova.  

 20-21 septembrie 2012 – Humanism in the Nation-State: Inter-bellum Romania and the 
Problem of Assimilating the Jewish Minority, în cadrul Conferinţei internaţionale 
„Solidarity, Memory and Identity”, organizată de University of Gdansk, Federal University 
of Parana, and Gdansk Branch of the Adam Mickiewicz Literary Society, Gdansk, Polonia.  

 12-13 mai 2012 – Problema Basarabiei in istoriografia comunistă românească, în cadrul 
Simpozionului internaţional „200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist: 
Consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni”, organizată de Universitatea de 
Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Institutul de 
Istorie, Stat şi Drept al AŞM şi Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Cahul, Republica 
Moldova.  

 6-8 mai 2012 – The Jews’ involvment in the antinational communist movement in Romania 
during the inter-war period. Historiographycal and contemporary myths versus the 
historical reality, în cadrul Conferinţei internaţionale „Etnics, Evil & the State”, 6th Global 
Conference, organizată de Inter-Disciplinary Press, Praga, Cehia.  

 26-27 aprilie 2012 – Ocuparea Basarabiei în 1812. Interpretări în istoriografia comunistă 
românească, în cadrul conferinţei internaţionale „Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812 
şi impactul lui asupra istoriei românilor. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către 
Imperiul Rus”, organizată de Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia Naţională a 
Tinerilor Istorici din Moldova şi Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Moldova, 
Chişinău, Republica Moldova.  

 5-6 aprilie 2012 – The Jewish Community from the South of Bessarabia between 1900-
1940, în cadrul Simpozionului internaţional „Folk Culture, Ethnical Diversity and Regional 
Cooperation, in the Lower Danube Euroregion”, organizată de Universitatea „I.I.Mecinicov” 
din Odessa şi Muzeul de Istorie din Galaţi, Odessa, Ucraina.  

 15-16 aprilie 2011 – Aspects regarding repatriation of German Etnics from Southern 
Bessarabia (Bugeac) at the end of 1940, în cadrul conferinţei internaţionale „ПІВДЕНЬ 
УКРАЇНИ: ЕТНОІСТОРИЧНИЙ, МОВНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ ТА РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІРИ” 
[Sudul Ucrainei: dimensiuni etno-istorice, lingvistice, culturale şi religioase / The South of 
Ukraine: ethno-historical, linguistic, cultural and religious dimensions], 3rd Edition, 
organizată de Odessa National Maritime University (ONMU), Ukraina. 

 26-27 martie 2011 – Perspectiva etică în abordarea regimurilor totalitare / The ethical 
perspective in approaching the totalitarian regimes, în cadrul Conferinţei internaţionale 



 

„Unirea Basarabiei cu România”, organizată de Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din 
Cahul şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati, Cahul, Republica Moldova, 26-27 
martie 2011 

 11 noiembrie 2010 – The new destiny of Danube (Noul destin al Dunării. Unde va fi 
Europa?), prezentată în plen în cadrul conferinţei internaţionale „Connectivity and its 
importance for the communication links between the Danube countries”, organizată de 
European Spaces 21 (Rousse, Bulgaria), Foundation “Radio New Europe” (Sofia, 
Bulgaria) şi Aria Association (România), Silistra, Bulgaria, 11 noiembrie 2010. 
(http://danubestrategyeu.eu/wp-
content/themes/twentyten/images/Presentation%20Mr.%20Arthur%20Tulus.pdf). 

 7-9 octombrie 2010 – Percepţii ale Basarabiei în manualele româneşti postdecembriste. 
Între destinul românesc şi vocaţia independenţei / Perceptions of Bessarabia in post-1989 
Romanian textbooks. Between a Romanian destiny and the call of independence, în 
cadrul conferinţei internaţionale „The Romanian society between imperial borders”, 
organizată de Universitatea de Stat din Moldova, Chisinău, Republica Moldova. 

 23-25 septembrie 2010 – O consecinţă a celui de-al doilea război mondial: Acordul de la 
Belgrad (18 august 1948) şi efectele sale asupra navigaţiei pe Dunare / A consequence of 
the Second World War: the Agreement from Belgrad (18-th of August, 1948) and its 
effects upon the navigation on the Danube, în cadrul conferinţei internaţionale “Украина в 
годы оккупации (1941-1944 гг.) [Ucraina în perioada ocupaţiei (1941-1944)  / Ukraine 
during the occupation (1941-1944)], organizată de Institutul de Istorie al Academiei de 
Ştiinţe din Ucraina şi Universitatea din Krivoi Rog, Krivoi Rog,Ucraina; 

 11-12 iunie 2010 – Constante ale geopoliticii gurilor Dunării: braţul Chilia. De la politica 
rusă şi sovietică la cea ucraineană / The Kilia Branch – a constant of the Danube mouths 
geopolitics. From the Russian and Soviet schemes to the Ukrainian policy, în cadrul 
simpozionului “Anul 1940 în istoria românilor”, organizat de Universitatea “B.P. Hasdeu” 
din Cahul, Cahul, Republica Moldova; 

 21-23 aprilie 2010 – Rolul eticii în scrierea istoriei totalitarismului. Cum pot fi evitate 
regimurile „nefaste”? / The role of ethics in writing the history of totalitarism. How to avoid 
the „unfortunate” regimes?, în cadrul conferinţei internaţionale Istorie, Cultură şi Civilizaţie 
în Europa de Sud–Est (11-th edition of the International Academic Conference Culture 
and Civilization in South-Eastern Europe), organizată de Asociaţia Naţională a Tinerilor 
Istorici din Moldova, Chişinău, Republica Moldova; 

 27 martie 2009 - Viziuni politice româneşti la Conferinţa de Pace de la Paris: Ion I.C. 
Brătianu şi Take Ionescu / Romanian political visions at the Peace Conference from Paris: 
Ion I.C. Brătianu and Take Ionescu, în cadrul conferinţei „91 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România”, organizată de Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova şi 
Uniunea Scriitorilor din Moldova, Chisinău, Republica Moldova; 

 26 martie 2009 – Unirea Basarabiei cu România oglindită în manualele de istorie 
comuniste / The unification of Basarabia with Romania, as envisaged in the Communist 
history textbooks, în cadrul conferinţei „Basarabia şi România la 91 de an de la Unire. 
Ideologie şi mistificare”, organizată de Universitatea „B.P.Haşdeu” din Cahul şi Asociaţia 
Istoricilor din Republica Moldova, Cahul, Republica Moldova; 

 10-11 aprilie 2009 – The Geopolitical Consequences of the Soviet Union’s Regained 
Acces to the Maritime Danube through the Annexation of Basarabia (June, 1940), în 
cadrul conferinţei internaţionale “ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ: ЕТНОІСТОРИЧНИЙ, МОВНИЙ, 
КУЛЬТУРНИЙ ТА РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІРИ” [Sudul Ucrainei: dimensiuni etno-istorice, 
lingvistice, culturale şi religioase / The South of Ukraine: ethno-historical, linguistical, 
cultural and religious dimensions], organizat de Odessa National Maritime University 
(ONMU) and Institutul de Istorie a Ucrainei, Odessa, Ukraine; 

 13-16 aprilie 2006 – Consideraţii privind utilitatea istoriei din perspectiva dezvoltării Uniunii 
Europene / Some considerations regarding the utility of history, from the perspective of the 
development of the European Union, în cadrul conferinţei internaţionale “History, Culture 
and Civilization in South-Eastern Europe (10-th edition of the International Academic 
Conference Culture and Civilization in South-Eastern Europe), Chişinău, Republica 
Moldova;  

 14-17 septembrie 2005 - Cultul personalităţii lui Ceauşescu – formă de pseudo-religie / 
The cult of the  personality of Ceauşescu – a type of pseudo-religion, în cadrul conferinţei 



 

”Pелігія і церква в історії Yкраїни [Religia şi biserica în istoria Ucrainei / The religion 
and the church in the history of Ukraine]”, Poltava, Ucraina;  

 12-15 mai 2005 – Aspecte privind repatrierea etnicilor germani prin portul Galaţi la sfârşitul 
anului 1940 / Some aspects regarding the repatriation of the German ethnics through the 
port of Galati at the end of the year 1940, în cadrul conferinţei internaţionale “From the 
Late Antiquity to the Modern World History: Culture, Chronology and Ethnicity (9-th edition 
of the International Academic Conference Culture and Civilization in South-Eastern 
Europe), Chişinău, Republica Moldova. 

 
II.2. Conferinţe organizate de instituţii de profil de prestigiu din România / 
Conferences organized and hosted by prestigious scientific institutions in Romania 
 
 12 mai 2016 – Russian as discontent’s lingua franca. The interwar Romania and 

contemporary Ukraine cases compared, în cadrul „8th International Conference 
“Exploration, Education And Progress In The Third Millennium”,organizată de Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi, Universite Paris-Est Créteil, France, Universitatea „B. P. 
Hasdeu” din Cahul, Republica Moldova. 

 22-23 aprilie 2016 – Judeţul Cetatea Albă – un punct vulnerabil pe harta politică a  
României interbelice. Studiu de caz asupra anilor 1933-1934, în cadrul Conferinţei 
naţionale „Istorie, Spiritualitate, Cultură. Dialog şi Interactivitate”, Ediția a III-a, organizată 
de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie şi 
Centrul interdisciplinar de Studii Danubiene. 

 27-28 martie 2015 – The political crystallization of the Zionist ideology in the interwar 
period as reflected in the methods and means of popularization of Zionist messages in the 
Romanian jewish community, International scientific conference „Historical regions and 
Euro-regions at the Lower Danube – social-political economic and cultural 
interconnections”, 1st Edition, Galati, Romania. 

 7 noiembrie 2014 – Deutsche in Südbessarabien – Anfänge und Entwicklung / Germanii 
din sudul Basarabiei – formarea şi evoluţia comunităţii, în cadrul manifestării Fromme und 
tüchtige Leute – Die Deutschen Siedlungen in Bessarabien (1814-1940)” / „Oameni 
cuviincioşi şi harnici – Coloniştii germani din Basarabia (1814-1940), organizată de 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Liberă din Berlin, Asociaţia 
germanilor din Basarabia (Stuttgart) şi Forumul cultural German din Europa de Est, Galaţi, 
România. 

 8-10 noiembrie 2013 – Sionismul şi impactul sionismului în integrarea / refuzul integrării 
evreilor din Basarabia în structurile statului român interbelic / Zionism and its impact on the 
integration / the refusal for integration of Bessarabian Jews into the structures of the 
interwar Romanian state, in Transgressing Borders, Meeting the Others. Law, History and 
Symbolic Spaces in Eastern Europe, 3rd Edition of the International Scientific Conference 
„Romanian – Ukrainian Historiographical Interferences” 

 17-19 octombrie 2013 – Conflictul Tito-Stalin (1948-1953) şi consecinţele sale asupra 
Dunării, în cadrul conferinţei naţionale „Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euroasiatic. 
Istorie, relaţii politice şi diplomaţie”, Ediţia a XVII-a, organizată de Muzeul Marinei Române. 

 26-27 aprilie 2013 – Mişcări subversive in sudul Basarabiei. Studiu de caz asupra 
organizațiilor comuniste din orașul Chilia, județul Ismail, în cadrul conferinţei naţionale 
„Istorie. Spiritualitate. Cultură. Dialog şi interactivitate”. Ediţia I, organizată de Facultatea 
de Istorie, Filosofie si Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi. 

 17-19 octombrie 2012 – Evreii din sudul Basarabiei în percepţia autorităţilor române 
interbelice, în cadrul Conferinţei internaţionale „Oltenia. Interferenţe culturale”. Ediţia a III-
a, organizată de Muzeul Olteniei şi Consiliul Judeţean Dolj, Craiova, România.  

 2-4 iulie 2012 – Ethnic  Communities from Southern Bessarabia (Bugeac) and Their 
Relations with the Romanian Authorities during the Interwar Period, în cadrul Conferinţei 
internaţionale „Europeanization and Globalization: Romanians in Their Region and the 
World”, organizată de The Society for Romanian Studies, and Lucian Blaga University, 
Sibiu, Romania.  

 23 mai 2012 – Aspects regarding Zionism and Communism among the Jewish 
communities from around the mouths of the Danube. A comparative study between the 



 

counties from the Old Kingdom and those from Southern Bessarabia, în cadrul Seminarului 
internaţional organizat de New Europe College, Bucureşti, România. 

 25-27 septembrie 2011 – Zionism and Communism in Jewish Communities along the 
Lower Danube, in International Academic Conference. „Recent Studies on Past and 
Present: New Sources, New Methods or a New Public?”, organizată de Academia Română 
şi partenerii. 

 2-5 iunie 2011 – The Germans from Southern Bessarabia (Bugeac). From Colonization to 
Repatriation, in „International Conference: Ethnicity, Confession and Intercultural Dialoque 
at the European Union Eastern Border”, Oradea, Romania. 

 20-22 mai 2011 – The Black Sea and the Nordic Sea connection through the Danube. The 
modern historical perspective, in „Second International Conference on Nordic and Baltic 
Studies in Romania. Black Sea and Baltic Sea Regions: confluences, influences and 
crosscurrents in the modern and contemporary ages”, Târgovişte, Romania.  

 17 noiembrie 2010 – Apariţia şi evoluţia doctrinelor politice în Europa şi în România. 
Studiu comparativ / The rise and evolution of the political doctrines in Europe and in 
Romania. Comparative study, în cadrul mesei rotunde cu tema „Politică şi politicieni în 
oraşul Galaţi, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea”, organizată de 
Muzeul de Istorie din Galaţi, Galaţi. 

 21-23 octombrie 2010 – Conectarea Basarabiei la comerţul exterior al României prin 
gurile Dunării. Problema infrastructurii de transport / The linkage of Bessarabia to 
Romania’s foreign trade through the Danube mouths. The issue of transport infrastructure, 
în cadrul conferinţei internaţionale „La frontierele civilizaţiilor. Identitate şi alteritate în 
conştiinţa locuitorilor Basarabiei (1812-prezent), organizată de Asociaţia Profesorilor de 
Istorie de la Dunărea de Jos şi Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul 
Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Galaţi, România, 21-23 octombrie 2010. 

 11 octombrie 2010 – Controversele holocaustului / The controversies of the Holocaust, în 
cadrul simpozionului cu tema „Holocaustul – o dramă în istoria omenirii, organizată de 
Inspectoratul şcolar al Judeţului Galaţi, Galaţi. 

 29 iunie 2010 – Braţul Chilia. De la politica sovietică la cea ucraineană / The Kilia Branch. 
From the Soviet politics to the Ukrainian politics, în cadrul simpozionului „Gurile Dunării – 
zonă de convergenţă europeană”. Editia a II-a, organizată de Muzeul de Istorie din Galaţi 
şi Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii Dunărea de Jos, 
Galaţi, România; 

 2 decembrie 2009 – Personalităţi politice basarabene în viaţa politică românească 
interbelică / Political personalities from Basarabia in the Romanian political life, between 
the two World Wars, în cadrul conferinţei „1 decembrie 1918 în conştiinţa românilor”, 
organizată de Muzeul de Istorie din Galaţi şi Universitatea Dunărea de Jos – Catedra de 
Istorie, Galaţi, România; 

 27-27 noiembrie 2009 – Criza economică dintre 1929-1933 şi cea din prezent – studiu 
comparativ / The economical crisis from 1929-1933 and the present one – a comparative 
study, în cadrul conferinţei „Provocări ale secolului XXI: schimbare socială, globalizare şi 
identitate naţională”, organizată de Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul 
Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, România; 

 29 iunie 2009 – Dunărea în atenţia marilor puteri în anii ′30 – importanţă economică sau 
geopolitică? / The Danube in the focus of the great powers, during the 30’s – economical 
or geopolitical importance?, în cadrul simpozionului „Gurile Dunării – zonă de convergenţă 
europeană, organizată de Muzeul de Istorie din Galaţi şi Facultatea de Istorie, Filosofie şi 
Teologie din cadrul Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi, România; 

 24 ianuarie 2009 – Unirea din 1859 în slujba unor ideologii politice contemporane / The 
Unification from 1859 in the service of some contemporary political ideologies, în cadrul 
conferinţei „150 de ani de la Unirea Principatelor Române”, organizată de Muzeul de 
Istorie din Galaţi, Galaţi, România; 

 17-20 noiembrie 2008 – Problema Dunării la Conferinţa de Pace de la Paris şi în perioada 
imediat următoare The problem of the Danube at the Peace Conference from Paris and 
during the subsequent period, în cadrul  simpozionului internaţional „1918-2008. 90 de ani 
de la unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România”, Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi şi fundaţia Syllabus din Bucureşti, Galaţi, România. 



 

 7-9 mai 2008 – Nemulţumiri şi reacţii româneşti faţă de statutul interbelic al Comisiei 
Europene a Dunării / Romanian discontentments and reactions regarding the Statute of the 
European Commission of the Danube between the two World Wars (before Sinaia), în 
cadrul simpozionului internaţional „Cercetare şi Istorie. Studii interdisciplinare”, 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România; 

 27 martie 2008 – Consideraţii privind Unirea Basarabiei cu România / Some 
considerations regarding the unification of Basarabia with Romania, la simpozionul 
organizat de Biblioteca „V.A. Urechia” din Galaţi, Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina şi 
Universitatea Dunărea de Jos – Catedra de Istorie, Galaţi, România; 

 22-23 noiembrie 2007 – Conferinţa danubiană şi acordul de la Belgrad (1948) / The 
Danube Conference and the Agreement from Belgrad (1948), în cadrul simpozionului  
„Interferenţe politice, economice şi spirituale în regiunea Dunării maritime. Din Antichitate 
în secolul al XXI-lea”, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România; 

 28 octombrie 2006 – Relaţiile comerciale interbelice româno-turce prin gurile Dunării / The 
commercial relations between Romania and Turkey, through the mouths of the Danube, 
between the two World Wars, în cadrul simpozionului internaţional „Relaţii diplomatice, 
economice şi culturale între România şi Turcia”, organizat de Uniunea Democrată a 
Turcilor din România, Galaţi, România;  

 15-16 octombrie 2006 – Studiul Istoriei prin prisma implementării Procesului Bologna. 
Cazul actual al României, Republicii Moldova şi Ucrainei – studiu comparative / The study 
of History, through the implementation of Bologna Process. The actual case of Romania, 
Republic of Moldavia and Ukraine – comparative study, în cadrul simpozionului 
internaţional “Interferenţe istoriografice româno-ucrainene”, organizat de Universitatea 
“Dunărea de Jos” din Galaţi, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, Departamentul 
Românilor de Pretutindeni;  

 24-27 mai 2006 – Porturile de la Dunărea maritimă între 1938 - iunie 1941: centre de 
emigraţie a populaţiei evreieşti spre Palestina / The ports from the maritime Danube, 
between 1938 and June, 1941: emigration centers towards Palestine, for the Jewish 
population, în cadrul conferinţei internaţionale “Mişcări de populaţie în Transilvania în 
timpul celor două războaie mondiale”, organizatori – Centrul de Studii Transilvane şi 
Centrul de Studiere a Populaţiei, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca, România; 

 27-28 octombrie 2005 – Comisia Europeană a Dunării şi diplomaţia românească 
interbelică / The European Commission of the Danube and the Romanian diplomacy, 
between the two World Wars, în cadrul conferinţei internaţionale “Dunărea – fluviu al unui 
destin european”, organizat de Institutul de Cercetări Interdisciplinare Româno-German din 
Bucureşti şi Universitatea “Dunărea de Jos” – Catedra de Istorie, cu sprijinul Fundaţiei 
Hanns Seidel, Galaţi, România;  

 25-27 mai 2005 – Aspecte privind deschiderea liniei de cabotaj Bugaz – porturile Dunării 
maritime (1930-1935) / Some aspects pertaining to the opening of the cabotage line 
between Bugaz and the ports of the maritime Danube (1930-1933), în cadrul conferinţei 
internaţionale “Dunărea şi Marea Neagră în istoria Europei”, organizată de Muzeul Marinei 
din Constanţa, Brăila, România; 

 21-23 mai 2004 – Aspecte privind emigrarea evreilor din porturile Dunării maritime în 
Palestina între 1939 – iunie 1940 / Some aspects regarding the emigration of the Jews 
from the ports of the maritime Danube to Palestina, between 1939 – June, 1940, în cadrul 
conferinţei internaţionale “1939-1964: Istorie şi Actualitate (a V-a conferinţă internaţională), 
organizată de Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Constanţa, România. 

 
B. Proiecte şi stagii de cercetare / Projects and Research Stays 
I. Proiecte coordinate / Coordinated Projects 
 October 2011–September 2012: Postdoctoral Research Fellow of the Romanian 

Academy of Arts and Sciences and New Europe College. POSDRU Program funded by 
the European Social Fund: the title of the project – Zionism and Communism among the 
Jewish communities from the Lower Danube. Contemporany aspects, hystoriographical 
myths and historical realities. 

 
 



 

II. Participări la proiecte / Involvement in Projects 
 
 2005 – 2007 – Membru în colectivul de realizare al grantului „România şi Comisia 

Europeană a Dunării (1856-1948)”, contractat la Consiliul Naţional pentru Cercetare 
Ştiinţifică în Învăţământul Superior (CNCSIS), sub conducerea prof. univ. dr. Ion 
Agrigoroaiei, Facultatea de Istorie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi / Member in 
the research team for the project “Romania and the European Commission of the Danube 
(1856-1948), funded by The National Council for Scientific Research in Higher Education 
(CNCSIS), coordinated by prof. Ion Agrigoroaiei, History Faculty, “Alexandru Ioan Cuza” 
University of Iasi.  

 2007-2008 – Membru în colectivul de realizare al grantului AT 115/2007 „Dunărea maritimă 
în rutele marelui comerţ european (1829-1948). Aspecte calitative şi cantitative privind 
schimburile economice şi navigaţia prin gurile Dunării”, contractat la Consiliul Naţional 
pentru Cercetare Ştiinţifică în Învăţământul Superior (CNCSIS), sub conducerea lect. univ. 
dr. Constantin Ardeleanu, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea 
“Dunărea de Jos” din Galaţi / Member in the research team for the project AT 115/2007 
“The Maritime Danube in the route-ways of European trade (1829-1848). Qualitative and 
quantitative aspects regarding the economic exchanges and the navigation at the Danube 
Mouths”, funded by The National Council for Scientific Research in Higher Education 
(CNCSIS), coordinated by lecturer Constantin Ardeleanu, Faculty of History, Philosophy 
and Teology, “Dunărea de Jos” University of Galati.  

  
III. Stagii de cercetare/ Research Stays 
III.1. Cercetări în arhive, biblioteci şi de teren, săpături arheologice în străinătate / 
Researches in archives and libraries, field researches and archaeological excavations 
outside Romania 
 2009, 2011-2012 - documentare şi cercetare în Ucraina: Arhivele Regiunii Odessa. 

Finanţare privată / Documentation and research in Ukraine: Regional Archives of the 
Odessa. Private funding. 
 

III.2. Cercetări în arhive, biblioteci şi de teren, săpături arheologice în România sau ţara 
de origine a candidatei/ candidatului / Researches in archives and libraries, field 
researches and archaeological excavations in Romania or in the candidate’s country of 
origin 

 Cercetări ale fondurilor arhivistice şi al bibliotecilor din Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa, 
Iaşi şi Bucureşti / Research of archival and libraries funds from Galaţi, Brăila, Tulcea, 
Constanta, Iasi and Bucharest.  

 
IV. Burse / Scholarships 

 Bursă de studiu de o lună (27 decembrie 2000 - 31 ianuarie 2001) oferită de Libero 
Instituto Universitario Per Stranieri „Francesco de Sanctis” din Napoli, Italia / One month 
scholarship (27-th of December, 2000 – 31-st of January, 2001) offered by Libero Instituto 
Universitario Per Stranieri „Francesco de Sanctis”, from Naples, Italy. 

 
V. Alte tipuri de activităţi ştiinţifice şi academic / Other scientific and academic 
activities 
V.1. Reviste şi serii ştiinţifice de prestigiu (membru în board / editor) / Prestigious journals 
and scientific collections/publication series (member of the board / editor) 

 Membru în colegiul redacţional al revistei ştiinţifice „Analele Universităţii Dunărea de Jos. 
Seria Istorie” / Member in the scientific association of the journal The Annals of the 
“Dunărea de Jos” University of Galaţi. History Series, revistă inclusa BDI în Index 
Copernicus. 
 

V.2. Asociaţii academice şi culturale de prestigiu (membru/ preşedinte) / Prestigious 
academic and cultural associations (member / president) 



 

 Membru în Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova – filiala Cahul / Member in The 
association of the Historians from the Republic of Moldova – Cahul branch. 

 Membru în Asociaţia Profesorilor de Istorie de la Dunărea de Jos / Member in the 
Association of History Teachers from the Lower Danube area. 
 

V.3. Premii şi disticţii acordate / Awards and distinctions received 
 Diploma de excelenta pe anul 2009, oferită de Biblioteca Judeteana V.A. Urechia din 

Galati in cadrul salonului literar Axis Libri, la 17 decembrie 2009 / Excellency diploma for 
the year 2009, offered by the Departmental Library „V.A. Urechia”, from Galati, within the 
literary saloon Axis Libri, on 17-th of December, 2009; 

 Premiul revistei Dunarea de Jos pentru Istorie pe anul 2009, oferit de Centrul Cultural 
Dunarea de Jos si Consiliul Judetului Galati / The special prize for history, for the year 
2009, of the magazine „Dunarea de Jos”, offered by the Cultural Center „Dunarea de Jos” 
and by the Council of Galati Count 

 Profesor Bologna pe anul 2012, distincţie oferită de Alianţa Naţională a Organizaţiilor 
Studenţeşti din România. 
 

V.4. Profesor invitat / Visiting professor 
 Visiting professor la Universitatea „I.I.Mecinikov” din Odessa, Ucraina, perioada 21 

noiembrie – 3 decembrie 2011. 
 

 
 
Dată şi loc / Date and Place     Semnătură / Signature 
   30.06.2016, Galaţi 
 
 


