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Prof. dr. Dumitru Vitcu este absolvent al  Facultăţii de Istorie-Filologie-Filozofie a Universităţii „Al. 

I. Cuza” din Iaşi (1962). A parcurs toate treptele profesionale, ca cercetător ştiinţific, în cadrul 

Institutului de Istorie „A. D. Xenopol" al Academiei Române (1962-2012). Doctor în Istorie al 

aceleiaşi Universităţi (1974), apoi șef al sectorului de istorie modernă (1986-2006), cu stagii de 

documentare în URSS, SUA, Canada şi Israel. Visiting Professor la Emerson (1983) şi Boston 

College (1984), profesor titular (1995-2010) la Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava (disciplinele: Istoria modernă a românilor; Istoria modernă 

universală; Politică externă și diplomație, ș.a.), conducător ştiinţific de doctorat (din 2000). A 

publicat peste 250 de studii în reviste ştiinţifice de profil, numeroase eseuri, articole şi note în varii 

publicaţii culturale. Volume monografice semnificative: „Diplomaţii Unirii“ (Bucureşti, 1979, distins 

cu Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei), cu recentă reeditare (2019) și cu versiune în limba 

engleză (1989); „George Enescu în spaţiul artistic american“ (Iaşi, 1994, Premiul revistei 

„Cronica”); „Între Revoluţie şi Unire. Pagini de istorie socială“ (Iaşi, 1997); „Relaţiile româno-

americane timpurii. Convergenţe-divergenţe“ (Bucureşti, 2000); „Lumea românească şi Balcanii în 

reportajele corespondenţilor americani de război“ (Iaşi, 2005); „George Enescu în spaţiul artistic 

americano-canadian“ (Iaşi, 2007); „Precursori ai modernizării societăţii româneşti: Carol Mihalic de 

Hodocin“ (Iaşi, 2015); „Caleidoscop istoriografic“ (Iaşi, 2017). Co-fondator al revistei „Studia et Acta 
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Universitatea „Ovidius” din Constanţa, specializarea Istorie (1998). În 2006 a finalizat studiile 

doctorale la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu o teză despre 

politica Statelor Unite ale Americii faţă de Turcia în perioada 1943-1952. În perioada 2011-2013 a 

fost bursier postdoctoral în cadrul Institutului de Istorie „N.Iorga” al Academiei Române. 

Conferențiar universitar la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice. Din 2012 este decanul Facultății 

de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. Principalele sale 

domenii de interes sunt: relațiile internaționale în Sud-Estul Europei în secolul XX, relațiile dintre 

România și Turcia în sec. XX. Printre lucrările sale: „Politica Statelor Unite față de Turcia între anii 

1943 și 1952“, Iaşi, Institutul European, 2009, „Dobrogea. Coordonate istorice și arheologice, 

Tulcea“, Iaşi, Editura StudIS, 2016 (co-editor). A participat la editarea, împreună cu mai mulți 

autori, a unor volume de documente: „România-Republica Turcia. Relații diplomatice“, vol. I, 1923-

1938, Bucureşti, Editura Cavallioti, 2011; „Texte și documente privind istoria modernă a românilor“, 

vol. I (1774 – 1866), vol. II (1866 – 1918), Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2009. De 

asemenea, a publicat peste 60 de studii în reviste sau volume din România, Republica Moldova, 
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Lucrări publicate recent: „Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial“, Iași, Editura 

Polirom, 2017; „România în timpul Primului Război Mondial. Aliați, adversari și propagandă. O 

istorie în imagini/Romania during World War I. Allies, opponents and propaganda. An illustrated 

history“, București, Editura Monitorul Oficial, 2018; „Lumea rurală românească acum o sută de ani. 

Istorie și imagini/Romanian rural life one hundred years ago. History and images“, București, 

Editura Monitorul Oficial, 2019; „Imagini ale propagandei comuniste în România 1945-1965/Images 

of Communist propaganda in Romania 1945-1965“, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020. 
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Universității din București (1989), doctor în istorie (2003), cu diplomă de Studii aprofundate în 

Etnologie, Antropologie Culturală și Folclor (2015) și cadru didactic universitar la Departamentul de 

Istorie Antică, Arheologie și Istorie a Artei, din cadrul Facultății  de Istorie a Universității din 

București. Studiile și lucrările publicate publicate aparțin domeniilor de interes referitoare la Roma 

Antică (istorie socială, artă și arhitectură, studii de gen), Etnologie (cultura materială a mediului 

rural românesc în secolul al XX-lea), Studii de memorie culturală. Printre lucrările publicate și 

volumele coordonate: „Istoria familiei romane“ (autor, București, 2009); „Condiția feminină la Roma 

în secolul I a. Chr.“ (autor, București, 2010); „Building a House in Rural Romania before and after 

1989“ (autor, Newcastle upon Tyne, 2019), „Interculturalitate și dinamism social în Dobrogea 

contemporană“ (coordonator; Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, în curs de apariție); 

„Arhive și cunoaștere“ (co-editor, București, Editura Universității din București, 2020, în curs de 

apariție) . 

 

Elena-Luiza Niță este absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, secția de Filologie 

Clasică a Universității din București (1997) și a Programului de studii aprofundate, specializarea 

„Analiza și Soluționarea Conflictelor”, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (2008), 

cu specializări ulterioare în domeniile Studii pentru Pace și Soluționarea Conflictelor (Viena, 2008) 

și Securitate și apărare Națională (București, 2010). Este coordonatoarea unor programe și 

proiecte în cadrul Fundației internaționale Fondul Internațional de Cooperare și parteneriat Marea 

Neagră-Marea Caspică și al Institutului Național pentru Studierea Holocasutului din România ”Elie 



Wiesel”. Această activitate profesională este fructificată în numeroase articole de presă și în 

volumele „Pogromul de la Iași, 28-30 iunie 1941“ (Iași, 2006, traducător în lb. engl); „Al III-lea Reich 

și Holocaustul din România. 1940-1944. Documente din arhive germane“ (București 2007, 

traducător în lb. engleză); „Path to reconciliation. The Economic, Social, and Political 

Consequences of the Protracted conflicts in the Black Sea – Caspian Sea Region and Prospects 

for their settlements“ (București, 2014, coautor). În prezent este doctorandă a Universității din 

București, Școala Doctorală de Științe Politice, preocupându-se de cercetarea personalităților 

interbelice care au contribuit la construcția unui climat de cooperare internațională și dialog 

cultural. Este Director General ISACCL, București. 

 

Conf. Dr. Daniel Citirigă este conferențiar la Facultatea de Istorie și Științe Politice, Universitatea 

„Ovidius” din Constanța. A absolvit specializarea Istorie și apoi masteratul în cadrul Universității 

„Ovidius” din Constanța,  a urmat doctoratul la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei 

Române, după care a beneficiat de o bursă postdoctorală, în cadrul aceleiași instituții. Are domenii 

de interes istoria contemporană a României, istoria relațiilor internaționale și regimurile politice 

interbelice din Europa Centrală și de Est. A participat la conferințe în țară și străinătate, a publicat 

studii în reviste de specialitate sau în volume colective din țară și străinătate, precum și două 

volume de autor: „Europa Centrală și tentația federalismului. Istorie și diplomație în perioada 

interbelică“, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015 și „Diplomația Coroanei. Casa Regală a 

României în Europa Centrală și de Sud-Est în perioada interbelică“, Academia Română. Centrul de 

Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015. De asemenea, alături de Georgiana Țăranu și Adrian-

Alexandru Herța a coordonat volumul „Intelectualii politicii și politica intelectualilor“, Editura Cetatea 

de Scaun, Târgoviște, 2016. 

 

Dr. Metin OMER, istoric, și-a obținut licența în istorie la Facultatea de Istorie și Științe Politice, 

Universitatea „Ovidius” din Constanța (2009) și a absolvit masteratul „Politică Mondială și 

Europeană”, la aceeași facultate (2011). Doctor în istorie la Universitatea „Hacettepe” din Ankara, 

Turcia (2018). Cercetător Științific III la Institutul de Știință, Cultură și Spiritualitate „Ovidius”, 

Universitatea „Ovidius” din Constanța. Domenii de interes: istoria turcilor și tătarilor din România, 

relațiile româno-turce. Volume în calitate de editor: „Un destin la Marea Neagră. Tătarii din 

Dobrogea“, Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2017 (volum coordonat împreună cu Adriana Cupcea); 

„Seminarul Musulman din Medgidia. Documente și Memorie/ The Muslim Seminary of Medgidia: 

Documents and Memory“, Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2016 (împreună cu Adriana Cupcea și 

Manuela Marin), „Marea: loc al memoriei și desfășurărilor geostrategice“, Editura Cetatea de 

Scaun, Târgoviște, 2014 (volum coordonat împreună cu Florin Anghel și Gabriel Stelian Manea). 



 

Dr. Adrian-Bogdan Ceobanu este lector universitar la Facultatea de Istorie a Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domenii de interes: istoria relaţiilor româno-ruse (1866-1918), 

istoria diplomaţiei româneşti şi a corpului diplomatic al României (secolele XIX-XX), istoria 

diplomaţiei ruseşti şi a corpului diplomatic al Rusiei (1856-1918); istoria Basarabiei 1812-1918.  

Cărți publicate: „Diplomați în Vechiul Regat. Familie, carieră și viață socială în timpul lui Carol I 

(1878-1914)“, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2015; „Politică și diplomație la 

sfârșitul secolului XIX. Din istoria relațiilor româno-ruse“ (1878-1899), Editura Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2017; „Secretarii generali ai Ministerului Afacerilor Străine (1878-

1918). Studii și documente“, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2019. 

 


