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Curriculum Vitae  

Informații personale 

Nume: Enache 

Prenume: George Eugen 

• data nașterii: 28 martie 1974 

• adresă: str. Științei 13, Galați 

• telefon: 0744241351, 0788944141 

• email: geo.enache@gmail.com 

Educație și formare 

• perioada: 1988-1992 

- instituția: Liceul “Vasile Alecsandri”, Galați 

- domeniul: informatică 

- calificarea: diplomă bacalaureat 

- nivel instruire: mediu 

 • perioada: 1992-1997 

- instituția: Universitatea „Al.I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie 

- domeniul: Istorie 

- calificarea: diplomă de licență (media: 9.73) 

- nivel instruire: superior 

• perioada: 1997-1998 

- instituția: Universitatea „Al.I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie 

- studii aprofundate: Sursele istoriei antice și medievale 

- nivel instruire : superior 

• perioada: 1999-2008 

- instituția: Universitatea „Al.I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie 

- domeniul : doctorat ( tema „Biserică și Stat în România democrației populare”, coord. Acad. Al. 

Zub/ Prof. dr. Ion Agrigoroaiei) 

- calificarea: Doctor în istorie  cu distincția „Magna cum laude” 

Experiență profesională 

• perioada: 1998-2000 

- angajator: Colegiul Tehnic „Traian” Galați 

- activitate: didactică 

- funcția: profesor istorie 

- atribuții: activități predare, organizare cercuri științifice și metodice, realizare proiecte 

- Adresa angajator: Strada Traian, 203, Galați 

• perioada: 2000-2001, 2007-2009 

- angajator: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 

- activitate: cercetare 

- funcția: funcționar public, consilier superior în cadrul Direcției Cercetare, Expoziții, Publicații 

- atribuții: inventarierea și cercetarea documentelor fostei Securități, redactare studii și rapoarte, 

organizare de expoziții, redactor revistă. 

Adresa angajator: Strada Matei Basarab, 55-57, București 

mailto:geo.enache@gmail.com
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• perioada: 2001-2002 

- angajator: Colegiul Național „Vasile Alecsandri” 

- activitate: didactică 

- funcția: profesor de istorie 

- atribuții: activități predare, organizare cercuri științifice și metodice, realizare proiecte 

- adresă angajator: Str. Nicolae Bălcescu, 47, Galați 

• perioada: 2002-prezent 

- angajator: Universitatea "Dunărea de Jos" Galați, Facultatea de Istorie, Filosofie și teologie și Facultatea 

Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești 

- activitate: didactică și de cercetare 

- funcția: asistent, lector (din 2005), conferențiar (din 2013), conducător de doctorate (din 2015), 

profesor (din 2016) 

- atribuții: cursuri și seminarii de istorie contemporană universală și românească, istoria bisericii, istoria 

culturii, istoria ideilor, istoriografie, geopolitică, istoria relațiilor internaționale, religia în cadrul relațiilor 

internaționale, ideologii politice, la specializările Istorie și Relații Internaționale și Studii Europene. 

 

Limbi cunoscute 

• limbă maternă: română 

• limba engleză: citit – foarte bine, scris – bine, vorbit – foarte bine 

• limba franceză: citit – bine, scris – bine, vorbit – bine 

 

Memoriu de activitate 

 

 Influențat de modelele academice și umane pe care am avut ocazia să le întâlnesc în viață, am 

căutat permanent să fac ceva cu rost și de durată, care să contribuie în mod real la formarea mea ca 

specialist și ca profesor, detestând demersurile formaliste și transformarea carierei universitare într-o 

vânătoare de puncte din care să rezulte o „operă” lipsită de substanță, dar care să pară impunătoare în 

vitrina grilelor academice.  

 De asemenea, nu mi-am dorit funcții cu orice preț, dar, când am fost solicitat, nu am fugit de 

răspundere, ci mi-am asumat-o. Și acum, îmi depun candidatura pentru conducerea școlii de științe 

socio-umane deoarece am fost solicitat de colegii îndrumători de doctorat din domeniul istorie, care au 

încredere în competențele mele academice și manageriale. Oricum, în orice poziție m-am aflat, am fost 

un om de echipă, care a pus orgoliul personal deoparte, în numele binelui grupului. 

 

 Opera științifică 

 Activitatea mea profesională a oscilat între doi poli: Consiliul Național pentru Studierea 

Arhivelor Securității din București și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. O bună perioadă de timp, 

cele două activități s-au desfășurat în paralel, fapt care a avut și avantaje, dar și anumite minusuri.  

Munca în cadrul CNSAS mi-a oferit posibilitatea de a avea oricând la îndemână o arhivă vastă, 

prea puțin cercetată, care mi-a permis să fac investigații originale, de substanță, cu privire la istoria 
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comunismului românesc, în special cu privire la istoria cultelor religioase în perioada comunistă. Pe acest 

subiect am fost un deschizător de drumuri, aducând foarte multe informații noi, propunând noi 

interpretări și metodologii de cercetare. Numeroși istorici (amintesc aici doar pe regretatul academician 

Florin Constantiniu) mă consideră drept cel mai bun specialist pe domeniu din România. 

Activitatea la CNSAS mi-a oferit satisfacții numeroase, însă modul de valorificare a rezultatelor 

cercetării din cadrul instituției era sensibil diferit în raport cu cerințele mediului academic. În plus, o 

bună bucată de vreme nu am avut dreptul de a depune un proiect de cercetare spre finanțare, având 

statut de funcționar public. Însă, după ce am rămas doar cu cariera universitară, am căutat să fiu mai 

atent la exigențele din domeniu, reușind astfel să îndeplinesc criteriile solicitate pentru a deveni 

conferențiar, profesor și conducător de doctorate pe domeniul Istorie.  

Pe scurt, opera mea științifică cuprinde opt volume de autor, câteva volume la care am 

participat ca editor, în jur de 40 de studii publicate în reviste indexate în baze de date internaționale și în 

volume colective apărute la edituri recunoscute, plus o seamă de lucrări publicate în diverse reviste cu 

statut academic. Volumele semnate sunt prezente în bibliotecile importante din România, dar și în 

numeroase biblioteci din lume, incluse în World Cat și KVK, iar indicele Hirsch de pe platforma Google 

Academic este de 5, fapt care reprezintă un scor bun pentru domeniul umanist.  

Nu voi înșira aici toate citările, însă ele depășesc cu mult numărul de 70 cerut de grila de 

evaluare pe domeniul Istorie și studii culturale. Amintesc doar câteva lucrări publicate la edituri 

importante, în care numele meu a fost pomenit: 

Lucian N. Leuștean, Eastern Christianity and Politics in the Twenty-First Century, Routledge, 2014, (2 

lucrări citate) 

https://books.google.ro/books?id=Yt6vAwAAQBAJ&pg=PT102&lpg=PT102&dq=george+enache+istoric&

source=bl&ots=tpMgMusBLF&sig=NM0WXPnwTXtJZXknFIP-

DfC1fCc&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwir_7i6w9nKAhXHGCwKHYTRAEs4UBDoAQgoMAI#v=onepage&q=ge

orge%20enache%20istoric&f=false 

Ines Angeli Murzaku, Monasticism in Eastern Europe and the Former Soviet Republics, Routledge, 2016 

(3 lucrări citate) 

https://books.google.ro/books?id=rtZzCgAAQBAJ&hl=ro&source=gbs_slider_cls_metadata_9_mylibrary 

Lucian Leuștean, Orthodoxy and the Cold War: Religion and Political Power in Romania, 1947-65, 

Palgrave, Mac Millan, 2015 (2 citări) 

https://books.google.ro/books?id=tztaCwAAQBAJ&pg=PA242&dq=george+enache&hl=ro&sa=X&redir_

esc=y#v=onepage&q=george%20enache&f=false 

Cosmin Budeancă (ed), Stalinizare și destalinizare, Ed. Polirom, 2015 (2 citari) 

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=george+enache 

Roland Clark, Sfântă tinerețe legionară. Activismul fascist în România, Polirom, 2015, (2 citări) 

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=george+enache 

Richard Potz, Eva Synek, Orthodoxes Kirchenrecht. Eine Einführung, ed. II, Verlag Plöchl, Freistadt, 2014. 

Anca Manolescu, Modelul Antim, modelul Păltiniș, Humanitas, 2015 

Cătălin Raiu, Democrație și statolatrie, Editura Universității București, 2013 

Oliver Jens Schmitt, Approaching the Social History of Romanian Fascism, Fascism 3 (2014), 117-151 

Lucian Turcescu, Lavinia Stan,  Church Collaboration and Resistance under Communism Revisited: The 

Case of Patriarch Justinian Marina (1948-1977), Eurostudia, Volume 10, numéro 1, 2015, p. 75-103 

https://books.google.ro/books?id=Yt6vAwAAQBAJ&pg=PT102&lpg=PT102&dq=george+enache+istoric&source=bl&ots=tpMgMusBLF&sig=NM0WXPnwTXtJZXknFIP-DfC1fCc&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwir_7i6w9nKAhXHGCwKHYTRAEs4UBDoAQgoMAI#v=onepage&q=george%20enache%20istoric&f=false
https://books.google.ro/books?id=Yt6vAwAAQBAJ&pg=PT102&lpg=PT102&dq=george+enache+istoric&source=bl&ots=tpMgMusBLF&sig=NM0WXPnwTXtJZXknFIP-DfC1fCc&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwir_7i6w9nKAhXHGCwKHYTRAEs4UBDoAQgoMAI#v=onepage&q=george%20enache%20istoric&f=false
https://books.google.ro/books?id=Yt6vAwAAQBAJ&pg=PT102&lpg=PT102&dq=george+enache+istoric&source=bl&ots=tpMgMusBLF&sig=NM0WXPnwTXtJZXknFIP-DfC1fCc&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwir_7i6w9nKAhXHGCwKHYTRAEs4UBDoAQgoMAI#v=onepage&q=george%20enache%20istoric&f=false
https://books.google.ro/books?id=Yt6vAwAAQBAJ&pg=PT102&lpg=PT102&dq=george+enache+istoric&source=bl&ots=tpMgMusBLF&sig=NM0WXPnwTXtJZXknFIP-DfC1fCc&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwir_7i6w9nKAhXHGCwKHYTRAEs4UBDoAQgoMAI#v=onepage&q=george%20enache%20istoric&f=false
https://books.google.ro/books?id=tztaCwAAQBAJ&pg=PA242&dq=george+enache&hl=ro&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=george%20enache&f=false
https://books.google.ro/books?id=tztaCwAAQBAJ&pg=PA242&dq=george+enache&hl=ro&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=george%20enache&f=false
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=george+enache
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Mioara Anton, Laurențiu Constantiniu, Guvernați și guvernanți, Polirom, 2014, (1 citare) 

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=george+enache 

Cristian Romocea, Church and State. Religious Nationalism and State Identification in Post-Communist 

Romania, Continuum International Publishing Group, 2011 

 Dincolo de standardele academice, există și alte forme de evaluare a impactului unei opere.  

Volumul „Ortodoxie și putere politică în România contemporană” s-a vândut în aproximativ 50.000 de 

exemplare, ceea ce reprezintă o cifră impresionată pentru o carte de istorie de aproape 600 de pagini, a 

fost inclusă în top 3 cărți non-ficțiune pe anul respectiv, alături de autori de prestigiu precum Daniel 

Barbu sau Adrian Cioroianu. Ea a fost lansată în prezența patriarhului Teoctist și a beneficiat de 

promovare în cadrul unor emisiuni TV, printre care prestigioasa emisiune „Parte de carte”, moderată 

atunci la ProTV de către Cristian Tabără. Deși în limba română, cartea a fost achiziționată de numeroase 

biblioteci internaționale de prestigiu (Stanford, Yale, Cambridge, UCL, etc. 

https://www.worldcat.org/title/ortodoxie-si-putere-politica-in-romania-contemporana-studii-si-

eseuri/oclc/238622218?start_holding=13&loc=los+angeles&tab=holdings#tabs )  

Într-o măsură mai mică, și celelalte cărți publicate de mine au beneficiat de interes din partea 

specialiștilor și a publicului larg. Cele patru cărți publicate la editura Partener din Galați, care au fost 

gândite ca parte a unei ample enciclopedii a istoriei Bisericii sub comunism, s-au vândut și ele în mii de 

exemplare, dovadă că nu neapărat numele editurii conferă valoare unei lucrări. 

 Pornind de la studiile mele, posturi TV precum TVR și Antena 3 au realizat documentare ample, 

pe marginea destinului unor personalități sau pe subiecte precum relația stat biserică.  Faptul că opera 

mea a interesat pe multă lume se vădește și prin numărul extrem de mare de plagiate, doar eu 

identificând  vreo 20 de cazuri de persoane care s-au „inspirat” din lucrările mele, uneori până la virgulă. 

 

Activitatea editorială 

Deși am publicat în reviste importante din țară și străinătate, fiind invitat permanent să colaborez, una 

din preocupările mele majore a fost crearea unor reviste cu impact, care să promoveze corespunzător 

cercetarea românească. Am contribuit la fondarea a două reviste academice: „Caietele CNSAS”, editată 

de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității București, și „Analele Universității „Dunărea 

de Jos” din Galați – fascicula 19, Istorie”, la care sunt în prezent redactor șef. De asemenea, am preluat 

conducerea, în calitate de redactor șef, a revistei „Danubius” a Muzeului de Istorie Galați. Datorită 

sprijinului oferit de conducerea instituției, care a înțeles ce presupune managementul unei reviste 

moderne, acesta s-a dovedit cel mai de succes proiect. De la o revistă care nu mai apăruse de patru ani, 

cu colaboratori strict locali, am reușit să fac o revistă care este la zi, în care publică autori din toată 

lumea, fiind indexată în cele mai importante baze de date internaționale pentru domeniul Istorie și 

studii culturale: Scopus, Erih Plus, Ebsco, CEEOL. „Danubius” publică un număr curent pe an, în jur de 

500 de pagini, la care, de patru ani, se adaugă un supliment tematic, publicat exclusiv în limba engleză. 

Este un motiv de satisfacție pentru mine că am publicat la Galați lucrările a două importante conferințe 

internaționale care au avut loc în Statele Unite, la University of California: Religious Pluralism in Global 

Perspective (2014) și Religion  and the Chalenges of the Contemporary World (2015), în care semnează 

autori din Japonia până în Argentina. 

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=george+enache
https://www.worldcat.org/title/ortodoxie-si-putere-politica-in-romania-contemporana-studii-si-eseuri/oclc/238622218?start_holding=13&loc=los+angeles&tab=holdings#tabs
https://www.worldcat.org/title/ortodoxie-si-putere-politica-in-romania-contemporana-studii-si-eseuri/oclc/238622218?start_holding=13&loc=los+angeles&tab=holdings#tabs
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 La rândul ei, fascicula Istorie a universității este inclusă în baze de date internaționale 

recunoscute (CEEOL) și, prin colaborare cu alți factori responsabili, să-i pot ridica și acesteia „cota de 

piață”. 

 Am colaborat în calitate de recenzor cu reviste și edituri importante din România, am semnat 

prefețele unor lucrări dedicate istoriei Bisericii. Amintesc aici doar calitatea de membru al comitetului de 

coordonare a seriei Theologia Socialis, apărută sub egida editurii Eikon, alături de nume precum Radu Preda, 

Ingeborg Gabriel (Viena), Pantelis Kalaitzidis (Volos), Vasilios Makrides (Erfurt), etc.  

 

Activitatea publicistică și prezența în spațiul public 

Mă număr printre istoricii care consideră că nu trebuie să se limiteze la mediul stric academic, iar istoria 

se adresează unui public larg. Din acest motiv, am acceptat să mă implic într-o activitate publicistică 

care, deși cronofagă, o consider importantă. Timp de doi ani am fost redactor la „Ziarul Lumina” al 

Patriarhiei Române, în care am publicat peste 200 de articole. De asemenea, am fost redactor la revista 

națională „Rost”, timp de trei ani, iar în prezent, de un an de zile sunt redactor la revista „Sfinții 

Ortodoxiei”, din București, o revistă de tip glossy, cu caracter de enciclopedie, care, în pofida crizei de 

care suferă presa scrisă, vinde în jur de 3000 de exemplare lunar. 

(http://www.librarie.net/p/288861/sfintii-ortodoxiei-nr-4-sfantul-ioan-botezatorul). 

 De asemenea, am fost invitat în numeroase rânduri la emisiuni la posturi de televiziune precum 

TVR, ProTV, Realitatea, Antena3, Trinitas sau la posturi de radio precum România Cultural, România 

Actualități, Trinitas, Radio Renașterea. O parte din emisiuni sunt disponibile on line (ex. 

https://www.youtube.com/watch?v=w2qb_IGLTEM&list=PL94B7E995E2338215&index=2, 

https://www.youtube.com/watch?v=L3d8UKNjJOA ). Prezențele radio-TV au fost completate de 

conferințe publice, în țară și străinătate. Ultima serie de conferințe am avut-o în Germania, la 

Nuremberg, Bamberg, Munchen și Ulm (mai 2017, http://basilica.ro/bavaria-conferinte-dedicate-

aparatorilor-ortodoxiei-in-timpul-comunismului/) 

 

Burse și colaborări internaționale 

 

În ceea ce privește bursele și granturile, am fost interesat mai ales de obținerea unor burse 

internaționale, care să mă ajute la conturarea unor proiecte personale de cercetare. Astfel, în iunie-

august 2013 am fost bursier al programului academic „The Religion in the United States: Pluralism and 

Public Presence”, găzduit de Departamentul de Studii Religioase, University of California, Santa Barbara 

și finanțat de Office of Academic Exchange Programs of the U.S. Department of State. Participarea la 

acest program m-a ajutat în conturarea unei noi direcții de cercetare: religia în cadrul relațiilor 

internaționale. 

Zilele acestea am primit scrisoarea oficială de acceptare din partea DAAD, pentru un stagiu de cercetare 

de două luni în Germania, sub coordonarea profesorului Armin Heinen, de la prestigioasa RWTH Aachen 

University, pe problema convertirii religioase, cercetările urmând să se desfășoare inclusiv la Mainz, 

Berlin și Munchen.  

În ceea ce privește colaborările academice internaționale, trebuie să amintesc proiectul de cercetare 

finanțat de Southeastern Baptist Theological Seminary din Carolina de Nord - Wake Forest: “Istoria 

comunităţilor baptiste în România în secolul XX”, șefi de proiect fiind Ion Patroi din partea Univ. Craiova 

http://www.librarie.net/p/288861/sfintii-ortodoxiei-nr-4-sfantul-ioan-botezatorul
https://www.youtube.com/watch?v=w2qb_IGLTEM&list=PL94B7E995E2338215&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=L3d8UKNjJOA
http://basilica.ro/bavaria-conferinte-dedicate-aparatorilor-ortodoxiei-in-timpul-comunismului/
http://basilica.ro/bavaria-conferinte-dedicate-aparatorilor-ortodoxiei-in-timpul-comunismului/
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si prof. Bruce A. Little (SBTS). Treptat, am preluat coordonarea acestui proiect, care a presupus 

strângerea și editarea unui volum imens de documente. Primul volum, cuprinzând perioada 1918-1945, 

urmează să apară la începutul anului viitor. O selecție a celor mai importante documente, însoțite de un 

consistent studiu introductiv, urmează a fi publicată în Statele Unite. De asemenea, sunt membru în 

proiectul „Relaţii româno-greceşti în perioada 1945-1989, în lumina unor noi documente», finanțat de 

Universitatea Yale – the Hellenic Studies Program, coordonator: prof. Sthathys Kalyvas, Statele Unite ale 

Americii. 

În ce privește programele Erasmus am negociat semnarea a două acorduri: unul cu Ankara University, 

Facultatea de Teologie, unde am și predat în anul 2015, și altul cu Universitatea Aristotel din Salonic, cu 

prestigioasa Facultate de Științe Politice. M-am implicat în depunerea de proiecte pentru programul 

Erasmus plus, unde am câștigat numeroase mobilități, printre care amintesc Aligarh Muslim University 

din India. Urmează ca în acest am să plec cu mobilitate de predare în Maroc, la Universitatea din 

Meknes. 

Alături de conferințele internaționale la care m-am înscris, am avut plăcerea să fiu invitat, fie pentru o 

conferință personală sau ca profesor invitat, la Institutul de Filosofie și teorie Socială a Universității din 

Belgrad și la Facultatea de Teologie din Sarajevo (Bosnia-Herzegovina). Acestora li se adaugă cursurile 

susținute la Universitatea „I.I. Mechnikov” din Odessa sau la Universitatea de Stat din Chișinău. 

 

Proiecte în beneficiul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie 

După cum am spus, nu am așteptat niciodată vreo funcție pentru a face ceva spre beneficiul instituției în 

care am lucrat. Proiectele inițiate de mine în cadrul Facultății sunt numeroase, de la unele mari, până la 

chestiuni aparent mărunte, dar importante, precum expoziția cu imagini din Galațiul vechi, de la parterul 

corpului AS. 

Eforturile mele s-au concentrat pe trei direcții: activitatea editorială, de care am vorbit, implementarea 

unor noi programe de studiu și dezvoltarea colaborării cu Republica Moldova și Ucraina. 

În ceea ce privește programele de studiu, amintesc doar implementarea programului Relații 

Internaționale și Studii Europene, în cadrul Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și 

Inginerești și la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie. Eforturile au fost foarte mari, deoarece de ani 

buni un asemenea program nu mai fusese aprobat. A fost o mare satisfacție autorizarea acestor 

programe, cu încredere ridicată, ele aducând beneficii reale celor două facultăți. 

Lăsând la o parte Republica Moldova, în ceea ce privește Ucraina, am privit-o încă din 2005 drept un 

obiectiv prioritar al Facultății de Istorie, stabilind legături trainice cu instituții de învățământ superior din 

Odessa și Ismail. Pentru a menține această relație, am câștigat patru proiecte de la Departamentul 

pentru Românii de Pretutindeni și am organizat 10 conferințe. Cele realizate de mine au devenit un 

model de cooperare transfrontalieră, care a fost preluat și de alte facultăți din cadrul universității. 

Ultimul proiect realizat în acest sens este o serie de conferințe pe marginea modului în care trecutul 

comunist este gestionat în Europa de Est. Următoarea conferință, finanțată de Fundația Konrad 

Adenauer, va avea loc în mai 2018 la Galați. 

Nu în ultimul rând, aș aminti numele a două personalități pe care le-am propus pentru titlul de doctor 

honoris causa al Universității „Dunărea de Jos”, nume care cred că ne fac cinste. Este vorba de prințul 

Mihai Dimitrie Sturza, eminent istoric și fost redactor la Radio Europa Liberă, și Igor Koval, rectorul 

Universității „I.I.Mechnikov” din Odessa, specialist în Relații Internaționale. 
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Experiență managerială 

Cunosc mecanismele administrative ale Universității, legislația din domeniul educației, am participat la 

elaborarea de dosare de acreditare. Am făcut parte din consiliul Facultății de Istorie, Filosofie și 

Teologie,  sunt membru al Senatului, la a doua legislatură.  

Între 2007 și 2009 am coordonat, din însărcinarea Patriarhiei Române, Comisiei Patriarhale pentru 

Studierea Istoriei Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist, o sarcină extrem de grea, de care 

cred că m-am achitat cu bine. 

 

 

Recunoaștere și persoane care pot oferi referințe despre mine 

Cred că pe domeniul meu, Istoria, sunt o persoană destul de cunoscută și respectată. Am stabilit 

contacte trainice cu facultăți de istorie și relații internaționale de la Universitatea „Al. I.Cuza” din Iași, 

Universitatea Ovidius din Constanța, SNSPA București, Universitatea București, Universitatea din 

Oradea, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea „Ștefan cel mare” din Suceava, Universitatea 

din Craiova.  

De asemenea, dispun de bune contacte în medii academice internaționale, din Germania, Grecia, Turcia, 

Polonia, Lituania, Rusia, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Ucraina, dar și din alte state. 

Despre mine pot da referințe dl. acad. Al. Zub, fost director al Secției Istorie a Academiei Române, dl. 

acad. Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Române, dl. prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei, 

Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași, dl. Ghaorghe Iacob, prorector al Universității „Al. Cuza” din Iași, dl. 

Radu Preda, directorul Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 

Românesc, și mulți alții. 
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