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Data şi locul întocmirii CV-ului – 03 octombrie 2017, Bucureşti 

Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume CHELARU RAFAEL-DORIAN 

Adresă(e) BUCUREŞTI, sector 1 

Telefon(oane)  

 Fax(uri) 

E-mail(uri) rafael.chelaru@gmail.com; raffdor@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ 

Data naşterii 30.01.1976 

Sex MASCULIN 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Experienţa profesională 

Perioada octombrie 2006 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic (lector univ. dr. 2006-2016; conf. univ. dr din martie 2016; 
decan (februarie 2013-martie 2016), director de departament (august 2019-prezent) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitate didactică în cadrul Facultăţii de Arhivistică, Departamentul 
de Arhivistică-Istorie (titular al cursului fundamental Istoria medie 
universală şi al unor cursuri speciale şi opţionale – Limba latină, 
Paleografia latină), cercetare ştiinţifică de specialitate, coordonare 
activitate studenţi 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Aleea Privighetorilor, nr. 
1A, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică specifică instituţiilor universitare 

Perioada August 1998 – septembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Arhivist cu studii superioare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Prelucrarea arhivistică a documentelor aflate în copie microfilm din cadrul 
Colecţiei Microfilme „Vatican” (conţinând documente referitoare la istoria 
românilor şi a spaţiului României actuale) 

Numele şi adresa angajatorului Arhivele Naţionale ale României, Bd. Elisabeta nr. 49, sector 5, C-050013, 
Bucureşti 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Păstrarea şi prelucrarea arhivistică a documentelor aparţinând Fondului 
Arhivistic Naţional (conf. Legii 16/1996); punerea la dispoziţia cercetătorilor 
a documentelor inventariate în condiţiile legii; 
 

Perioada februarie 2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat în regim de plata cu ora 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică în cadrul Facultăţii de Istorie, Catedra de Istorie 
Universală (desfăşurarea de seminarii aplicative în cadrul cursului 
fundamental Istoria medie universală), coordonare activitate studenţi 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică specifică instituţiilor universitare 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada noiembrie 2003 – martie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în istorie 

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 din Bucureşti, instituţie publică de învăţământ superior 

Perioada iulie 2003  

Calificarea / diploma obţinută certificat de frecvenţă Summer School pe tema Uzul şi abuzul de istorie 
medievală în ţările post-comuniste din Europa Centrală şi de Est 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Istoriografie, istorie medievală, naţionalism, imagologie / analiză critică şi 
comparativă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Central European University – Budapesta, Ungaria, instituţie privată de 
învăţământ post-universitar 

Perioada aprilie – iunie 2006 

Calificarea / diploma obţinută certificat de frecvenţă curs de formare profesională în arhivistică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

arhivistică, record management / gestionare arhive publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Direction des Archives Nationales de France – Paris, Franţa 

Perioada octombrie 2001 – iunie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Istorie medie universală (sec. V-XVI), patristică, latină filozofică, paleografie 
latină, Renaşterea în Europa Centrală şi Răsăriteană / cercetare arhivistică şi 
documentare bibliografică, analiză critică şi comparativă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Central European University – Budapesta, Ungaria, instituţie privată de 
învăţământ post-universitar 

Perioada octombrie 1998 – iunie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Aprofundate (Master) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Istoria medie şi premodernă a românilor (sec. VIII-XVIII), Istoria bisericii în 
Europa de sud-est, Structuri economice în I. Otoman / cercetare arhivistică şi 
documentare bibliografică, analiză critică şi comparativă 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti, instituţie publică de învăţământ superior 

Perioada Octombrie 1994 – iunie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Istoria românilor şi istorie universală, ştiinţe auxiliare ale istoriei, arhivistică, 
paleografie latină 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, instituţie publică de învăţământ 
superior 

Limbi străine cunoscute engleză, franceză, italiană 

  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză   C2  C2  C1  C1  C1 

Limba franceză   C1  C1  B2  B2  B2 

Limba italiană   C1  C1  A2  A1  A1 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

abilitatea de a lucra individual sau în echipă şi de a acţiona cu eficienţă şi 
rapiditate în condiţii de stres profesional 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini organizatorice probate în calitate de membru al comitetului de 
organizare a unei conferinţe internaţionale pe probleme de arhivistică şi istorie 
desfăşurată la Academia de Poliţie în perioada 13-14 mai 2010 ca şi în decursul 
actiităţii depuse pentru organizarea colocviului internaţional dedicate raporturilor 
dintre creştinătate şi islam în sec. XVII în Europa de Est, desfăşurat la Colegiul 
”Noua Europă”, Bucureşti în perioada 26-27 noiembrie 2010. 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Windows şi MAC OSX, Office Suite, utilizare browser-e internet şi 
programele auxiliare acestora, utilizare baze metadate 

  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini Descifrare, transcriere şi traducere texte medievale scrise în paleografie latină; 
abilităţi de organizare arhive  

  

Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
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Listă detaliată de publicaţii şi activităţi ştiinţifice şi de cercetare 
 
 

A. Publicaţii 
 
 

I. Cărţi 
 
 

I.2. Cărţi apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din România 
 
1. Colecţia Microfilme “Vatican”. Ghid arhivistic (”Vatican” Microfilm Collection. Guide), Bucureşti, 

Ed. Arhivelor Naţionale ale României, 2007, 256 p. [ISBN 978-973-8308-33-6]. 
2. Congregaţia De Propaganda Fide şi misiunea catolică din Moldova (sec. XVII-XVIII), Brăila, Ed. 

Istros, 2015, 428 p. [ISBN 978-606-654-174-9] lucrare distinsă cu Premiul Academiei Române ”A. 
D. Xenopol” pentru anul 2015. 

 
 

II. Studii 
 
 

II.1. Studii şi articole în reviste de specialitate de prestigiu 

1. “The Italian Catholic bishop Antonio de Stefano and the emancipation of the Catholic 
communities from Moldavia (1849-1859)”. Quaderni della Casa Romena di Venezia 2 (2003) , 
pp. 143-162.  

2.  “Episcopii catolici din Moldova secolului XVII. Procesele consistoriale”. Revista Arhivelor 1-2 
(2002) , pp. 11-24.  

3. „Documents concerning the activity of the Italian bishop Paolo Sardi in Moldavia (1843-1848)”. 
Annuario del Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, no 5 (2003) , pp. 132-182.  

4. ”Paolo Sardi and the conflict between the Italian and Hungarian missionaries in Moldavia” (I, II). 
Historical Yearbook, vol. IV-V, 2007-2008, pp. 97-112; 13-28. 

5. ”Raporturile dintre domnie şi Compania lui Isus în Moldova. Secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea”. 
Revista Arhivelor – Archives Review, nr. 1/2008, pp. 143-157. 

6. ”The Catholic Parishes in 17th – 18th century Moldavia (Diocese of Bacău): Economic Aspects”. 
Transylvanian Review nr. 1/2010, pp. 96-106. 

7. [în colaborare cu Cristian Luca] ”The Levantine merchants Antonio de Via and Bartolomeo 
Locadello – protectors of the Catholic missionarism in Wallachia (first half of the 17th century)”. 
Istros, XVII (2011) , pp. 123-144.  

8. ”Merchants and Catholic missionaries in the Romanian Principalities (17th–18th centuries)”. 
Istros, XVII (2011), pp. 175-192.  

9. Cutting religious boundaries: “confessional” discourse and adaptation strategies of the 
Catholic missionaries in Moldavia (18th century). New Europe College „Ştefan Odobleja” 
Program Yearbook 2009-2010, Bucureşti, (2011): 21-52. 

10. ”The Catholics from Western Balkans under Ottoman rule: Between Tolerance and Assimilation 
(17-18 centuries)”. Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe, III 
(2011), pp. 151-184.  

11. “Between coexistence and assimilation: Catholic identity and Islam in the Western Balkans 
(Seventeenth–Eighteenth centuries). Revista istorică, XXIII (2012), nr. 3–4, pp. 291–324. 

12. Il problema della conversione al cattolicesimo nella Moldavia dei sei-settecento nelle fonti della 
Sacra Congregazione ”De Propaganda Fide”. La storia di un ri-conoscimento: i rapporti tra 
l’Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana dal Rinascimento all’Età dei Lumi, ed. Cristian 
Luca e Gianluca Masi, Brăila-Udine, Istros-Campanotto Editore, 2012: 393-407. 

13. „Paradigms and perspectives of archival education in Romania after 1989”. Atlanti. Review for 
modern archival theory and practice, vol. 2, nr. 23/2013, p. 127-134. 
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14. ”Cristiani pubblici vs Cristiani occulti: practici de simulare și disimulare în comunitățile catolice 
din Albania sec. XVII-XVIII în sursele misionare”. Studii și materiale de istorie medie, vol. XXXV, 
2017, p. 237-254. 

15. Sempre forti alla santa fede – confessional discourse on religious conformity in the Catholic 
sources concerning Ottoman Balkans (17th and 18th c.). ”Etudes balcaniques” (indexat BDI), nr. 
3/2017, pp. 450-462. 

16. The Virtual Genealogical Archive (ArhGenVirt). A pilot digitization project of the parish and civil 
status registers in the Bucharest and Brașov county archives. ”Transylvanian Review” (indexat 
ISI) nr. 3/2018, pp.140-154. 

 
II.2. Studii în volume colective apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu 

1. ”Venezia e l’attività missionaria cattolica nell’Europa Centro-Orientale duranti il XVII seccolo”. 
L’Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra 
Stati e civiltà, edited by Cristian Luca and Gianluca Masi, Brăila-Venezia: Ed. Istros, 2007, pp. 
121-129.  

2. ”Implicarea clerului catolic din Moldova în activităţi de natură comercială (sec. al XVII-lea – 
prima jumătate a sec. al XVIII-lea)”. Negustorimea în Ţările Române, între ”Societas 
Mercatorum” şi individualitatea mercantilă, în secolele XVI-XVIII, ed. Cristian Luca, Galaţi, 
Galaţi University Press, 2009, pp. 147-168. 

3. ”Towards a missionary geography: The lists of Moldavian Catholic parishes from the 17th and 
18th centuries in the correspondence of the Propaganda Fide missionaries”. The Charm of a 
list. From the Sumerians to the Computerised Data Processing, ed. Lucie Doležalova, 
Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp. 139-159. 

4. ”Consideraţii privind problema protectoratului misiunii catolice din Moldova (secolele XVII-
XVIII)”. Izvoare istorice, artă, cultură şi societate. În memoria lui Constantin Bălan (1928-2005), 
coord. de Constantin Rezachevici, Bucureşti, Ed. Speteanu, 2010, pp. 301-311. 

5. ”Cutting religious boundaries: “confessional” discourse and adaptation strategies of the 
Catholic missionaries in Moldavia (18th century)”. New Europe College „Ştefan Odobleja” 
Program Yearbook 2009-2010, Bucureşti, 2011, pp. 21-52. 

6. „Il problema della conversione al cattolicesimo nella Moldavia del Sei-Settecento nelle 
fonti della Sacra Congregazione „De Propaganda Fide”. La storia di un ri-conoscimento: i 
rapporti tra l’Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana dal Rinascimento all’Età dei 
Lumi, a cura di Cristian Luca e Gianluca Masi, Ed. Istros – Campanotto Editore, Brăila-
Udine, 2012, pp. 393-408. 

7. „Catolicism şi disciplinare socială în Moldova secolului al XVIII-lea în surse misionare”. 
Miscellanea historica in honorem Professoris Marcel–Dumitru Ciucă septuagenarii, ed. Cristian 
Luca, Claudiu Neagoe, Marius Păduraru, Ed. Istros-Ed. Istros, Brăila-Piteşti, 2013, p. 463-486. 

8. Catholic elites and Ottomans in the Western Balkans (seventeenth to eighteenth centuries). 
Social and political elites in Eastern and Central Europe (15th – 18th centuries), ed. Cristian 
Luca, Laurenţiu Rădvan, Alexandru Simon, School of Slavonic and East European Studies 
UCL, London, 2015: 165-180. 

9. O nouă lectură a raporturilor dintre Constantin Brâncoveanu și Biserica Romei, în vol. 
Brâncoveanu 300: epoca brâncovenească la orizontul modernității românești, ed. Florentina 
Nițu, Șarolta Solcan, Radu Nedici, București, Ed. Universității din București, 2016, p. 219-228. 

 
II.4. Studii şi articole în alt tip de publicaţii recunoscute 

 

1. ”Instrucţiuni pentru activitatea în arhivele transilvane (secolele XVI-XVIII)”. Hrisovul-buletin al 
Facultăţii de Arhivistică, serie nouă, nr. 4-5/1999, pp. 235-240.  

2. ”Mihai Viteazul şi iezuiţii – câteva documente inedite din arhivele Vaticanului”. Analele Prahovei, 
2000, pp. 123-138. 
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3. ”Înfiinţarea universităţii Babeş-Bolyai şi reforma învăţământului pentru minorităţile naţionale în 
România comunistă. Cazul Janos Fazekaş (1957)”. Analele Sighet, nr. 8/2000, pp. 456-497.  

4. ”Regele Carol al II-lea al României şi “exilul său spaniol”. Documente”. Revista Arhivelor, nr. 1-
2/2001, pp. 34-123.  

5. „Corespondenţa de limbă latină a domnitorului Ştefan cel Mare – strategii de comunicare”. 
Revista Arhivelor, 1-2 (2004) , pp. 129-137.  

6. ”Documente privind activitatea episcopului Paolo Sardi şi catolicismul în Moldova”. Arhiva 
istorică a României, serie nouă, nr. 1/2004, Bucureşti, Ed. Scriptorium, pp. 117-168.  

7. ”Episcopul catolic Antonio de Stefano şi rolul său în acordarea de drepturi politice şi civile 
comunităţilor catolice din Moldova”. Hrisovul-buletin al Facultăţii de Arhivistică no 10-11 (2004-
2005) , pp. 95-124.  

8. ”Colecţia de Microfilme „Vatican”. Revista Arhivelor, nr. 1-2/2005, pp. 191-232. [ISSN: 1453-
1755]  

9. „”Contribuţii privind statutul juridic al catolicilor din Moldova (sec. XVII-XIX)”. Buletin Istoric, 6 
(2006), pp. 103-116.  

10. ”Relaţiile dintre domnie şi misionarii apostolici din Moldova - consideraţii generale”. Hrisovul-
buletin al Facultăţii de Arhivistică, no. 13 (2007) , pp. 101-115.  

11. ”Misionarismul catolic din Moldova şi problema limbii de evanghelizare (secolele XVII-XVIII)”. 
Hrisovul-buletin al Facultăţii de Arhivistică, no. 14 (2008) , pp. 48-58.  

12. ”Iniţiativele Sfintei Congregaţii „De Propaganda Fide” pentru eficientizarea activităţii misionare a 
Bisericii Catolice (sec. XVII)”. Acta Bacoviensia – Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, vol. II, 
Bacău, Ed. MAGIC PRINT, 2007, pp. 60-74.  

13. Moldova sec. XVII-XVIII între alteritate civilizaţională şi vecinătate familiară în viziunea clericilor 
catolici din Europa de est, în „Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova”, vol. 
11, 2014, p. 45-53. 

 
III. Altele 

 
III.1. Recenzii 
 
1. ”Teresa Ferro, I Missionari cattolici in Moldavia. Studi storici e linguistici, Cluj: Ed. Clusium, 

2005”. Revista Arhivelor – Archives Review, no. 1/2008, pp. 394-401. 
2. ”Anton Coşa, Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII), Iaşi, Ed. 

Sapientia, 2007”. Studii şi Materiale de Istorie Medie, vol. XXVII, 2009, pp. 382-390. 
3. ”Antonio Possevino. I gesuiti e la loro eredità culturale in Transilvania. Atti della Giornata di 

studio, Cluj-Napoca, 4 dicembre 2007, edited by Alberto Castaldini, Roma, Institutum 
Historicum Societatis Iesu. 2009 [Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu, Vol. 67]”. 
Transsylvanian Review, vol. XX, nr. 2/2011, pp. 147-9. 

4. ”Italy and Europe’s Eastern Border, 1204–1669, edited by Iulian Mihai Damian, Ioan–Aurel 
Pop, Mihailo St. Popović, Alexandru Simon, Peter Lang International Academic Publishing, 
Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien, 2012” [“Eastern and 
Central European Studies”, I]. Istros, XVIII/2012, pp. 549–560. 

 
 
 

B. Prelegeri şi conferinţe 
 

I. Conferinţe 
 

 
I.1. Conferinţe (co-) organizate de instituţii de profil de prestigiu din străinătate 

 
1. 2004 aprilie 14-15, Budapesta (Ungaria): participare la Conferinţa internaţională Endangered 

minorities: the Csangos from Moldavia organizată de Fundaţia Teleki Laszlo (Budapesta) şi Consiliul 



 

 7

Europei cu comunicarea The conflict between the Italian and the Hungarian Franciscans and the 
Hungarian speaking Catholics from Moldavia; 

2. 2006 octombrie 19-20, Veneţia (Italia): participare la Colocviul internaţional Venezia ed il Levante 
tra i seccoli XIII e XVIII organizat de Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica (Veneţia) şi 
Universitatea din Veneţia cu comunicarea Venezia e il missionarismo cattolico nella prima meta del 
XVII seccolo – considerazioni; 

3. 2007 noiembrie 6-8, Praga (Cehia): participare la Colocviul internaţional The Potential and 
Limitations of a List, organizat de Centrul de Studiu Teoretic al Academiei de Ştiinţe a Republicii 
Cehe în colaborare cu Universitatea Carolină din Praga, cu comunicarea The lists of Catholic 
parishes from 17th and 18th century Moldavia in the correspondence carried by the Propaganda Fide 
missionaries – towards a missionary geography.  

4. 2009 aprilie 6-8, Oxford (Marea Britanie): participare la Conferinţa internaţională The Early Modern 
Parish Church organizată de Oxford University, Worcester College cu prezentarea The Catholic 
Parishes in 17th – 18th century Moldavia (Diocese of Bacău): Economic Aspects. 

5. 2011 octombrie 13-15, Veliko-Tărnovo (Bulgaria): participare la Conferinţa internaţională ”The 
Balkans – Languages, History, Culture”, organizată de către Universitatea “Sf. Chiril şi Metodiu” din 
Veliko-Tărnovo, cu comunicarea Missionary discourse(s) on Catholic identity in the 17th century 
Western Balkans (Bosnia, Dalmatia, Albania). 

6. 2012 martie 8-10, Sarasota FL (S.U.A.): participare la cea de a 18-a ediţie a Conferinţei 
internaţionale de studii medievale şi renascentiste organizată de către New College of Florida din 
cadrul State University of Florida cu comunicarea Shifting identities in 17th c. Balkans: Crypto-
Christians and Muslims in the missionary accounts. 

7. 2012 iunie 27 – iulie 1, Rethymnon, Creta (Grecia): Participare la cea de-a 20-a Conferinţă 
internaţională a Comité International des Etudes Pré-ottomanes et Ottomanes, organizată de 
Universitatea din Creta, cu prezentarea Catholic elites and Ottomans in Western Balkans (17th-18th 
centuries). 

8. 2013 iunie 21-22, York (Marea Britanie): participare la conferinţa internaţională Sensing the sacred: 
Religion and the Senses, 1300-1800, organizată de University of York cu prezentarea Confessional 
discourse and sensibility in missionary sources regarding Early Modern Moldavia. 

9. 2013 octombrie 21-22, Trieste (Italia): participare la cea de-a XXIII-a conferinţă internaţională în 
arhivistică organizată de Institutul Internaţional de Arhivistică de la Trieste-Maribor cu prezentarea 
Paradigms and perspectives of archival education in Romania after 1989. 

10. 2013 noiembrie 28-30, Chişinău (R. Moldova): participare la cea de-a XIII-a ediţie a conferinţei 
internaţionale Istorie, cultură şi civilizaţie în Europa de Sud-Est, organizată de Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău cu prezentarea Moldova sec. XVII-XVIII între 
alteritate civilizaţională şi vecinătate familiară în viziunea clericilor catolici din Europa de est. 

11. 2014 iunie 16-18, Copenhaga (Danemarca): participare la cea de-a 13-a întâlnire a ICARUS 
(International Centre for Archival Research). 

12. 2014 noiembrie 17-19, Colmar (Franţa): participare la cea de-a 14-a întâlnire a ICARUS 
(International Centre for Archival Research). 

13. 2015 aprilie 23-24, Veneţia (Italia): participare la Colocviul internaţional Venezia e l’Europa 
Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna organizat de Istituto Romeno di Cultura e Ricerca 
Umanistica (Veneţia) şi Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia cu comunicarea Venice and 
Catholicism in Western Balkans in 17th century. 

14. 2015 noiembrie 23-25, St. Pölten (Austria): participare la cea de-a 16-a întâlnire a ICARUS 
(International Centre for Archival Research). 

15. 2016 mai 23-25, Visby (Suedia): participare la cea de-a 17-a întâlnire a ICARUS (International 
Centre for Archival Research) cu comunicarea Digitizing the civil registers and matricula from 
Bucharest and Brașov county archives.  

16. 2018 iunie 4-6, Helsinki (Finlanda): participare la cea de-a 20-a întâlnire ICARUS (International 
Centre for Archival Research - http://icar-us.eu/), găzduită de Arhivele Naționale ale Finlandei. 

17. 2018 iunie 26, București: participare la conferința internațională a Society for Romanian Studies, 
#Romania100: Looking Forward through the Past cu comunicarea Uniting archival fonds on-line in 
the Virtual Genealogical Archive: the digitization of clerical an civil registers from Bucharest and 
Brașov county archives. 

18. 2018 iunie 28-30, Edinburgh (Marea Britanie): participare la conferința internațională anuală a 
”Yale-Edinburgh Group on the History of the Missionary Movement and World Christianity” cu tema 
Scripture, Prayer and Worship in the History of Missions and World Christianity (derulată la 
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Universitatea din Edinburgh) cu comunicarea Let us be seen and heard by Schismatics: missionary 
accounts on Catholic rituals of prayer and worship in 17th and 18th c. Moldavia. 

19. 2019 septembrie 17-18, Varșovia (Polonia): participare la cel de-al XX-a colocviu al Comisiei mixte 
de istorie româno-polone organizat de Institutul de Istorie ”Tadeusz Manteuffel” al Academiei Polone 
de Științe cu comunicarea Poland’s influence in developing the Catholic Church in Moldavia in the 
17th century. 

 
I.2. Conferinţe organizate de instituţii de profil de prestigiu din România 
 

1. 2010 noiembrie 26-27, Bucureşti: participare la colocviul internaţional Soumettre les corps, sauver 
les âmes. Le difficile dialogue de la foi entre chrétiens et musulmans à l'époque de la Turcocratie 
(XVIIe siècle) / Taming the body, saving the soul: the Christians of the Sultan facing the Islam in the 
17th century South-eastern Europe organizat de Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” al Academiei 
Române şi ”New Europe College” – Institut de Studii Avansate din Bucureşti, cu prezentarea 
Between Rome and Constantinople: the Missionary Perspectives regarding the Conversion from 
Orthodoxy to Catholicism in 17th and 18th Century Moldavia. 

2.  2011 septembrie 25-28, Bucureşti: participare la Conferinţa internaţională Recent Studies on Past 
and Present: New Sources, New Methods or a New Public?, organizată de către Academia Română, 
cu comunicarea Between Coexistence and Assimilation: the Catholics of the Sultan 1600s-1700s. 

3. 2014 septembrie 18-19, Bucureşti: participare la Conferinţa naţională Brâncoveanu 300: Epoca 
brâncovenească la orizontul modernității românești, organizată de Facultatea de Istorie a Universității 
București în colaborare cu Facultatea de Arhivistică a Academiei de Poliie, cu comunicarea Privire de 
ansamblu asupra relației dintre Constantin Brâncoveanu și Biserica Romei. 

4. 2014 septembrie 24-25, Târgu-Mureș: participare la sesiunea anuală Arhivele și cercetarea istorică, 
organizată de Arhivele Naţionale Mureş în colaborare cu Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş şi 
Institutul de cercetări socio-umane „Gh. Şincai” al Academiei Române cu comunicarea Catolicism de 
frontieră - Misiunile din Moldova și Transilvania în secolele XVII-XVIII. 

5. 2016 octombrie 14, București: participare la workshop-ul internațional Administration ottomane et 
communautés religieuses, organizat de Institutul de istorie ”Nicolae Iorga” al Academiei Române în 
cadrul proiectului de cercetare Les Balkans ottomans: conquêtes et identités nationales, derulat în 
parteneriat cu Academia Bulgară de Științe cu comunicarea Sempre forti alla santa fede –religious 
conformity between discourse and practice in the Catholic communities in Ottoman Balkans (17th and 
18th c.). 

6. 2019 decembrie 5-6, București: participare la Conferinţa internaţională Between empires: 
circulation, communication and interaction (15-21th centuries) organizată de Institutul de istorie 
”Nicolae Iorga” al Academiei Române cu comunicarea Missionaries on the road – dynamics of 
mobility in 17th c. Catholic missions in Moldavia. 

 
II. Mese rotunde/ Round Tables 

 
 
II.1. Mese rotunde organizate de instituţii de profil de prestigiu din România 
 
 

2010 noiembrie 01 – susţinerea comunicării Misionarii catolici din Ţările Române şi lumea 
negustorească în cadrul seminarului lunar al departamentului de cercetare Surse, instrumente de lucru 
şi istorie socială a Vechiului Regim din cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei 
Române.  
2017 martie 27, București: conferință publică susținută în cadrul seriei de conferințe lunare a 
Institutului de istorie ”Nicolae Iorga” al Academiei Române cu tema Limbaj confesional și realități 
locale: misionarismul catolic în Balcanii otomani în sec. XVII-XVIII. 
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C. Proiecte şi stagii de cercetare 
 
 

I. Proiecte coordonate 
 

 

I.1. Proiecte finanţate integral din fonduri publice naţionale  
 

A. 01 octombrie 2007 – 30 septembrie 2008: coordonarea proiectului tip TD, nr. 
68/01.10.2007, finanţat de la bugetul de stat prin MECT – CNCSIS, cu titlul Sfânta 
Congregaţie de Propaganda Fide şi misionarismul catolic în Moldova (secolele XVII-XVIII) în 
calitate de director de proiect. 

B. 01 iulie 2014 – 30 septembrie 2017: director al proiectului de cercetare Arhiva genealogică 
virtuală - instrument informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor 
terţi, finanțat de UEFISCDI în cadrul PN II – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, 
competiția 2013, în parteneriat cu S.C. SIVECO România S.A. 

 
 

II. Participări la proiecte 
 
 

II.1. Proiecte finanţate integral/ parţial din fonduri publice internaţionale  
 
01 martie 2011 – 31 august 2012: beneficiar al unui contract de cercetare post-doctorală oferit de 
Academia Română prin Institutul de istorie ”Nicolae Iorga” din Bucureşti, cu proiectul pe tema Între 
coexistenţă şi asimilare: catolicii Sultanului, misionarii Propagandei şi Islamul în Sud-Estul Europei 
(secolele XVII-XVIII), finanţat din fonduri europene prin programul POSDRU (contract nr. 
89/1.5/S/61104). 
 
II.2. Proiecte finanţate integral din fonduri publice naţionale  
 
01 octombrie 2008 – 31 decembrie 2010: membru în cadrul colectivului de cercetare al proiectului tip 
PCE nr. 298 cu tema Contribuţia minorităţilor etnice şi confesionale la dezvoltarea comerţului exterior 
al Ţărilor Române (a doua jumătate a secolului al XVI-lea–începutul secolului al XVIII-lea), coordonat 
de lector univ. dr. Cristian Luca (Universitatea ”Dunărea de Jos”, Facultatea de Istorie şi Filozofie, 
Galaţi) şi finanţat din fonduri publice prin MECT – CNCSIS. 

 
 

III. Stagii de cercetare 
 

 
III.1. Cercetări în arhive şi biblioteci din străinătate 
 

1. 2006, 2012: cercetări în fondurile documentare ale Bibliotecii Naţionale a Franţei ”François Mitterand” 
şi ale Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations (INALCO) din Paris (Franţa), sub 
coordonarea Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Centre d’Etudes Turques, Ottomanes, 
Balkaniques et Centrasiatiques,  

2. 2010-2011: cercetări în fondurile și colecţiile de specialitate ale Bibliotecilor Universitare Pontificale 
”Urbaniana” şi ”Gregoriana” din Roma, colecţiile Bibliotecii ”Medicea Laurenziana” din Florenţa, şi ale 
Bibliotecilor universitare din Siena, Napoli, Pisa şi Milano  

3. 2010-2012: Cercetări intensive în fondurile documentare de la Archivio della Sacra Congregazione 
“De Propaganda Fide”, Vatican. 
 
III.2. Cercetări în arhive şi biblioteci din România 
 

1. Cercetări în fondurile documentare aflate în cadrul Colecţiei de Microfilme ”Vatican” de la Direcţia 
Arhivelor Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti 

2. Cercetări în fondurile de documentare ale Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti 
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IV. Burse 
 
IV.1. Burse finanţate integral din fonduri publice naţionale  

 
01 octombrie 2009 – 31 iulie 2010: beneficiar al unei burse ”Ştefan Odobleja” oferită de Colegiul 
”Noua Europă” din Bucureşti. 
 

 
V. Alte tipuri de activităţi ştiinţifice şi academice 

 
 

 

V.2. Implicare activă în derularea de programe comunitare în domeniul educaţiei universitare şi 
postuniversitare (Erasmus, Tempus, SEE etc.) 
 
2009 – prezent: participare activă la derularea programului de mobilităţi internaţionale Erasmus în 
calitate de coordonator departamental şi, respectiv, coordonator instituţional (din ianuarie 2012), prin 
organizarea de mobilităţi studenţeşti de studiu outgoing şi predare outgoing şi incoming în cooperare 
cu partenerii internaţionali ai Academiei de Poliţie ”Al. I. Cuza”, respectiv Universitatea "Jana 
Evangelista Purkyne" din Usti nad Labem (Cehia) şi Universitatea ”Nicolaus Copernicus” din Torun 
(Polonia). Participare în calitate de cadru didactic invitat la mobilităţi de predare în cele două 
universităţi partenere. 


