
 
 

Granturi obţinute de profesori ai Facultăţii de Istorie 
 
 
 
Proiecte CNCS, Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare PN II 
 

2013-2015 

Idei, Tinere echipe 

• Foreign diplomats in the Kingdom of Romania. Ways of socialization and mundanity 
experiences (1881-1914) (director: lect. univ. dr. Claudiu Topor) 

 

2012-2014 

Idei, Proiecte de cercetare exploratorie 

• The Body as a Metaphorical Representation of the Romanian Political and Ethnic Community 
(15th – 20th centuries) (director: prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon) 

• The Archaeology of the Ancient and Medieval Danube Delta: Modeling Environmental  and 
Historical Change (director: prof. univ. dr. Octavian Bounegru) 

• The dynamics of colonization in the civilian and military milieu of the Roman province Moesia 
Inferior. A model of an contrastive approach (director: prof. univ. dr. Lucreţiu Bârliba) 

• Old towns, new towns in the Romanian Principalities (16th-18th centuries) (director: conf. univ. 
dr. Laurenţiu Rădvan) 

 

  2009-2011 

Idei, Proiecte de cercetare exploratorie 

• Relaţiile Moldovei cu Sfântul Scaun si Marea Biserica (secolele XIVXVII) (director: prof. univ. 
dr. Ştefan S. Gorovei) 

• Istorie romaneasca in arhivele de la Muntele Athos (director: prof. univ. dr. Petronel Zahariuc) 

• Tezaure documentare si artistice româneşti in Bulgaria si Orientul Apropiat (Ierusalim si Sinai) 
(director: prof. univ. dr. Maria Magdalena Szekely) 

• De la schimbătorii de bani la băncile moderne. Impactul activităţilor financiar bancare asupra 
dezvoltării urbane din Moldova (sec. XVII prima parte a sec. XX) (director: conf. univ. dr. 
Laurenţiu Rădvan) 

• Migraţie si aculturaţie in spaţiul romanităţii orientale europene (sec. IVII P. Chr.) (director: prof. 
univ. dr. Lucreţiu Bîrliba) 

• Cuvintele si politica. Pamfletul si textul de propagandă in Principatele Române (director: conf. 
univ. dr. Mihai Cojocariu) 

 
 
  2010-2012 
Proiecte post-doctorale 

• Structuri şi sociabilităţi politice în România interbelică. Elite, organizaţii şi solidarităţi politice 
în cadrul Partidului Naţional Liberal (director: lect. univ. dr. Ovidiu Buruiană) 

• Activitatea Congregaţiei De Propaganda Fide în Moldova secolului al XVII-lea reflectată de 
izvoare din arhive şi colecţii poloneze (director: conf. univ. dr. Bogdan Petru Maleon)  



 
 

 
  2008-2010 
Idei, Proiecte de cercetare exploratorie 

• Aria de captare a resurselor din teritoriul Histriei in epoca greco-romana. Studiu de 
ecocronologie a habitatului histrian din perspectiva analizei spaţiale (director: prof. univ. dr. 
Octavian Bounegru). Site: http://histrichora.uaic.ro/ 

• Izvoarele de apa sărată din Moldova: Etnoarheologia unei resurse naturale polivalente (director: 
conf. univ. dr. Marius Alexianu). Site: http://etnosal.uaic.ro/ 

 
 
Burse Fulbright recente: 
 
2009-2010  
Lect. univ. dr. Gabriel Leanca, proiect: Empires and Nations: Towards a Comparative Approach in the 
Study of the Eastern Question; Columbia University, Department of History. 
 
2008 
Conf. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, proiect: Medieval Towns in East Central Europe: A Comparative 
Approach; University of Illinois at Urbana-Champaign; Russian, East European, and Eurasian Center. 
 
 
Granturi şi proiecte naţionale mai vechi (selecţie):  
 
Viaţa şi ambientul comunităţilor eneolitice de la est de Carpaţi (cercetări interdisciplinare) (2001-
2003), director: prof. univ.dr. Nicolae Ursulescu; Modernizare şi europenism în România interbelică. 
Instituţii politice şi sociale (2001-2003), director: prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei. Arheologie 
experimentală. Reconstituirea tehnicilor şi instalaţiilor preistorice de ardere a ceramicii (2002-2004), 
director: drd.zi Felix Adrian Tencariu; Dimensiunea europeană a civilizaţiei eneolitice de la est de 
Carpaţi (2004-2006), director: prof.univ.dr. Nicolae Ursulescu; Cultul martirilor la Dunărea de Jos în 
contextual creştinismului timpuriu European. Studiu comparative (2003-2005), director: prof.univ.dr. 
Octavian Bounegru; Izvoarele creştinismului românesc. Fontes Historiae DacoRomanae Christianitis 
(2006-2008); director: prof.univ.dr. Nelu Zugravu; Majoritari şi minoritari în Moldova medievală. O 
perspectivă etnică şi confesională (2002-2004), director: prof.univ.dr. Ion Toderaşcu; Oraşul românesc 
în sec. al XVIlea. Evoluţie şi interferenţe europene (2003-2005), director: prof.univ.dr. Ioan Caproşu; -
Tradiţii şi integrare în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării în România. Un 
studiu de caz: Universitatea din Iaşi (2004-2006), director: prof.univ.dr. Gheorghe Iacob; Oraşul 
românesc între Orient şi Occident. O perspectivă istorică asupra fenomenului urban în condiţiile 
integrării României în Europa (sec. XVIIXX) (2006-2007), director: lect. univ. dr. Laurenţiu Rădvan. -
Ţara Moldovei între Commonwealthul bizantin şi Respublica Christiana: metafore, ritualuri, simboluri 
şi concepţii ale puterii în secolele XIVXV. Un studiu al imaginarului politic (2006-2008), director: 
prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon. Relaţiile dintre Ţările Române şi Bisericile din Răsărit 
(Muntele Athos, Bulgaria, Serbia, Grecia) (2006-2008), director: conf. univ. dr. Petronel Zahariuc.  
 


