CURRICULUM VITAE

Nelu-Cristian Ploscaru
Născut la 8 decembrie 1969, în Târgu Neamţ
Conferenţiar universitar doctor
Contact: email: cploscaru@yahoo.com, Tel: +40-232-201617 (office); Fax: +40-232201156.
Studii:
- 2006 - doctor în domeniul istoriei, specializarea Istoria Modernă a Românilor, cu tema
de doctorat, Partida naţională în prima jumătate a secolului al XIX-lea, conducător
ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Gh. Cliveti.
- 1995-1996 - Absolvent de Studii Aprofundate, domeniul Istorie, specializarea
„România în relaţiile internaţionale”.
- 1990-1995 - Absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi,
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Cursuri/seminarii susţinute:
- Istoria modernă a românilor, semestrul I şi semestrul al II-lea, seminar.
- Curs şi seminar special de Istoria modernă a Românilor, anul al III-lea, semestrul al IIlea
- Curs şi seminar opţional, anul al III-lea, semestrul I, cu tema Formarea naţiunilor.
Conferinţe naţionale şi locale:
- Revoluţia de la 1821 şi constituirea „partidei naţionale”. Grupări boiereşti din Ţara
Românească, susţinută la sesiunea de comunicări a Facultăţii de Istorie a Universităţii
„Al. I. Cuza”, octombrie 2001, 15 p.
- Mitul lui Ştefan cel Mare la începutul epocii moderne, susţinută la sesiunea de
comunicări Ştefan cel Mare şi epoca sa organizată de Institutul de Istorie A. D. Xenopol
şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, iunie 2004, 8 p.
- „Tarafuri” boiereşti. Idei şi moravuri politice în Moldova la începutul secolului al XIXlea (1802-1828), susţinută la sesiunea de comunicări a Facultăţii de Istorie a Universităţii
„Al. I. Cuza”, octombrie 2004, 7 p.
- „Cărvunarii” şi primele manifestări politice ale cugetării liberale în Moldova, susţinută
la sesiunea Catedrei de Istorie Modernă a Facultăţii de Istorie, Universităţii „Al. I. Cuza”,
aprilie 2005, 7 p.
- Politici culturale şi influenţă franceză în primii ani ai regimului regulamentar din
Moldova, susţinută la sesiunea de comunicări a doctoranzilor Facultăţii de Istorie a
Universităţii „Al. I. Cuza”, octombrie 2005, 7 p.

- Proiectul „republicii aristo-dimocrăticeşti”. Consideraţii în jurul unor controverse,
susţinută la sesiunea de comunicări a Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”,
octombrie 2005, 8 p.
- Consideraţii privind un arz al boierimii din Ţara Românească la 1802, susţinută la
sesiunea de comunicări a Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, octombrie
2006, 12 p.
- Despre structura şi statutul boierimii din Principatele Române în prima jumătate a
secolului al XIX-lea. Forme de putere şi prestigiu social, susţinută la Sesiunea pe teme de
istorie socială a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi, noiembrie 2006, 11 p.
- Tradiţie şi inovaţie în demersul politic al lui Tudor Vladimirescu la 1821, la Sesiunea
de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Istorie cu prilejul Zilelor Universităţii, 25-27
octombrie 2007.
- Un cărvunar necunoscut – Dracache Roset, la Sesiunea Comisiei de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie „Sever Zotta”, Iaşi, 13 noiembrie 2007.
- Puterea şi „cuvântele”. Despre originile discursului politic modern în Principatele
Române, la Colocviul internaţional „Ideologii politice şi reprezentări ale puterii în
Europa”, Iaşi, 30.octombrie- 1 decembrie 2007.
- „Duhul nesupunerii franţuzeşti” în Moldova. O „zavistie” boierească la 1803-1804 şi
motivele sale (I), la Sesiunea Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie „Sever
Zotta”, Iaşi, 8 aprilie 2008.
- „Duhul nesupunerii franţuzeşti” în Moldova. O „zavistie” boierească la 1803-1804 şi
motivele sale (II), la Congresul Naţional de Genealogie şi Heraldică, 15-17 mai 2008.
- Proiectul „republicii aristo-dimocraticeşti”: consideraţii în jurul unei controverse
istoriografice, la Şedinţa de comunicări a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi, 5
iunie 2008.
- Modernizarea societăţii româneşti. Consideraţii privind actualitatea unui concept
istoriografic, la Simpozionul România modernă. Construcţie naţională şi implicaţii
europene, organizat în cadrul Zilelor academice ieşene, 24 septembrie 2008.
- Strategii discursive ale paşoptiştilor moldoveni reflectate în istoriografia ultimilor
decenii, la Simpozionul Anul 1848 la români. Istoriografie şi memorie culturală, Iaşi, 1415 noiembrie 2008.
- Despre „legalitate” în Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Obiceiul, pravila, legiuirea şi legea, la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de
Istorie cu prilejul Zilelor Universităţii, 23-25 octombrie 2008.
- Politica Franţei în Principatele Române la începutul secolului al XIX-lea din
perspectiva elitei locale, la Simpozionul Diplomaţie şi conflict în relaţiile internaţionale,
Iaşi, 3-4 decembrie 2008.
- Un episod al „opoziţiei naţionale”: conjuraţia confederativă şi alegerile din 1837, la
Şedinţa de comunicări a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, 7 aprilie
2009.
- Violenţa politică exprimată ca discurs al puterii între tradiţie şi modernitate în
Principatele Romane, la Simpozionul Internaţional European Integration between
Tradition and Modernity, Tg. Mures, 23-24 octombrie 2009.
- Mihai Sturdza şi mişcarea naţională din Moldova (1835-1843), la Şedinţa de
comunicări a Institutului de Istorie A. D. Xenopol, 26 noiembrie 2009.

- Evghenie şi putere în Moldova la începutul veacului al XIX-lea, la Şedinţa de
comunicări a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, 8 decembrie 2009.
- Micleştii şi disputele boiereşti din Moldova la 1826, la Congresul Naţional de
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, Iaşi, 2010.
- V. F. Malinovski. Consul al Rusiei la Iaşi, la Simpozionul Internaţional Diplomaţi
români şi străini în istoria României, Iaşi, 17-18 septembrie 2010.
- Imaginar politic şi loialităţi de grup în Moldova la începutul veacului al XIX-lea,
susţinută la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Centrului de cercetări privind elitele
sociale şi ideologia puterii, Iaşi, 11 noiembrie 2010.
- Nobility and Power in Moldavia at the Beginning of the 19th Century in cadrul
workshop-ului Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi
implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală: Discurs literar artistic
şi construcţie identitară în secolele XVI-XX, Iaşi, 3 februarie 2011.
- Ipostaze ale alterităţii în Principatele Române la începutul veacului al XIX-lea în cadrul
Simpozionului internaţional “Noi şi ceilalţi. Construcţii identitare în istoria românilor”,
secolele XIV-XXI, Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi, 6-7 aprilie 2011.
- Nobility, Power and National Identity in the Romanian Principalities at the Beginning
of the 19th Century, la conferinţa internaţională New Directions in Humanities, 8-11 iunie
2011, Granada (Spania), organizată de către University of Illinois at Urbana-Champaign
(SUA).
- Identitarian Representations in Moldova in the Context of the Resto-ration of
Indigenous Rule, la Conferinţa internaţională Recent Studies on Past and Present: New
Sources, New Methods or a New Public? (Bucharest, 25th-28th of September 2011).
- Un pamflet boieresc în Moldova la 1808 şi rosturile sale politice, la Zilele Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de
Istorie, 28 octombrie 2011.
- Reprezentări ale identităţii etno-naţionale în discursul politic românesc în primii ani ai
domniilor pământene, susţinută la Conferinţa internaţională Retorica politică modernă în
Europa Centrală şi de Sud-Est. Origini şi forme de manifestare, Iaşi, 3-5 noiembrie 2011.
- Expresii simbolice ale confruntării pentru putere în Moldova din primele trei decenii
ale secolului al XIX-lea, susţinută la Convenţia Anuală a Societăţii de Studii Istorice din
România, Iaşi, 11 decembrie 2011.
- Adjectivele confruntării. Despre vocabularul alterităţii politice în Principatele Române
în prima jumătate a secolului al XIX-lea, la al IV-lea Colocviu anual al Centrului de
Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie practică „Bestiarul puterii: discursuri, practici,
manifestări”, 25-26 octombrie 2012.
- Expresii simbolice ale „corpului politic” în Moldova la începutul veacului al XIX-lea.
Observaţii preliminare, la Sesiunea de comunicări a Centrului de Cercetări privind elitele
sociale şi ideologii ale puterii al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 5
aprilie 2012.
- Adunarea Obştească a Moldovei – proceduri parlamentare şi confruntări simbolice în
anii ocupaţiei ruseşti (1831-1834), susţinută la Zilele Universităţii „Al. I. Cuza”,
Facultatea de Istorie, 26-27 octombrie 2012.
- Naţionalism ţi modernizare la români (prima jumătate a secolului al XIX-lea).
Observaţii asupra unor lucrări recente susţinută la Sesiunea de comunicări a Centrului

de Cercetări privind elitele sociale ţi ideologia puterii, Facultatea de Istorie, 4 aprilie
2013.
- Despre condiţia cărturarului ţi difuziunea textelor literare în Moldova la începutul
veacului al XIX-lea, susţinută la Zilele Muzeului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
27 noiembrie 2013.
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Universităţii „Al. I. Cuza”, 2001, pp.199-204/ Preliminaries to a history of the origins of
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