Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Mobil
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Moise Leonida
Str. Foişorului, Nr. 122-124, Bucureşti (Romania)
0722452493
moise.leonida@yahoo.com
Română
15/03/1947
Bărbătesc

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2006 - 2012
Decan
-Coordonarea activităţilor administrative;
-Activitate de conducere şi coordonare a cadrelor didactice
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii
Internaţionale
Str. Popa Nan, nr. 90 – 92, 024078 Bucureşti (Romania)
Învăţământ
2008 → în prezent
Profesor universitar doctor
-Activitate didactică de predare;
-Conducerea activităţilor de seminar.
Am predat următoarele cursuri :
- Teoria relațiilor internaționale;
- Geopolitică şi geostrategie
- Globalism și globalizare
- Studii de securitate comparate aplicate
- Organizaţii internaţionale şi drepturile omului
- Balcanii de Vest în mediul regional şi internaţional de securitate
- Democraţie şi democratizare
-Politica de vecinătate a Uniunii Europene
- Diplomaţie culturală non-guvernamentală
-Teorii ale relaţiilor internaţionale şi diplomaţia culturală
- Cultură românească în context european
- Etică culturală şi integritate academică
- Geopolitica integrarii europene
-Teorii şi politici de securitate
-Procesul integrarii europene. Instituţii şi organizaţii ale Uniunii Europene
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii,
Specializarea Ştiinţe Politice, Str. Popa Nan, nr. 90 – 92, 024078 Bucureşti (Romania)
Învăţământ
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

2005 - 2008
Conferenţiar universitar doctor
-Activitate didactică de predare;
-Conducerea activităţilor de seminar
Universitatea “Hyperion” din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii
Internaţionale
Str. Popa Nan, nr. 90 – 92, 024078 Bucureşti (Romania)
Învăţământ
1999 - 2005
Conferenţiar universitar doctor
-Activitate didactică de predare;
-Conducerea activităţilor de seminar.
Universitatea „Andrei Şaguna”, Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice
Str. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 13, 900196 Constanţa (Romania)
Învăţământ
1989 - 2001
Director
-Activităţi manageriale;
-Întreprinderea de acţiuni cu caracter ştiinţific
Muzeului Militar Naţional, Filiala Constanţa
Str. Liliacului, nr. 1-T, 900068 Constanţa (Romania)

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1997 - 2001
Diplomă de Doctor
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”
Sos. Panduri nr. 68-72, 050662 Bucureşti (Romania)
Doctoral

1985 - 1990
Diplomă de Licenţă
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie-Filozofie
Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, 030018 Bucureşti (Romania)
Licenţă

1965 - 1968
Ofiţer
Şcoala Superioară de Ofiţeri
Sibiu (România)
1961 - 1965
Diplomă de Bacalaureat
Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”
Breaza (Romania)
Nivel liceal
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Franceză

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale

-Abilitate de comunicare;
-Dinamism;
-Capacitate de adaptare sporită

Competenţe şi aptitudini organizatorice

-Stimularea calităţilor profesionale;
-Dezvoltarea relaţiilor profesionale şi umane de echipă;
-Simţ dezvoltat al răspunderii;
-Viteză de reacţie la situaţii de criză;
-Capacitate de mediator;

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis de conducere

- Microsoft Office (Word, Excel)

C, B

LISTĂ LUCRĂRI Cărţi publicate:
- Al treilea Mareşal al României, coautor, Editura Metropol, Bucureşti,1993
- Sacrificii pentru ţară. Regimentul 36 infanterie „Vasile Lupu”, 90 de ani de la înfiinţare,1909-1999,
coautor, Editura Europolis, Constanţa, 1994
- Regimentul 13 artilerie – un destin eroic, coautor, Editura Paideia, Bucureşti, 1997
- Antonescu – Hitler, Caucazul şi Crimeea, coautor, Editura Paideea, Colecţia Ştiinţe, Secţia Istorie,
Bucureşti,1999;
- Mareşalul Antonescu la Odessa, coautor, Editura Paideea, Colecţia Ştiinţe, Secţia Istorie,
Bucureşti,1999;
- Divizia 9 Mărăşeşti, 1879-1999, 120 de ani de la înfiinţare, coautor, Editura Punct, Bucureşti,1999;
- Mareşalii României, coautor, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti,1999;
- Centrul Militar Judeţean Constanţa, trecut şi prezent, coautor, Editura Europolis, Constanţa,2002;
- Teoria relaţiilor internaţionale, coautor, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2002;
- Generalul Gheorghe Mihail – Cuvânt pentru viitorime, coautor, Editura Paideia, Bucureşti, 2004;
- Geopolitică şi geostrategie, unic autor, Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 2006;
- Etică Politică, unic autor, Editura Paideia, Bucureşti, 2006;
- Introducere în Teoria relaţiilor internaţionale, unic autor Editura Paideia, Bucureşti, 2008;
- Organizaţii internaţionale şi drepturile omului, unic autor Editura Paideia, Bucureşti, 2008;
- Analele Universităţii Hyperion, coordonator, Secţia Ştiinţe Politice, Editura Victor, Bucureşti, 2007-2012.
Activitate ştiinţifică:
-Participări la Manifestări Ştiinţifice Internaţionale:
-A III-a Conferinţă ştiinţifică internaţională organizată de Universitatea „Ovidius”, Constanţa, cu tema: „120
de ani de la naşterea marelui diplomat Nicolae Titulescu”, 20 aprilie 2002
-A IV-a Conferinţă ştiinţifică internaţională organizată de Universitatea „Ovidius”, Constanţa, cu tema:
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„Românii din jurul României: istorie şi actualitate”, 30-31 mai 2003
-A V-a Conferinţă ştiinţifică internaţională organizată de Universitatea „Ovidius”, Constanţa, cu tema:
„1939-1964: istorie şi actualitate”, 21-23 mai 2004
-Ist International Congress of Naval History, „The Danube in the History of Europe”, Constanţa, October, 68 , 2004
-Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Strategii XXI”, cu tema: „Spaţiul nord-est
european în contextul globalizării”, organizată de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti,
12-13 aprilie 2007
-Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională cu tema: „Educaţie şi cercetare ştiinţifică la
standarde comunitare”, organizată de Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Braşov, 11-12 mai 2007
-Conferinţa ştiinţifică internaţională, ediţia a XII-a, cu tema: „Organizaţia bazată pe cunoaştere”, organizată
de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 11-14 iunie 2007
-A XII-a Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice, cu tema: „Dinamica mediului european de
securitate”, organizată de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Bucureşti, 22-23 noiembrie
2007
-Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Strategii XX”, cu tema: „Securitate şi
apărare în Uniunea Europeană”, organizată de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 1718 aprilie 2008
-Participări la Manifestări Ştiinţifice Naţionale:
- Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, 10-11 mai
2003
- Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Academia de Înalte Studii Militare, cu tema: „Geopolitică
şi istorie militară în perioada post Război Rece”, Bucureşti, 12 mai 2003
-Simpozionul Naţional organizat de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, cu prilejul
împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea acestei instituţii, Constanţa, 16-17 octombrie 2003
-Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul Militar Naţional, cu prilejul aniversării a 80 de ani
de la înfiinţarea acestei instituţii, noiembrie 2003
-Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea „Andrei Şaguna”, 9-10 mai 2004
-Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea Naţională de Apărare, cu tema: „Arta
militară în actualitate”, Bucureşti, 6 iulie 2004
-Simpozionul Naţional organizat de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 23-24 noiembrie
2004
-Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, 9 mai 2005
-Simpozion Naţional organizat de Muzeul Marinei Române, cu tema: Dunărea şi Marea Neagră în istoria
poporului român”, Constanţa, 10-11 iunie 2005
-Simpozion Naţional organizat de Universitatea de Petrol-Gaze„ cu tema: 1916 – un an hotărâtor pentru
istoria românilor”, Ploieşti, 28-29 iulie 2006
-Simpozion Naţional organizat de Universitatea Petrol-Gaze, cu tema: 1917 – Glorie şi deznădejde”, ,
Ploieşti, 14 septembrie 2007
-Simpozion Naţional organizat de Muzeul Vrancei, cu tema: „Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz. Ţinut al jertfei şi
al biruinţei”, Focşani, decembrie 2007
Articole, materiale şi studii publicate:
- Ostaşi dobrogeni pe câmpul de onoare, în Revista Marinei Române, nr.32/1995
- Catastrofa naţională evitată, în „Dosarele istoriei”, an V, nr. 8 (48), 2000
-Tendinţe în evoluţia teoriei relaţiilor internaţionale, în volumul „Geopolitică şi istorie militară în perioada
post Război Rece”, al Sesiunii de comunicări ştiinţifice organizate de Academia de Înalte Studii Militare,
Bucureşti, mai 2003
-Generalul Constantin Ştefănescu-Amza, primul director al Muzeului Militar Naţional, în „Buletinul Muzeului
Militar Naţional”, serie nouă, nr. 1/2003, Partea I-a, Bucureşti, 2003
-Geopolitica frontierelor la începutul secolului al XXI-lea, în volumul „Pietre de hotar”, vol. III, Editura Tipo
Mc, Oradea, 2003
-The Third Romanien Army’s Role and Mission on the Southern front in the Campaign From 1916, în
volumul „Romanian Naval Museum Yearbook”, tom VII, Constanţa, 2004
-Dispute în gândirea politică contemporană: globalizare versus internaţionalizare, în volumul „Arta militară
în actualitate”, al Sesiunii de comunicări ştiinţifice organizate de Universitatea Naţională de Apărare,
Bucureşti, 2004
-23 August 1944 – 23 August 2004, 60 de ani de la un eveniment important din istoria României, în
volumul „Pietre de hotar”, vol. IV, Editura Tipo Mc, Oradea, 2004
-Importanţa strategică a Capului de pod Turtucaia în confruntările militare din Dobrogea, în campania din
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1916, în „Anuarul Muzeului Marinei”, tom VIII, Constanţa, 2005
- Relaţiile româno-italiene în perioada 1914-1916, în volumul „1916 – un an hotărâtor pentru istoria
românilor”, Editura Universităţii Petrol-Gaze, Ploieşti, 2006
- Un erou al luptelor de la Mărăşeşti – maiorul Gheorghe Mihail, în volumul „1917 – Glorie şi deznădejde”,
Editura Universităţii Petrol-Gaze, Ploieşti, 2007
- Teoria relaţiilor internaţionale – abordare ştiinţifică a sistemului internaţional, în „Buletinul Universităţii
Naţionale de Apărare”, nr. 1/2007
- Rolul lui Hans Morgenthau la fundamentarea moralităţii în politica externă, în „Buletinul Universităţii
Naţionale de Apărare”, nr. 1/2007
- Alianţele politico-militare în sistemul relaţiilor internaţionale, în „Buletinul Universităţii Naţionale de
Apărare”, nr. 1/2007
-Statalitatea în faţa provocărilor secolului al XXI-lea, în volumul „Spaţiul sud-est european în contextul
globalizării”, al Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, organizată de Universitatea
Naţională de Apărare, Bucureşti, 2007
-Etica şi morala în relaţiile internaţionale. Idealismul şi moralitatea, în volumul „Spaţiul sud-est europene în
contextul globalizării”, al Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, organizată de
Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti, 2007
-Geopolitica şi geostrategia în perioada globalizării, în volumul „Educaţie şi cercetare ştiinţifică la
standarde comunitare”, al Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, organizată de
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Braşov, 2007
-Tendinţe în evoluţia securităţii euro-atlantice, în volumul „Educaţie şi cercetare ştiinţifică la standarde
comunitare”, al Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, organizată de Academia
Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Braşov, 2007
-The Concept of Happiness in Philosophy, în volumul „The Knowledge Based Organization”, al Conferinţei
ştiinţifice internaţionale, organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2007
- Power and Social Relations, în volumul „The Knowledge Based Organization”, al Conferinţei ştiinţifice
internaţionale, organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2007
-Contribuţia behaviorismului la dezvoltarea teoriei relaţiilor internaţionale, în volumul „Dinamica mediului
european de securitate”, al Sesiunii internaţionale de comunicări cu participare internaţională, organizată
de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Bucureşti, 2007
-Aspecte privind securitatea în zona Asia-Pacific, în Revista „Impact Strategic”, nr. 2 /2007- Importanţa
paradigmei neoliberale în promovarea cooperării şi securităţii în relaţiile internaţionale, în Revista „Impact
Strategic”, nr. 4 /2007
-Fundamentele realiste ale politicii externe americane după cel de-al doilea război mondial, în „Revista de
Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale”, nr. 2/2007
- Aspecte privind activitatea României în Consiliul de Securitate al ONU, în „Buletinul Universităţii
Naţionale de Apărare”, nr. 4/2007
-Evoluţia reglementărilor internaţionale în domeniul drepturilor omului, în „Buletinul Universităţii Naţionale
de Apărare”, nr. 4/2007
- Unele consideraţii privind demersul constructivist în teoria relaţiilor internaţionale, în „Revista de Ştiinţe
Politice şi Relaţii Internaţionale”, nr. 4/2007
-Morala şi politica în viziunea lui Machiavelli în Analele Universităţii Hyperion, Secţia Istorie, 2007
-Liberalismul. Delimitări conceptuale, în Analele Universităţii Hyperion, Secţia Istorie, 2007
- Divizia 9 infanterie în operaţia de la Mărăşeşti, coautor, în volumul ”Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz”, Editura
Pallas, 2007;
- Contribuţia Diviziei din Constanţa la victoria de la Mărăşeşti, în volumul ”1917 pe Frontul de Est”,
Editura Vrantop, Focşani, 2007;
-Importanţa factorului economic în definirea securităţii, în Revista „Impact Strategic”, nr. 1/2008
-Teza stabilităţii hegemonice în relaţiile internaţionale contemporane, în volumul „Securitate şi apărare în
Uniunea Europeană”, al Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, „Strategii XXI”,
organizată de Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti, 2008
-Contribuţia Şcolii Engleze a Relaţiilor Internaţionale la dezvoltarea conceptului de societate internaţională,
în volumul „Securitate şi apărare în Uniunea Europeană”, Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare
internaţională, „Strategii XXI”, organizată de Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti, 2008
-Semnificaţiile dilemelor apărare-securitate şi putere-securitate în relaţiile internaţionale contemporane, în
„Revista Gândirea Militară Românească”, nr.2/2008
-Uniunea Europeană – repere istorice, în Analele Universităţii Hyperion, Secţia Ştiinţe Politice, 2008
-Spiritul şi doctrina Uniunii Europene, în Analele Universităţii Hyperion, Secţia Ştiinţe Politice, 2008
- Organizaţiile internaţionale, actori importanţi în sistemul internaţional, în „Buletinul Universităţii Naţionale
de Apărare”, nr. 1/2008, Editura UNAp, Bucureşti, 2008, unic autor
-Semnificaţiile dilemelor apărare-securitate şi putere-securitate, în „Revista Gândirea Militară
Românească”, nr. 2/2008
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-Tendinţe în evoluţia relaţiilor internaţionale după cel de-al doilea război mondial, studiu publicat în
Analele Universităţii Hyperion, Secţia Ştiinţe Politice, Editura Victor, Bucureşti, 2008;
-Impactul crizei economico-financiare asupra strategiei politice şi sociale, în Analele Universităţii
Hyperion, Secţia Ştiinţe Politice, Editura Victor, Bucureşti, 2009;
-Teorii privnd integrarea regională: funcţionalismul şi neofuncţionalismul, studiu publicat în Analele
Universităţii Hyperion, Secţia Ştiinţe Politice, Editura Victor, Bucureşti, 2011;
-Perspectiva sociologică a statului în Teoria relaţiilor internaţionale, studiu publicat în Analele Universităţii
Hyperion, Secţia Ştiinţe Politice, Editura Victor, Bucureşti, 2012;
-Politica lui Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Austro-Ungariei, faţă de românii din Ardeal, articol
publicat în volumul ”Col.(r)dr. Constantin Moşincat, Ofiţerul; Istoricul, Omul”, Editura Tipo Mc,Oradea,
2013;
-Situaţia politico-militară internaţională la declanşarea primului război mondial, articol publicat în
Dobrogea Culturală, nr. 1/ aprilie 2014;
-Poziţia adoptată de România la declanşarea primului război mondial, articol publicat în Dobrogea
Culturală, nr. 2/ 2014;
-Demersuri politico-diplomatice ale României cu Aliaţii, premergătoare actului de la 23 August 1944,
material prezentat la a XX-a ediţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată la Maia – Catargi, în 2014,
publicat în volumul ”Retrăiri istorice în veacul XXI”, Editura Sitech,Craiova, 2014;
- Contacte politico-diplomatice ale României în perioada neutralităţii (1914-1916), Partea I-a, articol
publicat în Dobrogea Culturală, nr. 1/ 2015;
- Contacte politico-diplomatice ale României în perioada neutralităţii (1914-1916), Partea II-a, articol
publicat în Dobrogea Culturală, nr. 2/ 2015;
-Tendinţe în evoluţia sistemului internaţional la începutul secolului al XX-lea, material prezentat la
Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Muzeului Militar Naţional, publicat în volumul ”Tradiţie,
istorie, armată”, ediţia a II-a, Editura MMN, Bucureşti,2015;
- Caracteristicile sistemului internaţional după al doilea război mondial, în Analele Universităţii Hyperion,
Secţia Ştiinţe Politice, Editura Victor, Bucureşti, 2015;
- Măsurile întreprinse de statul român pentru pregătirea ţării în vederea intrării României în primul război
mondial, articol publicat în Dobrogea Culturală, nr. 2/ 2016;
-Tendinţe în evoluţia securităţii după primul război mondial, articol publicat în volumul aniversar dedicat
comandorului aviator dr. Marius-Adrian Nicoară la 50 de ani, Editura Edit Graph,Buzău, 2016;
-Impactul relaţiilor internaţionale asupra cedărilor teritoriale ale României din vara şi toamna anului 1940,
material prezentat la a XI-a ediţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată la Maia – Catargi, în 2015,
publicat în volumul ”Retrăiri istorice în veacul XXI”, Editura Karta-Graphie,Bucureşti, 2016;
- Conceptul de fericire din perspectivă filozofică, în Analele Universităţii Hyperion, Secţia Ştiinţe Politice,
Editura Victor, Bucureşti, 2016;
-Tratativele României cu Puterile Antantei,în vederea participării ţării noastre la primul război mondial,
material prezentat la a XII-a ediţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată la Maia – Catargi, în 2016,
publicat în volumul ”Retrăiri istorice în veacul XXI”, Editura Ro.cart,Bucureşti, 2017;
- Situația geopolitică și geostrategică în anul 1917, anul Marilor Victorii ale Armatei Române de la Mărăști,
Mărășești și Oituz, în vol. ”Retrăiri istorice în veacul XXI”, Editura Ro.cart, Bucureşti, 2018 ;
- Unirea Basarabiei cu România, eveniment important în istoria României, în vol. ”Retrăiri istorice în veacul
XXI”, Editura Ro.cart, Bucureşti, 2019 ;
- Strategia de securitate a SUA, după cel de-al doilea război mondial, în vol. ”Puterea și influența SUA în
politica mondială”, Editura Militară, București, 2020 ;
- Securitatea colectivă și Liga Națiunilor, coordonate de bază ale arhitecturii de securitate internațională,
după primul război mondial, în vol. ”De la Trianon la Dictatul de la Viena”, Editura Izvorul Cuvântului,
Buftea-Ilfov, 2020
Articole/studii prezentate la manifestări ştiinţifice:
- Raportul naţional-internaţional în epoca contemporană, material prezentat la Simpozionul organizat de
Revista de „Istorie Militară”, cu tema „Secolul XX, secolulul celor mai mari schimbări în configuraţia
Europei şi a lumii”, 25-28 septembrie 1996
- Un erou al bătăliei de la Mărăşeşti – Generalul Constantin Scărişoreanu, comandantul Diviziei 9
infanterie, material prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice, cu tema „Mărăşeşti, 1917-1997,
organizată de Prefectura judeţului Constanţa, Corpul 9 armată Mărăşeşti, Muzeul Militar Naţional, filiala
Constanţa, 23-25 octombrie 1997
- Percepţia NATO în sud-estul Europei, între deziderat şi realitate, material prezentat la Seminarul
organizat de Revista de „Istorie Militară”, cu tema Interferenţe geopolitice-istorie. Nato: ieri, zi, mâine,
Seciu, 16-17 noiembrie 1997
- Contribuţia Armatei Române la realizarea Marii Uniri, material prezentat la Simpozionul Naţional
„România şi primul război mondial”, organizat de Muzeul Vrancei, Focşani, 13-15 iunie 1998
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- Tendinţe şi megatendinţe la sfârşit de secol şi milenium în Europa Centrală şi de Sud-Est, studiu
prezentat la Colocviul Ştiinţific, „Istorie şi Geopolitică în Europa Centrală şi de Sud-Est (1945-1998)”,
organizat de Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară, prin Revista de Istorie Militară şi
Muzeul Militar Naţional, filiala Constanţa, Mangalia, hotel Prezident, 13-16 septembrie 1998
- Acţiuni militare desfăşurate în Dobrogea în anii primului război mondial, material prezentat la Sesiunea
ştiinţifică „Pontica 1998”, organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Tulcea/Constanţa, 26-29
octombrie 1998
- Ferdinand I, Rege şi Mareşal al României, material prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice,
organizată de Corpul 8 Armată „General Eremia Grigorescu” şi Comisia Română de Istorie Militară, Brăila,
15-16 iunie 1999
- Semnificaţia luptelor de la Turtucaia în ansamblul operaţiilor militare din Dobrogea, în campania din
1916, material prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Dunărea şi Marea în Istoria poporului
român”, organizată de Revista de Istorie Militară şi Muzeul Marinei Române, Constanţa, 27-29 iunie 1999
- Aspecte privind relaţiile româno-germane în perioada celui de-al doilea război mondial, material prezentat
la Sesiunea Ştiinţifică „Pontica 1999”, organizată de Muzeul de Istorie naţională şi arheologie, Constanţa,
5-6 noiembrie 1999
- Mărturii documentare inedite privind cedarea Basarabiei şi nordul Bucovinei în anul 1940, material
prezentat la Simpozionul organizat de Arhivele Militare Române cu tema „România în ecuaţia Păcii şi
Dictatului”, Piteşti, 28-30 iunie 2000
- Planurile de apărare a Dobrogei în perioada 1900-1916, material prezentat la Sesiunea ştiinţifică „Pontica
2000”, organizată de Muzeul de Istorie naţională şi arheologie, Constanţa, 28-29 noiembrie 2000
- Sfârşitul istoriei în viziunea lui Francis Fukuyzama, material prezentat la Simpozionul „Geopolitică la
Marea Neagră”, organizat de Statul Major al Forţelor Navale, Constanţa, 28-29 iunie, 2001
- Concluzii şi învăţăminte privind operaţiile armatei române pe frontul din Dobrogea în campania din anul
1916, material prezentat la Sesiunea ştiinţifică de comunicări „Spaţiul Dunărean şi al Mării Negre de la
istorie la integrare europeană”, Constanţa, 10-12 octombrie 2001
- Situaţia geopolitică şi geostrategică în Europa la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX,
studiu prezentat la Sesiunea ştiinţifică, Pontica 2001, organizat de Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie, Constanţa, 12-14 noiembrie 2001
- Centrul Militar Constanţa-100 de ani de atestare documentară, material prezentat la Seminarul „Marea
Neagră, o mare comună, o istorie comună, un viitor comun”, organizat de Institutul pentru studii politice de
apărare şi istorie militară, Constanţa, 2-4 septembrie 2002
- Acţiunile de luptă ale Diviziei 9 infanterie pentru apărarea sudului Dobrogei, în campania din 1916,
material prezentat la Sesiunea ştiinţifică, „Pontica 2002”, organizat de Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie, Constanţa, 22-24 octombrie 2002
- Scenarii geopolitice în perioada Războiului Rece, unic autor, material prezentat la Sesiunea de
comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, mai 2003
- Percepţii asupra conceptului de securitate naţională, la confluenţa dintre secolele XX şi XXI, material
prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de universitatea „Andrei Şaguna”, 7-8 mai 2003
- Contextul intern şi internaţional în care s-a realizat unirea Basarabiei cu România, la 27 martie 1918, a
IV-a Conferinţă ştiinţifică internaţională organizată de Universitatea „Ovidius”, Constanţa, mai 2003
- Naţiunea şi statul în perioada globalizării, studiu prezentat la Seminarul naţional „Dobrogea, Dunărea şi
Marea Neagră în Istoria Românilor, organizat de Muzeul Marinei Române, Constanţa, 18-20 iunie 2003
- Importanţa geopolitică a Mării Negre în circumstanţele internaţionale contemporane, material prezentat la
Simpozionul Naţional organizat de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, octombrie 2003
- Contribuţia lui Titu Maiorescu la succesul păcii de la Bucureşti din vara anului 1913, material prezentat la
Sesiunea ştiinţifică „Pontica 2003”, organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, 2224 octombrie 2003
- Mutaţii geopolitice şi geostrategice după încheierea perioadei Războiului Rece, studiu prezentat la
Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, mai 2004
- Relaţiile politico-militare ale României cu Ungaria şi Bulgaria în 1940, material prezentat la Simpozionul
organizat de Muzeul Militar Naţional, Filiala Constanţa, mai 2004
- Dobrogea în confruntările militare ale secolului al XX-lea, material prezentat la Simpozionul Naţional
organizat de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, noiembrie 2004
- Abordări neorealiste în teoria relaţiilor internaţionale, studiu prezentat la Sesiunea de comunicări
ştiinţifice organizată de Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, mai 2005
- Importanţa teritoriului dintre Dunăre şi Mare în strategia de securitate a României, material prezentat
Simpozion organizat de Muzeul Militar Naţional, Filiala Constanţa, mai 2009
- Tendinţe geopolitice în Caucazul de Sud, studiu prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice
organizată de Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti, iunie 2010
- Regionalizarea în viziunea Uniunii Europene, material prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice
organizată de Comisia Română de Istorie Militară, Filiala Bihor, aprilie 2011
- Personalităţi militare dobrogene în războiul de întregire naţională, material prezentat la Simpozionul
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organizat de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, octombrie 2011
- Teorii critice în relaţii internaţionale, material prezentat la Simpozionul naţional organizat de Muzeul de
Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, mai 2012
- Parteneriatul Federaţia Rusă-Uniunea Europeană, între speranţă şi realitate, studiu prezentat la
Simpozionul naţional organizat de Muzeul Marinei Române, decembrie 2012
- Interferenţe paradigmatice în teoria relaţiilor internaţionale, studiu prezentat la Sesiunea internaţională de
comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea Naţională de Apărare, aprilie 2013
- Obiectivele politicii externe româneşti, în perioada războaielor balcanice 1912-1913, material prezentat la
Muzeul Marinei Române, noiembrie 2013
- Relaţiile internaţionale în istoria lumii, material prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată
de Universitatea Hyperion, mai 2014
- Rolul statului în perioada globalizării din perspectiva Teoriei relaţiilor internaţionale, material prezentat la
Sesiunea Ştiinţifică de Comunicări, organizată la Universitatea Hyperion, Specializarea Ştiinţe Politice, mai
2017
- Mărturii inedite despre participarea militarilor dobrogeni la bătălia de la Mărăşeşti, material prezentat la
Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Pontica a 50-a ediţie”, cu tema: istorie şi arheologie în spaţiul vestpontic, organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 11-13 octombrie 2017;
- Școala engleză de relații internaționale, material prezentat la Sesiunea de comunicări științifice
organizată la Specializarea Științe Politice, Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii,
Universitatea Hyperion, 2020
Proiecte de cercetare ştiinţifică:
- Prognoze de evoluţie a fenomenului militar – în cadrul Programului de cercetare-dezvoltare internaţional,
obţinut pe bază de competiţie NATO / PfP (România, SUA, Italia, Bulgaria, Moldova), cu tema: „Tipologia
operaţiilor desfăşurate de forţele terestre în mediul intern şi internaţional”, Director de proiect.
- Tehnologia şi domeniul militar – evoluţie şi tendinţe, în cadrul Programului de cercetare-dezvoltare
internaţional, obţinut pe bază de competiţie NATO / PfP (România, SUA, Italia, Bulgaria, Moldova), cu
tema: „Asimetrie tehnologică şi acţională în operaţiile militare”, Director de proiect
Proiecte POSDRU
- Contract POSDRU/106/5.1/G/75910 Titlul proiectului: „Integrarea în viaţa profesională activă a
persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă din zona Bucureşti Ilfov” - Responsabil formare –
2007/2013
- Contract POSDRU/156/1.2/G/138721//Titlul proiectului „Diplomaţie Culturală”- manager proiect - 20142015
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