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Titlu teză doctorat
Listă publicații

Emporia grecesti in bazinul Pontului Euxin, sec.V I – I a. C
1. "Emporia grecesti in Marea Neagra (sec. VI - I a. C.)", SCIVA, 3,
1998.
2. "Monument epigrafic inedit de la Histria" (in colaborarea cu Al.
Avram), SCIVA, 4, 1998.
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3. "Les femmes et le commerce dans l'Athenes antique", Studii
Clasice, XLV, 2009.
4. "Vins et vinification dans l'antiquite greoco-romaine", ARA 2, 2011.

Listă activități
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5. "Vinuri si vita-de-vie in opera lui Plinius cel Batrin", Memoria
Antiquitatis, nr. 28, 2013.
- membra a Centrului de Istorie Comparata a Societatilor Antice, Facultatea
de Istorie a Universitatii din Bucuresti din 2002;
- membra a Societatii de Studii Clasice din Romania – filiala Bucuresti din
2006.
- august - septembrie 1995 bursa oferita de Ministerul Grec al Culturii
pentru participarea la sapaturi arheologice in Creta (Apodoulou);
- 1997 - 1998 bursa oferita de AUPELF - UREF: Ecole Doctorale Europe
Centrale en Sciences Sociales de Bucarest
-octombrie 1998 - iulie 1999 bursa acordata de AUPELF - UREF
(l’Agence Universitaire pour la Francophonie) pentru un stagiu la
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Universitatea din Neuchatel (Elvetia);
- 1999 - 2000 bursa acordata de Universitatea din Neuchatel (Elvetia)
pentru participarea la programul post-grad in Stiintele Antichitatii,
“Le contrat public dans l'Antiquité gréco-romaine” (mars 2000 octobre 2001);
- 1 - 30 septembrie 2000 bursa de cercetare oferita de Scoala Franceza
de Arheologie din Atena;
- octombrie 2000 - iulie 2001 bursa in cadrul contingentului special
pentru tarile Europei centrale si orientale acordata de Comisia
federala de burse elvetiene pentru participarea la cursurile post-grad
“Sphère publique et sphère privée dans l'Antiquité gréco-romaine”,
organizat de Universitatea din Neuchatel si Universitatea din
Lausanne.
- 1 - 30 septembrie 2001 bursa de cercetare oferita de Scoala Franceza
de Arheologie din Atena;
-Emporia grecesti in Marea Neagra (sec. VI - I a. C.) conferinta la
Institutul de Arheologie Vasile Parvan din Bucuresti (noiembrie 1995);
- La représentation de la fête des Panathénées sur la frise du Parthénon in
cadrul "Cursului Public in Stiintele Antichitatii" organizat de
Universitatea din Neuchatel (29 novembre 2000);
- participare la cursurile Universitatii europene de vara cu tema Contacts de
Cultures dans la Mediterranee de l’Antiquite. Archeologie et anthropologie
culturelle, organizat de Polul Universitar European din Montpellier (1 – 10
iulie 2002);
- participare la seminarul Epigraphie et histoire des institutions grecques,
organizat de Universitatea Lyon III (7 – 14 februarie 2003).
- “Droit coutoumiaire, droit ecrit: l’inscription de Pistiros” in cadrul
Colocviului International Verba Volant, Scripta Manent (Bucuresti, 9-11
octombrie 2009).
- “Vinurile in opera lui Plinius cel Batrin”, comunicare in cadrul Colocviului
aniversar “Vasile Parvan – 130 de ani de la nastere”, Bucuresti, 14
decembrie 2012.
- “Culorile si virttile vinului la Galenus din Pergam”, comunicare la Societatea
de Studii Clasice, Bucuresti, 28 februarie 2013.
- “Sculpturile Parthenonului” comunicare in cadrul workshop-ului Surse
vizuale in studiul antichitatii, Bucuresti, 6 septembrie 2013.
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