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C U R R I C U L U M  V I T A E

Europass 

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume Pîrvulescu Cristian-Romulus 

Adresă 

Telefon Mobil: = 

E-mail  cpirvulescu@yahoo.fr 

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  09.01.1965 

Sex  Masculin 

Locul de munca vizat /Aria 

ocupationala 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

Perioada • profesor de filosofie  (1989-1992)

• asistent universitar, Facultatea de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice 

şi Administrative (1992-1995)

• lector universitar, Facultatea de Ştiinţe Politice , SNSPA, (1995 – 2004)

• secretar ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe Politice 2000-2004

• din 2004 conferenţiar universitar

• 2004-2005 prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Politice

• după noiembrie 2005 decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice, SNSPA

Funcţii sau posturi ocupate 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea deŞtiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 

str. Povernei, nr. 6, sect. 1, Bucureşti   

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activitate didactică, activitate de cercetare  

Principale activităţi şi 

responsabilităţi  
Activitati specifice învăţământului universitar (activitati didactice si de cercetare) 

STUDII SI CURSURI DE SPECIALITATE 

Perioada 

1985-1989 1996-2003 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Filosofie, 

Universitatea din Bucureşti, 

1989 

Institutul de Teorie 

Socială al Academiei, 

Şcoala Naţională de 

Studii Politice şi 

Administrative 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 
Invatamant superior Postuniversitar 

Calificarea / diploma obţinută Licenta Doctorat 
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Disciplinele principale 

studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Filozofie-Istorie 

 

 

 

 

Ştiinţe politice  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

Dobândite în cursul vieţii şi carierei,dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă. 

LIMBA MATERNĂ Limba romana 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   

EN 

 

5 

 

 

EN 

 

5 

 

EN 

 

5 

 

EN 

 

5 

 

EN 

 

5 

Limba  FR 5 

 

FR 5 FR 5 FR 5 FR 5 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI 

SOCIALE 

Comunicare. Spirit de echipa. Capacitate de motivare a echipei.  

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI  

ORGANIZATORICE 

Management organizaţii publice şi non-guvernamentale 

Coordonare echipe de cercetare 

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI 

TEHNICE 

Utilizare calculator 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Monitorizare domenii şi activităţi, colectare date şi analiză de informaţie în diferite 

programe destinate prelucrării de date statistice, utilizarea serviciilor software etc.  

Alte competenţe şi aptitudini Analiză strategică, proiectare strategii, analiză legislaţie, formulare de proiecte 

tehnice şi regulamente pentru dezvoltare activtăţi instituţionale  

Camabru al comitetuui economic și social European 
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ALTE ACTIVITATI SPECIALIZARI SI CALIFICARI 

• Institutul de Studii Politice şi Fundaţia Naţională de Ştiinţe Politice din Paris 

(mai-august 1995) 

• CESI, Paris (septembrie-octombrie 1998) 

• Universitatea Paris X – Nanterre (noiembrie1998) 

• CEFIPA , Paris (octombrie-noiembrie 1999) 

• Universitatea Paris X – Nanterre (februarie 2001) 

• Stagiu de informare finanţat de Institutul Goethe la Fundaţia Ştiinţă şi Politică, 

Institutul German pentru Politică şi Securitate Internaţională, Berlin şi IGMedien, 

Stutgart (martie 2001) 

• Schimburi academice Departamentul de Ştiinţe Politice al Universităţii din 

Amsterdam, Olanda (noiembrie 2002) 

• Schimburi de experienţă asociative şi academice în Statele Unite ale Americiu 

organizat prin International Visitors Program al Departamentului de Stat (iulie –august 

2003) 

• membru în comitetul de redacţie şi redactor şef adjunct al revistei de ştiinţe 

politice Sfera Politicii ( 1994-1997)  

• membru fondator al Asociaţiei Române de Ştiinţe Politice 

• membru fondator a Societăţii Române de Ştiinţe Politice 

• 1999 – 2005, membru al juriului Barometrului de Opinie Publică, cercetare 

bianuală realizată de Fundaţia pentru o Societate Deschisă 

• colaborări şi prezenţe în dezbaterile din mass media românească (Observatorul 

cultural, 22, Dilema, Bursa, Cotidianul, Curentul, România Liberă, BBC, Radio Europa 

Liberă, Radio România Actualităţi, Radio România Internaţional, RFI Romania, Europa 

FM, DigiFM și DigiTV, TVR, Antena 3, Prima TV, Pro TV etc.) 

• consultant în cadrul Programului CDF (Cadrul de dezvoltare cuprinzătoare) al 

Băncii Mondiale (2000, 2003); 

• evaluator al Coaliţiei 2005 (reţea de peste 100 de organizaţii civice din 

Republica Moldova care au monitorizat procesul electoral pentru alegerile parlamentare 

din martie 2005) iulie - noiembrie 2005; 

• membru în Comitetul Economic şi Social European (CESE) din 2007;  

• membru al Biroului CESE 2007-2009, 2010 -2013, 20015-2018; 

• membru în Biroul Grupului III, Activități diverse, al CESE, 2007 – prezent; 

• președinte la Grupului permanent  IMI (Imigrație și Integrare) al CESE, 2015 – 

2018;  

• 1999 – 2003 , Preşedinte al Asociaţiei Pro Democraţia  

• Președinte de Onoare al Asociaţiei Pro Democraţia, 2003 – prezent; 

• 2002 și 2013, coordonator, ca preşedinte APD, al Forumului Constituţional, 

dezbatere publică ce a vizat implicarea societăţii civile în procesul de revizuire a 

Constituţiei  
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 LUCRĂRI ELABORATE ŞI / SAU PUBLICATE  

     Autor: 

• Politici şi instituții politice, Editura trei, București, 2000, 2002 

•  Partide si sisteme de partide, Editura Universității Dimitrie Cantemir, 

București, 2000, 2007 

• Știința politică, Editura Universității Dimitrie Cantemir, București, 2001 

 

Coordonator: 

• Societate civilă, democrație şi construcție instituțională (împreună cu 

Andrada Nimu și Arpad Todor), Polirom, 2017 

 

Coautor: 

• „Naționalism şi rasism difuz în cultura politică românească” în Populism, 

demagogie, realism politic volum editat de Cătălin Turliuc şi Alexandru 

Zub, Iași: Academia Română, Institutul de istorie A. D. Xenopol, 2001 

• Manual de filozofie (coordonatori : Adrian Miroiu, Doina Ștefănescu) 

București: Humanitas, 2003, 2004, 2005, 2006 

• Dicționar de scrieri politice, (coordonator Laurențiu Ștefan Scalat) 

București: Humanitas, 2000 (articolele : Montesquieu - Despre spiritul 

legilor, Roberto Michaels – Partidele politice: eseu asupra tendințelor 

oligarhice ale democrațiilor) 

• Dezvoltarea economico-socială și piața muncii, Craiova: Universitaria 

2004, volum editat de CNSLR-Frăția şi Institutul de Studii Sindicale din 

România, OAED şi INE/GSEE-ADEDY din Grecia (capitolele Viața 

socială în România postrevoluționară şi România în fața globalizării şi 

integrării europene) 

• Reforma constituțională în România. Aspecte teoretice şi istorice legate de 

evoluția constituțiilor; București: Centrul de Resurse pentru Democrație, 

Asociația Pro Democrația, 2008 

• „România între democrația de opinie şi absenteismul de masă”, în Alegeri 

2008. Volumul II: Continuitate şi schimbare, Iași: Polirom, 2009 

• „Compromisul democratic într-o Românie scindată social și politic” în  

Șansa României - Oamenii. Reprofesionalizarea României II, București: 

Institutul de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare,  2009     

• „Clivages gelés, clivages oubliés, clivages ajoutés.  La Roumaine et les 

problèmes en suspension” La Démocratie dans l'adversité sous la direction 

du Chantal Delsol, Giulio De Ligio, Paris : Edition du Cerf, 2019 

•  Revoluția din 1989: Învinși și învingători (coordonatori: Anneli Ute 

Gabanyi, Alexandru Muraru, Andrei Muraru, Daniel Șandru) Iași: Polirom, 

2020 

 
Cristian Pîrvulescu 
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ANEXA I:  Lista comunicărilor prezentate la conferinţe, seminarii şi mese rotunde în ţară şi 

străinătate 

 

OPINII ELABORATE PENTRU COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ÎN 

DOMENIUL MIGRAȚIEI, AZILULUI ȘI EDUCAȚIEI: 

 

REX 508 by PÎRVULESCU Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare și Instrumentul european 

pentru securitate nucleară (eesc-2018-04060-00-01-ac-tra-ro.docx) 12/12/2018 

REX 494 by PÎRVULESCU Schimbul de date cu caracter personal și protecția acestora într-o lume 

globalizată (https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2017-03365-00-01-ac-tra-ro.docx) 20/11/2017 

016) 

REX 478  by PÎRVULESCU Noul parteneriat privind migrația cu țările terțe 

(https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2016-06003-00-00-ac-traro. 

docx)  

SOC 547 by MORENO DÍAZ & PÎRVULESCU Pachetul de reformare a Sistemului european comun de azil 

II (https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2016-04410-00-01- 

ac-tra-ro.docx) adopted 14/12/2016 

SOC 544 by PÎRVULESCU Sistemul de intrare/ieșire (https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2016-

03098-00-02-ac-tra-ro.docx) adopted 21/09/2016 

SOC 534 by IULIANO & PÎRVULESCU Paza europeană de frontieră și de coastă 

(https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2016-00688-00-03-ac-tra-ro.docx) adopted 14/12/2016 

SOC 528 by PÎRVULESCU Agenda europeană privind securitatea 

(https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2016-00019-00-00-ac-tra-ro.docx) adopted 16/03/2016 

SOC 526 by PÎRVULESCU O agendă europeană privind migrația: Al doilea pachet de punere în aplicare 

(eesc-2015-05408-00-02-ac-tra-ro.docx) adopted 10/12/2015 

SOC 525 by MALLIA & O agendă europeană privind migrația: (https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc- 

2015-05408-00-02-ac-tra-ro.docx) adopted 10/12/2015 

REX 447 by MORKIS & PÎRVULESCU Către o nouă politică europeană de vecinătate 

(https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2015-02442-00-03-ac-tra-ro.docx) adopted 01/07/2015 

SOC 484 by PIRVULESCU Admiterea resortisanților țărilor terțe 

(https://api.eesc.europa.eu/documents/ces3516-2013_00_00_tra_ac_ro.doc) adopted 18/09/2013 

SOC 483 by PIRVULESCU Pachetul „Frontiere inteligente” (https://api.eesc.europa.eu/documents/ces2662-

2013_00_00_tra_ac_ro.doc) adopted 22/05/2013 

SOC 442 by PIRVULESCU Solidaritatea în domeniul azilului (https://api.eesc.europa.eu/documents/ces1577-

2012_ac_ro.doc) adopted 11/07/2012 

SOC 436 by PIRVULESCU Reîntregirea familiei - Carte verde 

(https://api.eesc.europa.eu/documents/ces1300-2012_ac_ro.doc) adopted 23/05/2012 

SOC 427 by PIRVULESCU Integrarea resortisanţilor ţărilor terţe 

(https://api.eesc.europa.eu/documents/ces821-2012_ac_ro.doc) Adopted 28/03/2012 

SOC 401 by BISCHOFF & PIRVULESCU Strategia pentru Carta drepturilor fundamentale 

(https://api.eesc.europa.eu/documents/ces1381-2011_ac_ro.doc) adopted 21/09/2011 

SOC 388 by PIRVULESCU Politica UE de combatere a terorismului 

(https://api.eesc.europa.eu/documents/ces800-2011_ac_ro.doc) adopted 04/05/2011 

SOC 374 Valoarea adăugată a unui regim european comun de azil 

(https://api.eesc.europa.eu/documents/ces973-2010_ac_ro.doc) adopted 14/07/2010 

SOC 368 by PIRVULESCU Standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 

resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a 

putea beneficia de protecție internațională (https://api.eesc.europa.eu/documents/ces642-2010_ac_ro.doc) 

adopted 28/04/2010 

https://api2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2018-04060-00-01-ac-tra-ro.docx/content
https://api2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2018-04060-00-01-ac-tra-ro.docx/content
https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2017-03365-00-01-ac-tra-ro.docx
https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2016-03098-00-02-ac-tra-ro.docx
https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2016-03098-00-02-ac-tra-ro.docx
https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2016-00688-00-03-ac-tra-ro.docx
https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2016-00019-00-00-ac-tra-ro.docx
https://api2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2015-05408-00-02-ac-tra-ro.docx/content
https://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2015-02442-00-03-ac-tra-ro.docx
https://api.eesc.europa.eu/documents/ces3516-2013_00_00_tra_ac_ro.doc
https://api.eesc.europa.eu/documents/ces2662-2013_00_00_tra_ac_ro.doc
https://api.eesc.europa.eu/documents/ces2662-2013_00_00_tra_ac_ro.doc
https://api.eesc.europa.eu/documents/ces1577-2012_ac_ro.doc
https://api.eesc.europa.eu/documents/ces1577-2012_ac_ro.doc
https://api2016.eesc.europa.eu/v1/documents/ces1300-2012_ac_ro.doc/content
https://api.eesc.europa.eu/documents/ces1300-2012_ac_ro.doc
https://api.eesc.europa.eu/documents/ces821-2012_ac_ro.doc
https://api.eesc.europa.eu/documents/ces1381-2011_ac_ro.doc
https://api.eesc.europa.eu/documents/ces800-2011_ac_ro.doc
https://api.eesc.europa.eu/documents/ces973-2010_ac_ro.doc
https://api.eesc.europa.eu/documents/ces642-2010_ac_ro.doc
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SOC 352 by PARIZA CASTANOS & PIRVULESCU Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (Stockholm) 

(https://api.eesc.europa.eu/documents/ces1714-2009_ac_ro.doc) adopted 04/11/2009 

SOC 325 by MALOSSE & PIRVULESCU Parteneriatul dintre instituţiile de învăţământ şi angajatori 

(https://api.eesc.europa.eu/documents/ces630-2009_ac_ro.doc) adopted 24/03/2009 

 

 

CERCETĂRI:  

• coordonator al proiectului de cercetare Partide politice și orientări doctrinare în România anilor ‘90 

finanțat de Consiliul National al Cercetării Științifice Universitare, 1995 – 1998 

• coordonator al proiectului de cercetare Democrație și multiculturalism finanțat de Consiliul National 

al Finanțării Învățământului Superior, 1999–2000 

• coordonator al segmentului românesc din programul european Moress finanțat de Phare 2002-2005 

• coordonator al cercetării cantitative și calitative realizată de Facultate de Științe Politice din SNSPA 

în cadrul proiectului Nevoi și priorități de schimbare educațională în România – fundament al 

dezvoltării și modernizării învățământului preuniversitar, proiect de cercetare finanțat de Ministerul 

Educației, Cercetării si Tineretului, 2006-2007 

• Mass media si cetățenia democratică și responsabilă, proiect finanțat de CNCSIS și desfășurat de 

Universitatea București, 2008-2009 

• Populism si neo populism în Europa Centrală si de Est, proiect finanțat de CNCSIS și desfășurat de 

Universitatea Babeș-Bolyai, 2010  

• Manager de proiect - ”Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica 

teoretica si aplicata la nivelul studiilor de licenta si masterat in domeniul stiintelor sociale si 

politice” POSDRU/56/1.2/S/36310, 2009-2013 

• Coordonator al parteneriatului proiectului si al relațiilor externe în proiectul POSDRU „Construcția 

și implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica 

romilor”, 2011 - 2014  

• Coordonator metodologie analiza de nevoi în proiectul POSDRU “Inovație și competențe în 

programele de master – o perspectiva aplicativă, orientată spre nevoile specifice ale beneficiarilor 

din sistemul penitenciar”- POSDRU/18/1.2/G/40459, 2011 – 2014  

• Manager de proiect -  Agenda 2030 – Proiectul de Strategie pentru Dezvoltarea Durabilă a 

Sectorului 1 „2020 – 2030”, beneficiar: Consiliul local al Sectorului 1, 2019 – 2020 
 

 

CONTRIBUŢII LA ALTE LUCRARI: 

 

• “Naţionalism şi rasism difuz în cultura politică românească” în Populism, demagogie, realism politic 

volum editat de Cătălin Turliuc şi Alexandru Zub, Academia Română, Institutul de istorie A. D. Xenopol, 

Iaşi, 2001 

• “Reforma constituţională” (pp. 39-42) şi “Încredere şi vot” (pp. 61-14) în Barometrul de Opinie Publică, 

Fundaţia pentru o Societate Deschisă, iunie 2002 

• “Reforma constituţională – Aşteptări publice şi (re)construcţie politică” (pp. 15-30) în Forumul 

Constituţional – raport final, Camera Deputaţilor a Parlamentului României, 2002 

(http://www.forumconstitutional.ro/raport_final.pdf) 

• “Reforma constituţională” (pp. 82-85) şi “Încredere şi vot” (pp. 94-97)  în Barometrul de Opinie Publică, 

Fundaţia pentru o Societate Deschisă,  octombrie 2002 

• “Partidele parlamentare în procesul de aderare a României la UE” studiu realizat în cadrul proiectului Harta 

actorilor şi problemelor aderării României la Uniunea Europeană, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 

2002 

• “Politică şi instituţii” (pp. 83-88) în Barometrul de Opinie Publică, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 

mai 2003 

https://api.eesc.europa.eu/documents/ces1714-2009_ac_ro.doc
https://api.eesc.europa.eu/documents/ces630-2009_ac_ro.doc
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• “Aux racines de la confusion à gauche” în Le monde diplomatique, septembrie 2006, pp II-III„Vocaţia 

civică” în Le monde diplomatique, nr. 11, ediţia română , februarie  2007, p. 2. 

• „Jocul cu poporul” în Le monde diplomatique, nr. 12, ediţia română , martie  2007, p2. 

• „De la Constituţia nomenclaturii la Constituţia elitei” în Le monde diplomatique, nr. 16, ediţia română , 

iulie  2007, p2.  

• „Rasismul: de la viciu la discriminare sistematică” în Le monde diplomatique, nr. 17, ediţia română, 

august  2007, pp 10-11. “Democraţia de substituţie” în Le monde diplomatique, nr. 20, ediţia română, 

noiembrie 2007, pp 1-2.  

• « Regim politic şi tip de administrație » în Probleme locale. Soluții locale, Iași, Institutul european, 1996  

• « A alege să alegi », introducere la James M. Buchanan, Limitele libertăţii, Editura Institutului European, 

Iaşi, 1998 

• “Valori şi cultură” (pp24-25) în Barometrul de Opinie Publică, Fundația pentru o Societate Deschisă, mai 

2001 

• “Valori şi cultură” (pp18-19)) şi “Reforma instituțională” (pp. 34-35)  în Barometrul de Opinie Publică, 

Fundația pentru o Societate Deschisă, noiembrie 2001 

• “Reforma constituțională” (pp. 39-42) şi “Încredere şi vot” (pp. 61-14) în Barometrul de Opinie Publică, 

Fundația pentru o Societate Deschisă, iunie 2002 

• “Reforma constituțională – Așteptări publice şi (re)construcție politică” (pp. 15-30) în Forumul 

Constituțional – raport final, Camera Deputaților a  

• Parlamentului României, 2002 (http://www.forumconstitutional.ro/raport_final.pdf) 

• “Reforma constituțională” (pp. 82-85) şi “Încredere şi vot” (pp. 94-97)  în Barometrul de Opinie Publică, 

Fundația pentru o Societate Deschisă, octombrie 2002 

• “Partidele parlamentare în procesul de aderare a României la UE” studiu realizat în cadrul proiectului Harta 

actorilor şi problemelor aderării României la Uniunea Europeană, Fundația pentru o Societate Deschisă, 

2002 

• “Politică şi instituții” (pp. 83-88) în Barometrul de Opinie Publică, Fundația pentru o Societate Deschisă, 

mai 2003 

• “Aux răcnise de la confesiune à gaucho” în Le Monde diplomației, septembrie 2006, pp II-III 

• „Vocația civică” în Le Monde diplomației, nr. 11, ediția română , februarie  2007, p. 2. 

• “Democrația de substituție” în Le Monde diplomației, nr. 20, ediția română  

• „Jocul cu poporul” în Le Monde diplomației, nr. 12, ediția română , martie  2007, p2. 

• „De la Constituția nomenclaturii la Constituția elitei” în Le Monde diplomației, nr. 16, ediția română , 

iulie  2007, p2.  

• „Rasismul: de la viciu la discriminare sistematică” în  Le Monde diplomației, nr. 17, ediția română, 

august  2007, pp 10-11., noiembrie 2007, pp 1-2.  

 

 

ARTICOLE ŞI STUDII:    

 

• „Cercul magic”, în Sfera Politicii nr. 9/1993;        

• „O tipologie a clasei politice în România post-totalitară” în Sfera Politicii nr. 11/ 1994; 

•  „Guvernul între Parlament şi Președinție”, în Sfera Politicii, nr. 13/1994; 

• „ Între principii şi interese – PL ’9”3  în Sfera Politicii, nr. 17/1994; 

• „ PNŢCD între istorie şi actualitate” în Sfera Politicii, nr. 19/1994; 

•  „Stânga occidentală – ciclicitate sau criză de perspectivă” în Sfera Politicii, nr. 20/1994; 

•  „Cultura politică – un instrument teoretic pentru estimarea adaptării la schimbare a societății românești” în Sfera 

Politicii, nr. 21/1994; 

•  „Despre o amintire” în Sfera Politicii, nr. 22/1994; 

•  „Cercul vicios” în Sfera Politicii, nr. 24/1995; 

•  „Lupta pentru recunoaștere” în Sfera Politicii, nr. 25/1995: 

• „Alegeri politice sau alegeri administrative?” în Sfera Politicii nr. 36/1996  

•  „Criterii ale democrației” în Sfera Politicii nr. 41/1996  
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• „Despre relevanța unui clivaj” în Sfera Politicii nr. 43/1996 

• „A doua Republică”  în Sfera Politicii nr. 44/1996  

•  „Linia de separație” în Dilema, nr. 197/1996 

•  „Cultura politică : un concept controversat” în Polis, vol. 3, nr. 3-4/1996  

• „Stabilitate fără majoritate ?” în Sfera Politicii nr 57/1998 

•  „Eșecul alternanței ?” în Sfera Politicii, nr. 60/1999 

• „Noua identitate europeană” în Politica Externă, an III, nr. 6/1999 

•  „Ordinea politicii şi politica ordinii”  în Secolul XX, nr. 1–2–3/1999  

•  „Cum se poate reformula astăzi o teorie a statului de drept” în Secolul XX , nr. 4–5–6/ 1999 

•  „Guvernare fără alternanță”, în Sfera Politicii, 79/2000  

• „Între nostalgia centrului şi tentația periferiei”, în Sfera Politicii, 83/2000 

• „Examen de etapă”, în Sfera Politicii, 84/2000 

•  „Excepționalismul românesc”, în Sfera Politicii, 90/2001 

•  „Un partid în derivă”, în Sfera Politicii, 92/2001 

•  „Etape şi factori în evoluţia puterii. De la putere individualizată la putere instituționalizată”, în Revista de drept 

public, serie nouă, anul VII, iulie –decembrie 2001, nr.2 

•  „Reînnoirea politicii”, în Sfera Politicii, 101/2003  

• „O construcție alternativă” în Sfera Politicii, 105/2003 

• „În căutarea Gralului electoral”, Expert electoral, 3, 2013 

• „Politica - același straniu obiect al analizei” Sfera Politicii 188 / 2016 

•  „Credibilida de sociale coalizões governamentais construção institucionale governona romênia pós-comunista„ 

Revista culturas jurídicas, vol. 3, núm. 6, 2016 (împreună cu Andrei Țăranu)  

•  „Democrația low cost în minunata lume iliberală”, Sfera Politicii nr. 191-192 / 2017 

•   La Roumanie entre « illibéralisme » et protestation, Etudes, 4240, 2017, pp. 17-28 

 

 

 

CONGRESE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, MESE ROTUNDE: 

 

• Dreptate socială şi egalitate formală, organizat de New School of Social Research din New York la 

Bucureşti, decembrie 1993 

• Creştin-democraţia în România organizat de  Asociaţia Pro Democraţia, 28 februarie 1996 

• “Regimuri politice şi instituţii politice”, în cadrul Şcolii Tinerilor Lideri Politici, organizată de Fundaţia 

pentru Pluralism, Sinaia, mai 1996. 

• Regimuri politice contemporane, organizat de Asociaţia Pro Democraţia, Căciulata, 8-9 septembrie 1996 

• “Sistemul politic şi media” în cadrul seminarului Media în România organizat de Fundaţia Soros, Bucureşti, 

4-7 octombrie 1996 

• “Tipologia grupurilor politice”, în cadrul programului Educaţie pentru democraţie organizat de Societatea 

Academică Română,  septembrie 1996 

• “Regim politic şi tip de administraţie” în cadrul seminarului-atelier Administraţia publică locală. Politici 

locale, organizat de Institutul european şi Delegaţia Comisiei europene, Iaşi, 23-24 octombrie 1996 

• “Formațiuni politice şi comunicare politică” în cadrul seminarului Evaluări post-electorale - accesul la 

informaţie organizat de Articolul XIX din Marea Britanie, APADOR-CH, Centrul pentru Jurnalism 

Independent, Bucureşti 6-7 decembrie 1996 

• “Partidele politice şi polarizarea presei” în cadrul seminarului Libertatea de exprimare şi accesul la 

informaţie organizat de Articolul XIX din Marea Britanie, APADOR-CH, Centrul pentru Jurnalism 

Independent, Iaşi 21-22 martie 1997 

• Sisteme constituţionale şi sisteme legislative, în cadrul programului de instruire a profesorilor de Cultură 

civică organizat de Asociația Pro Democrația și finanțat de Phare, Târgoviște, 27 martie 1997 

• “Relația dintre parlamentari şi presă în consolidarea statului de drept” în cadrul seminarului Parlamentarii şi 

presa organizat de Articolul XIX din Marea Britanie, APADOR-CH, Centrul pentru Jurnalism Independent, 

Braşov, 23-24 mai 1997 

javascript:void(0)
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• “Statul de drept şi instituţiile politice”, în cadrul programului Şcoala democraţiei organizat de Pro 

Democraţia, Sinaia, 27 noiembrie şi 6 decembrie 1997  

• Dezbaterea Criza politică: scenarii şi dileme organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent, Bucureşti , 

6 februarie 1998 

• “Statul de drept – instituţii moderne ale democraţiei” în cadrul programului Colegiul democraţiei organizat de 

Liga ProEuropa, Târgu Mureş, 7 februarie 1998 

• «Fractura socială: inadecvarea clasei politice românești la problemele societății în tranziție»  în cadrul 

Dezbaterilor Curentul cu tema Criza clasei politice ?, Timişoara, septembrie 1998. 

• “Rolul instituțiilor politice în definirea regimului politic”, în cadrul programului Colegiul democraţiei 

organizat de Liga ProEuropa, Târgu Mureş, 23 ianuarie 1999 

• “Noua orientare a social democraţiei şi tendinţa bipolară a sistemelor politice occidentale” în cadrul 

dezbaterii Calea a treia organizată de Comisia de Studii Prospective a Academiei Române, Asociaţia 

Română pentru Clubul de la Roma şi Fundaţia Universitară a Mării Negre, Bucureşti, 28 ianuarie 1999 

• “Democrația, de la democrația electorală la democraţia participativă”  în cadrul programului realizat de 

Asociaţia  Pro Democraţia Bacău în colaborare cu programul Phare pentru Democrație, Bacău, ianuarie, 

februarie 1999 

• “Statul de drept”, în cadrul programului realizat de Asociaţia  Pro Democraţia Bacău în colaborare cu Phare 

pentru Democrație, Slănic Moldova, aprilie, mai 1999  

• “Influența sistemului politic asupra carierei politice” în cadrul seminarului Tinerii şi politica organizat de 

Direcţia de Tineret şi Sport Arad, Moneasa, 4–6 iunie 1999 

• “Locul sindicatelor şi al organizaţiilor civice în consolidarea democraţiei în România” în cadrul sesiunii de 

comunicări Mişcarea socială din România – prezent şi viitor, organizată de Institutul de Educaţie şi Studii 

Sindicale şi CNSLR – Frăţia, Bucureşti, 23 septembrie 1999 

• “Statul de drept şi instituţiile reprezentative” în cadrul programului Colegiul democraţiei organizat de Liga 

ProEuropa, Târgu Mureş, 26 noiembrie 1999 

• “Efecte perverse ale tranziției spre democrație” în cadrul seminarului Libertatea presei şi progresul 

democraţiei în Republica Federală Iugoslavia,organizat de Centrul Euroregional pentru Democrație, 

Timișoara, 30 – 31 martie 2000 

• Analiza şi dezbaterea cercetării “Constituirea unei viziuni larg în România” în cadrul Programului CDF 

(Cadrul de dezvoltare cuprinzătoare) al Băncii Mondiale, Bucureşti, 7-11 iulie 2000 

• « Responsabilitatea civică » în cadrul seminarului Democraţie şi răspundere organizat de Fundaţia Konrad 

Adenauer, 29 noiembrie 2000 

• « Regimuri politice din Europa Centrală. O abordare comparativă. » în cadrul conferinței România şi Europa 

Centrală, organizată de Universitatea din Udine, Italia, 15-18 decembrie 1997. 

• « Influența clivaje politice şi sociale în structurarea partidelor politice românești după 1990 »  în cadrul 

Colocviului național de științe politice, Cluj, mai 1998. 

• « Masa rotundă nr.1 pentru democrație şi drepturile omului», în cadrul Planului de stabilitate în Europa de 

Sud-Est, Geneva, 19-20 octombrie 1999. 

• « Minorități și democrație în Europa», Bratislava, seminar organizat de Consiliul Europei, 20-21 noiembrie 

1999. 

• « Masa rotundă nr.1 pentru democraţie şi drepturile omului», în cadrul Pactului de stabilitate în Europa de 

Sud-Est, Budapesta, 21-22 februarie 2000 

• « Cultura politică între realități şi deziderate », seminar româno-maghiar organizat de Centul Cultural 

Român, Budapesta, 25aprilie 2000 

• « Dinamica regimului politic în România postcomunistă », în cadrul sesiunii de comunicări științifice, 

SNSPA , București, mai 2000« Good governance – teorie şi practică în România » în cadrul seminarului 

Good governance - dream or nightmare in Romania  organizat de Fundația Konrad Adenauer, 2-4 martie 

2001  

• Moderator al Grupului de lucru “Monitorizarea derulării procesului de descentralizare prin utilizarea 

indicatorilor de măsurare a performanțelor” în cadrul conferinței Reforma administrației publice şi 

monitorizarea performanțelor acestui proces organizat de Programul de reformă a administrației locale şi 

parteneriate durabile (GRASP), USAID, Ministerul administrației şi Internelor,  Sibiu, 10-11 septembrie 

2003 
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• «De la alegeri libertatea de alegere le alegeri libere. O perspectivă etică» în cadrul programului de conferințe 

şi dezbateri Etică şi societate. Limite şi deschiderii ale eticii aplicate organizat de Catedra de Filosofie 

Sistematică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, 7 noiembrie 2003 

• “Extremism şi democrație. Reglementări juridice privind combaterea extremismului şi mediul românesc” în 

cadrul  conferinței “Tendințe extremiste în societatea românească” organizată de fundația Konrad Adenauer 

şi Asociația Pro Democrația, București, 12 noiembrie 2003 

• “Între terorism şi libertate de expresie” în cadrul seminarului  Mass media şi terorismul organizată de 

Fundația Hans Seidel și Word Universitary Service – Romania, 24 ianuarie 2004 

• „La reforme de la classe politique roumaine, exigence de l’integration dans l’UE” în cadrul celei de a cincea 

ediţie a Şcolii sociologice româno-franceze de la Iaşi cu tema Les sociétés de l’Europe centrale et de l’est à 

l’heure de l’élargissement européen, 5-7 septembiie 2007, Iaşi 

• „Manipulare si marketing politic » la Al Vile Simpozion Național de Jurnalism cu tema « Forme ale 

manipulării opiniei publice » organizat de Catedra de Jurnalism UBB,  17 noiembrie 2007, Cluj Napoca 

• „Integrarea europeană prin partidele politice” în cadrul celei de a șasea ediție a Școlii sociologice 

româno-franceze metodologie în științele sociale cu tema La Roumanie dans l’Europe: une intégration 

achevée?, 15-18 octombrie 2008, Iaşi 

•   Statut fiscal des organisations de la société civile : la promotion de la subsidiarité et les problèmes des 

relations avec les institutions publique în cadrul reuniunii extraordinare a Biroului Grupului III al 

Comitetului Economic si Social European cu tema „La subsidiarité fiscale en Europe : situation et 

perspectives” Roma 7 noiembrie 2008 

•    „Criza democrației şi criza societății” în cadrul Colocviului internațional România după 20 de ani de 

la căderea regimului comunist organizat de Facultatea de științe politice, administrative şi ale 

comunicării şi Centrul de analiză politică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, 

octombrie 2009  

•  „Laicitatea în Europa postcomunistă. Cazul românesc” în cadrul grupului de lucru „L'Union européenne, 

une union politique avec des cadres de vie très différents en matière de laïcité” desfăşurat în a doua zi a 

Forumului « Spaţiu de libertate » (Foro „Espacio de Libertad”) organizat de Fundaţia Ferrer i Guàrdia şi 

Moviment Laic i Progressista la Facultatea de Economie a Universității din Barcelona, Barcelona 5-7 

noiembie 2010 

• „Democraţia şi criza” în cadrul Zilelor civice Europene (European Civic Days) eveniment organizat în 

cadrul preşedinţiei maghiare a Consiliului Uniunii Europene, Budapesta, 5-7 iunie 2011 

• Laicitate şi şcoală în România (Laicite et Ecole en Roumanie) în cadrul colocviului „Laicite et ecole en 

Europe” organizat de Ligue de l'Eseignement, de l'Education et de la Culture populaire în colaborare cu 

Maison de l'Europe, Paris, 10 iunie 2011 

•  „La crise de la démocratie ou la crise d’un modèle socio-économique ? L’état de la démocratie 

contemporaine entre politique, économie et société” în cadrul conferinței internaționale Cha(lle)nging 

Democracy at the Beginning of 21st Century organizată de Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca, 27-29 

octombrie 2011  

• Iniţiator, alături de Luca Jahier, preşedintele Grupului III din cadul Comitatului Economic şi Social 

European al Seminarului „Despre Universitate” (Seminar on Universities) organizat de Grupul III din cadrul 

Comitetului Economic şi Social European; prezentarea şi remarcile introductive din Despre Universitate (De 

l’Université) a deschis cea de-a doua sesiune, „Rolul universităţilor ca actori ai arenei publice europene” 

(The role of universities as actors in the European public arena), Bruxelles, 24 noiembrie 2011 

• „ Lege electorală sau legea junglei?” în cadrul conferinței Democrație şi alegeri organizată de Fundația 

Friedrich-Ebert România, București, 25-27 noiembrie 2011 

• Democraţie şi laicitate: un cuplu în suferinţă în cadrul Seminarului internațional « Laicitatea și spațiul public 

în Europa și România la începutul secolului al XXI-lea » (Espace laïc et public en Europe et en Roumanie au 

début du XXI siècle) organizat cu susținerea Ambasadei Franței în România de Facultate de Științe Politice, 

şi Asociația Pro Democrația, București, 23 martie 2012 

• Introducerea şi moderarea atelierului „Întărirea spațiului democratic deschis societății civile în sfera publică 

europeană” (Renforcer les espaces démocratiques pour la société civile dans la sphère  publique 

européenne)  în cadrul sesiunii «Cum poate fi promovată o cultură politică democratică: practici de la nivel 

local la nivel european» (Comment promouvoir une culture politique démocratique: pratiques du niveau 

local au niveau européen) în cadrul conferinței prilejuită de Ziua Societăţii Civile „La démocratie en 
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Europe : Ou sommes-nous? Un point de vue de la société civile” organizată de Comitetul Economic şi Social 

European, Bruxelles, 8 mai 2012 

• Tinerii şi angajamentul civic (Youth and Civic Engagement) în cadrul conferinței „O strategie vizionară 

pentru România” (Visionary Planning for Romania) organizat de Responsible Youth Leadership, Cluj 

Napoca, 26 octombrie 2012 

• Scurtă prezentare Despre criza şi inegalitate în cadrul Dezbaterii publice „Societatea inegalitară și dușmanii 

ei” organizată de World Vision România şi Centrul de Studii Politice şi Relații Internaționale, Cluj Napoca, 

26 octombrie 2012 

• „Politici sociale și democrație în România” în cadrul conferenței Democrația socială în România: provocări 

la nivel de programe şi actori, Fundația Friedrich Ebert România, București, 2 – 4 Noiembrie 2012 

• „How to build normative resilience against hatred”? în cadrul conferinței, Right-wing Extremism and Hate 

Crime, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România – Elie Wiesel și Fundația Friedrich-

Ebert România, București, 1 noiembrie 2016 

• Analiza La crise économique, une crise de la démocratie? prezentată în dezbaterea „No European crisis exit 

strategy without democracy, social citizenship and associations involvement” (co-organizator al dezbaterii în 

calitate de președinte al Asociaţiei Pro Democrația împreună cu Forumul Civic European, ARCI Italia, Liga 

Drepturilor Omului din Franța, etc.), din 9 noiembrie, desfășurată în cadrul manifestării „Firenze 10+10”, 

Florența, 8-11 noiembrie 2012   

• „Illibéralisme et crise de la démocratie” în cadrul conferinței The future of the European Union from a 

historical perspective în cadrul secțiunii a V -a, „Quelle(s) idéologie(s) derrière la (nouvelle) gouvernance 

européenne?”, Cluj, 26-27 octombrie 2917 

• „Valori democratice fundamentale; democrația în practică” în cadrul proiectului Pentru o democrație activă 

– împotriva extremismului de dreapta organizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din 

România – Elie Wiesel și Fundația Friedrich-Ebert România, Sinaia, 27 – 29 octombrie 2017 

• „Valori democratice fundamentale” în cadrul proiectului Pentru o democrație activă – împotriva 

extremismului de dreapta  organizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România – 

Elie Wiesel și Fundația Friedrich-Ebert România,, Sinaia, 2 – 4 noiembrie 2018  

• „Euro-skeptic sentiment and the cultural-nationalism in Eastern Europe”, in cadrul conferinței The Populist 

Illiberal Threat Ahead of the European Elections, Friedrich-Ebert-Foundation, Facultatea de Științe Politice, 

SNSPA; București, 16 aprilie 2019 

•  „Cum vorbim despre democrație în școală? Valori democratice fundamentale; democrația în practică” în 

cadrul proiectului Pentru o democrație activă – împotriva extremismului de dreapta organizat de Institutul 

Național pentru Studierea Holocaustului din România – Elie Wiesel și Fundația Friedrich-Ebert România, 

București, 15 -  17 noiembrie 2019 

 

DICTINCŢII 

• Ordinul Pentru Merit în rang de Cavaler, 2000 

• Premiul Grupului pentru Dialog Social, 2004 
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