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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

NUME, PRENUME: Sachelarie Claudiu - Gigel 

LOCUL ŞI DATA NAŞTERII: Brăila, jud. Brăila, România, 14. 09. 1980 

ADRESA: Bd-ul Dorobanţilor, nr. 421, bl. 2B, sc. 1, et. 6, ap. 26, Brăila, Romania, 

tel. 0753.183.012, e-mail: claudiuth@yahoo.com 

 

 

STUDII:  

 Student - doctorand, anul IV, la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

domeniul Istorie, cu tema “Operațiunile militare și regimul de ocupație al Puterilor 

Cnetrale în județul Brăila (1916 – 1918). Perspectiva surselor germane”, dată 

finalizare septembrie 2018 ; 

 Absolvent al cursului postuniversitar “Trecutul de lângă noi. Istoria comunităţilor 

locale”, Institutul de Istorie Orală Cluj Napoca, Universitatea “Babeş Bolyai” 

Cluj, 2013; 

 Absolvent de Master la Universitatea Dunărea de Jos Galati, specializarea Spaţiul 

românesc între Orient şi Occident, 2014 ; 

 Licenţiat în istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti, 2006; 

 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 

 Asistent universitar la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați :  

- seminarii : Istoria Modernă Universală, Istoria Contemporană Universală, Istoria 

Mentalităților, 2014 – 2017 ; 

 Profesor titular pe catedra de istorie la Şcoala Gimnazială Scorţaru Nou, Brăila, 

2009 – prezent; 

 Profesor I debutant pe catedra de istorie la Liceul Teoretic “Panait Cerna”, Brăila 

2008 – 2009. 

 

ABILITĂŢI: 

 Limbi străine cunoscute: 

Limba engleză: foarte bine 

Limba franceză: bine 

Limba italiană : începător 

Limba germană : începător 

Limba greacă: începător 

 Cunoştinţe în utilizarea computerului: operare MS Word; MS Powerpoint; MS 

Excel, web editing, dactilografiere oarbă, navigare internet, depanare 

computere. 

 

PARTICIPĂRI PE ŞANTIERE ARHEOLOGICE 

 participare pe şantierul arheologic de la Tropaeum Traiani, (Adamclisi, jud. 

Constanţa), iulie 2003; iulie 2004; iulie 2005; iulie-august 2006; iulie-august 

2007; iulie – august 2008; august 2009, august 2010 ; 
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 participare pe şantierul arheologic Noviodunum (Isaccea, jud. Tulcea), august 

2004; 

 participare la săpătura de salvare de la Ciurel, cartier Militari, Bucureşti, martie 

2008 ;  

 participare pe şantierul arheologic Ispanaru (jud. Constanţa), august 2008; august-

septembrie 2009 ; 

 participare pe şantierul arheologic Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea), iulie-august 

2009, iulie – august 2012 ; 

 cercetări de teren în Peninsula Dunavăţului, județul Tulcea; aria comunei 

Adamclisi, județul Constanța (ambele în vara 2009). 

 

SERVICII ȘI AFILIERI 

 membru fondator al „Asociaţiei Studenţilor în Arheologie şi Istorie din România”: 

organizator, împreună cu membrii A.S.A.I.R., a numeroase cercuri de arheologie 

şi sesiuni naţionale de comunicări: cercuri de arheologie 15.11.2007, 13.12.2007, 

06.03.2008, 27.03.2008; sesiuni naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti 

„Terra Blaccorum” 11 – 14 decembrie 2008, „Zilele Arheologiei” 10 – 12 aprilie 

2008 ; 

 coordonator în cadrul proiectului „Bragadiru 2008 – un spațiu antic în imaginarul 

contemporan” alături de membrii A.S.A.I.R.; 

 membru corespondent al „Cercului de Istorie Comparată a Societăţilor Antice din 

cadrul Universităţii Bucureşti”; 

 membru al „Societăţii de Ştiinţe Istorice din România”, Filiala Brăila. 

 

ACTIVITĂŢI PUBLICISTICE 

 colaborator în redactarea şi publicarea rapoartelor de săpătură arheologică, 

împreună cu conf. dr. Cristian Olariu; 

- Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, 

Tropaeum Traiani, Adamclisi, jud. Constanța, Sector - sud basilica D ; 

- Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, 

Halmyris, Murighiol, jud. Tulcea, Sector Turnul 11 ; 

 „Monumentul de la Sihleanu”, în Magazin Istoric, nr. 1/2012, București; 

 „Drumul de fier de la Scorţaru Nou”, în Magazin Istoric, nr. 1/2013, București; 

 „Considerații privind regimul propietății asupra moșiilor Sihleanu și Ariciu, 

comuna Scorțaru Nou, jud. Brăila, în perioada interbelică”, în Hiperboreea, nr. 

2(5)/2013); 

 „Monografia comunei Scorţaru Nou, jud. Brăila”, editura Sfântul Ierarh Nicolae, 

Brăila, 2012; 

 „Aspecte privind operațiunile militare și regimul de ocupație din zona comunei 

Scorțaru Nou, jud. Brăila, în perioada 23 decembrie 1916 – 10 noiembrie 1918”, 

în Analele Unversității „Dunărea de Jos” din Galați, seria Istorie, nr. 13, 2014; 

 „Brăila in anii neutralității (1914-1916) - o abordare din perspectiva presei 

brăilene", în Danubius, nr. 34, 2016; 

 „Operazioni militari degli Imperi centrali nell'area del Danubio Meridionale alla 

luce di alcuni documenti tedeschi inediti (27 dicembre 1916 – 10 gennaio 1917)”, 

în Quaderni della Casa Romena di Venezia, nr. XII, 2017 ; 

 în curs de apariție : 

- „The German propaganda system as a war tool. The Romanian case 

(1916)”, în Romanian Journal of History and International Studies; 
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- „Despre intrarea României în război împotriva Austro-Ungariei în 

presa germană”, în Danubius; 

- „Bătălia Galațiului și urmările sale în Brăila ocupată (12 ianuarie – 23 

ianuarie 1918)”, în Danubius; 

- „Lucrările Comisiei de Armistițiu de la Brăila (30 decembrie 1917/12 

ianuarie 1918 – 1/14 ianuarie 1918), în Revista de Studii Istorice a 

S.S.I.R. 

 

PREMII OBŢINUTE 

 premiul „C.C. Giurescu” al „Societăţii de Ştiinţe Istorice din România” pentru 

cartea „Monografia comunei Scorţaru Nou, jud. Brăila”, 2013. 

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE: 

 „Monumentul austro-ungar de la Sihleanu” - Școala de vară a Societății de Științe 

Istorice din România (S.S.I.R.), iulie 2014; 

 „Bibliografia tezei de doctorat – provocări și oportunități” - Universitatea 

București, mai 2015 ; 

 „Administrația de ocupație în județul Brăila” – Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați, iunie 2015; 

 „Brăila în anii neutralității (1914 – 1916) – o abordare din perspectiva presei 

brăilene” - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, septembrie 2015; 

 “Despre intrarea României în război împotriva Austro-Ungariei în presa germană” 

- Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, aprilie 2016; 

 „Despre Brăila ocupată în viziunea unui martor ocular german (1 aprilie – 6 iulie 

1918)” – Universitatea București, mai 2016; 

 „Operaţiuni militare ale Puterilor Centrale la Dunărea de Jos în documente 

germane inedite (27 decembrie 1916 – 10 ianuarie 1917)” - Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, iunie 2016, Institutul Român de Cultură și Cercetare 

Umanistică Veneția, octombrie 2016; 

 „Despre regimul de ocupație germană în România în perioada 1916-1918. Studiu 

de caz: Locuitorii comunei Scorțaru Nou, județul Brăila și autoritățile de ocupație” 

– Universitatea București, aprilie 2017; 

 „O nouă abordare metodologică: arheologia de război în România” - Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, aprilie 2017; 

 „Din memoriile generalului Robert Kosch despre operațiunile militare din zona 

Brăilei. Decembrie 1916-ianuarie 1917” - Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați, mai 2017; 

 „Sistemul de propagandă german ca instrument de război 1914-1918” – Centrul 

de Istorie Comparată a Societăților Antice (CICSA), București, mai 2017; 

 „Orașul Brăila în anul 1917” – Casa Corpului Didactic (CCD) Bacău, mai 2017; 

 „Tratativele privind navigația pe Dunăre și Marea Neagră dintre comisia româno-

rusă și comisia Puterilor Centrale de la Brăila. 31 decembrie 1917-14 ianuarie 

1918” - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, iunie 2017. 

 


