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Titlu teză doctorat
2

dunărene (sec. xvii-xix)
Listă publicații
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Haiducia – o istorie socială a tâlhăriei în principatele
Regio şi beneficiari consulari pe frontiera nordică a provinciei
Dacia, în Aurora Peţan şi Alexandru Berzovan (coord.)
„Arheologie şi studii clasice”, vol. 1, Editura Dacica, Bucureşti,
2011.
„Bandiţi” sau partizani în România comunistă? Cazul Teodor
Şuşman, în „Incluşi şi exculşi. Problema identitară în epocile
modernă şi contemporană”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013
Imagined and Real Bandits. Robbers and Hajduks in the Travel
Literature of the XVIIIth and XIXth Centuries concerning the
Romanian Countries , în „Studia Universitatis Cibiniensis -
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Series Historica ”, vol. X, Supplement, Sibiu, 2013

Listă activități
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Boierii şi haiducii: de la duşmănie la cârdăşie, în „Seminatores in
artium liberalium agro - Studia in honorem et memoriam Barbu
Ştefănescu” Editura Academiei Române, Editura Muzeului Ţării
Crişurilor, Oradea, 2014
Iulie 2012 – participare în cadrul Conferinţelor de vară de la
Telciu (ediţia I) cu comunicarea „Bandits or resistance fighters in
communist Romania? Teodor Şuşman's case”
mai 2013 – participare în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice
a doctoranzilor în istorie (ediţia a VIII-a) cu comunicarea „Bandiţi
imaginaţi şi bandiţi autentici. Tâlhari şi haiduci în însemnările
călătorilor străini prin ţările române în secolele XVIII-XIX”
mai 2014 – participare în cadrul Sesiunii de comunicări
ştiinţifice a doctoranzilor în istorie (ediţia a IX-a) cu comunicarea
„Cu ardere de foc, cu prăzi, vărsări de sânge” Raidurile cârjalilor
în Ţara Românească”

2

