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Studii

2002-prezent Studii doctorale în cotutelă cu tema Culte solare şi
lunare răspândite în Asia Mică în secolele I-III, sub îndrumarea prof.
univ. dr. Silviu Sanie (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi) şi a prof. univ.
dr. Michel Molin (Université d’Angers, Franţa); domenii fundamentale
de specializare: istorie antică universală, iudaism, creştinism, culte
orientale
2000-2001 Studii aprofundate, modulul „Izvoarele istoriei antice şi
medievale”; disertaţie cu tema Divinităţi preromane în Asia Mică în
timpul Principatului, coordonată de prof. univ. dr. Nelu Zugravu
1996-2000 Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, licenţiat în istorie-filologie,
specializarea istorie-limbă şi literatură engleză; lucrare de licenţă cu
tema Evreii primelor secole creştine. Comunităţi iudaice şi elemente
iudaizante în Europa (sec. I-VI d.Hr.) sub îndrumarea prof. univ. dr.
Nelu Zugravu
1988-1992 Liceul Teoretic „Al.I. Cuza” Iaşi

Experienţa
profesională

2007-prezent secretar ştiinţific al Centrului de Istoria Evreilor şi
Ebraistică Iaşi
2007-prezent asistent universitar la Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi; ţin
seminarii la materiile: Orientul Antic şi Mediterana în Antichitate
(anul I), Istoria Antică Universală (anii II şi III); Limba Engleză (anii I
şi II); intenţionez să dezvolt în perspectivă următoarele teme de
predare şi cercetare: Istoria comunităţilor evreieşti în Europa şi în Asia
Mică (sec. I-VI); Culte orientale şi culte autohtone în Europa de sudest. Mentalităţi şi perspective;
2006-prezent membru al Institutului Britanic de Arheologie de la
Ankara (British Institute of Archaeology at Ankara)
2004-2006 preparator titular la Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi
2004-2005 secretar ştiinţific al Centrului de Studii Clasice şi Creştine

Iaşi
2001-2004 preparator suplinitor la Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi
2000-2001 redactor la Editura Polirom
1995-1996 redactor la cotidianul 24:Ore
Activitatea
ştiinţifică

aprilie 2007 Bursă de studii Erasmus/Socrates la Universitatea din
Angers (Université d’Angers, Franţa), unde am prezentat trei
comunicari
mai 2006 Bursă de studii Erasmus/Socrates la Universitatea din
Angers (Université d’Angers, Franţa), unde am prezentat trei
comunicari
martie 2006 Bursă de studii la Institutul Britanic de Arheologie de la
Ankara (British Institute of Archaeology at Ankara)
august 2005 Bursă de studii la Şcoala franceză de arheologie de la
Atena (École française d’Athènes)
iul.-sept. 2002 Stagiu de cercetare la Şcoala franceză de arheologie de
la Atena (École française d’Athènes), unde am beneficiat de
îndrumarea prof. Denis Feissel, membru al Collège de France
oct. 1999-mart. 2000 Bursă de studii Erasmus/Socrates la
Universitatea din Angers (Université d’Angers, Franţa), pentru
specializarea istorie antică, sub îndrumarea prof. univ. dr. Michel
Molin, specialist în istoria romană, a prof. Carrez-Maratray, specialist
în perioada elenistică, prof. univ. De Cevins şi M. Lebreton (maître de
conference) pentru specializarea istorie medievală timpurie
– Studii şi lucrări de specialitate publicate (vezi Anexa)
– Am beneficiat de sprijinul şi îndrumarea unor specialişti din ţară şi
din străinătate precum Denis Feissel, Manfred Oppermann, Moshe
Fischer, Michel Molin, Yulia Ustinova, Margarita Tacheva
– Participant la cercetările arheologice de la Tropaeum Traiani (com.
Adamclisi, jud. Constanţa), în 1997 şi 1998 şi Ibida (Slava Rusă, jud.
Tulcea), în 2007.
– 2000-2003, în calitate de redactor la Editura Polirom, am redactat
sau colaborat la redactarea unor lucrări de specialitate precum: A.
Ferrari, Dicţionar de mitologie greacă şi romană; C. Moreschini, E.
Norelli, Istoria literaturii creştine vechi greceşti şi latine, I; N.
Corneanu, Patristica mirabilia. Pagini din literatura primelor veacuri
creştine; Plinius cel Bătrân, Naturalis historia (I, II, III, IV); O.
Wattel, Mic atlas istoric al Antichităţii romane; P. Cabanes, Mic atlas
istoric al Antichităţii greceşti; A. Giardina, Omul roman; S. Donadoni,
Omul egiptean; C. Iancu, Shoah în România; L. Leuştean, P. Zahariuc,
Istoria românilor. Teste-grilă pentru bacalaureat şi admiterea în
învăţământul superior; L. Benevolo, Oraşul în istoria Europei; G.F.
Jewsbury, Anexarea Basarabiei la Rusia: 1774-1828; J. Foran, Teorii
ale revoluţiilor
– Colaborări la realizarea unor emisiuni ale postului de radio Trinitas,
al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

Expuneri
comunicări
ştiinţifice

şi Răspândirea cultului lui Iuppiter Dolichenus în Dacia; Politica
religioasă a împăratului Nero; Originea apostolică a creştinismului
românesc. Apostolatul Sf. Andrei; Comunităţi iudaice în Europa (sec.
I-VI d.Hr.); Elemente gnostice de influenţă iudaică în sud-estul
Europei; Eléments judaïques et judaïsants dans le sud-est de l’Europe
(Dacia, Pannonia, Moesia) du Ier au VIe siècles – la Universitatea din
Angers, Franţa; Particularităţi iconografice în cultul lui Mên în Asia
Mică în timpul Principatului (până în anul 2004)
– Vezi anexa (2004-2007)

Domenii
Istorie antică, antropologie culturală, limbă şi epigrafie greacă,
profesionale de filosofia religiilor, sociologie, arheologie, istoria grupurilor minoritare,
interes
psihologia maselor
Limbi străine Engleză – foarte bine
cunoscute
Franceză – foarte bine
Germană – începător
Neogreaca – începător
Traduceri

– Vezi anexa

