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Titlu teză doctorat

„Viaţa cotidiană într-un oraş de provincie al României primei
jumătăţi a secolului al XX – lea. Turnu Severin 1900-1945”.
1. Pele Trăiloiu Nicuşor Marian – Monografia comunei
Poroina Mare, editura Print Expert, Craiova, 2008;
2. „Populaţia oraşului Turnu Severin în perioada 1850-1918” în

3.
4.
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Listă publicaţii
5.
6.
7.
8.

volumul „O filă de istorie: om, societate, cultură în secolele
XVII-XXI” - Universitatea „Babeş-Bolyai” Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2012;
„Mărturia profesorului Ioan Ştefan Paulian privind deportarea din
Bulgaria – iulie 1918” în Historica revista Societăţii de Ştiinţe
Istorice din România-filiala Dolj, anul X, Nr.1(15), Craiova 2012;
„Din istoricul mişcărilor greviste la şantierul de construcţii navale
Turnu Severin 1858 -1920” în volumul Sesiunii internaţionale de
comunicări ştiinţifice „Cercetarea Studenţească în Mileniul III”,
ediţia a X-a, Piteşti 2012;
„Aspecte ale vieţii cotidiene severinene în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea” în Historica revista Societăţii de Ştiinţe Istorice
din România-filiala Dolj, Anul IX, Nr1(14), Craiova 2011;
„Activitatea cu caracter misionar-creştin şi de binefacere a
mitropolitului Nestor Vornicescu” în „Mehedinţi – Istorie, cultură şi
spiritualitate” Editura Didahia Severin 2010;
Publicat în revista Drobeta, secţia Etnografie, articolul: „Din viaţa
centrului parohial Samarineşti în documentele Protoieriei
Mehedinţi”;
Publicat un număr de 6 articole, în „Obiectiv Mehedinţean” din 21
aprilie 2010, nr. 522 intitulat: „O mărturie revelatoare despre
luptele de la Cerna şi jertfirea grupului în contextul regimului de
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ocupaţie impus de Comandatura germană”, nr. 723 din 9 aprilie
2014 -„Tuberculoza – un flagel al Severinului modern”, nr. 725 din
23 aprilie 2014 – „Locul şi rolul Arhivelelor Mehedinţene în cadrul
sărbătorii Zilelor Severinului”, nr. 727 din 7 mai 2014 – Recenzia
lucrării „Documente ale municipalităţii severinene”, vol. VIII,
Craiova, 2014, nr. 734 din 25 iunie 2014 – „Câteva consideraţii
privind situaţia unităţilor de alimentaţie publică din Severinul
interbelic” şi în nr. 737 din 16 iulie 2014 – „Oaspeţi de seamă ai
Severinului: Abatele Zavoral”;
9. Publicat un număr de 5 articole în ziarul „Informaţia de Severin”,
intitulate: „Geneza oraşului modern Severinul” din 19 aprilie 2010,
nr.753, „Severinul contemporan” din 20 aprilie 2010, nr.754,
„Biblioteca I.G. Bibicescu” din 21 aprilie 2010, nr.755, „Istoricul
iluminatului public în Turnu Severin” din 22 aprilie 2010, nr.756 şi
„Hala Radu Negru” din 23 aprilie 2010, nr.757.
2013
1. Participarat la Simpozionul Internaţional „Credinţă, Mărturisire,
Recunoştinţă”, organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei în
perioada 3-6 iunie a.c., titlul materialului: „Din istoricul capelei şi
cimitirului ortodox din Turnu Severin”;
2. Participat la emisiunea Faţă în Faţă de la Televiziunea RTS, având
ca temă „Ziua pompierilor” din 12 septembrie 2013.
2012
3. Participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice Stat şi civilizaţie în
secolele XVII-XXI, organizată de Universitatea Babeş Bolyai în
perioada 23-24 martie, cu tema : „Contribuţia comunităţilor
străine la devenirea modernă a Severinului”;
4

Listă activităţi

4. Participat la proiectul transfrontalier „Identitate, cultură şi tradiţii
comune în spaţiul transfrontalier România –Serbia”, finalizat cu
editarea volumului „Mehedinţi – Istorie, Cultură şi Spiritualitate”,
unde am publicat două articole: „Viaţa românilor timoceni în
timpul celui de al Doilea Război Mondial reflectată în documentele
arhivelor mehedinţene” şi „Comunitatea sârbă din clisura Dunării
în contextul strămutărilor determinate de construirea barajului de
la Porţile de Fier I” ;
5. Participarat la Simpozionul Internaţional „Credinţă, Mărturisire,
Recunoştinţă”, organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei în
perioada 24-26 mai, titlul materialului: „Contribuţia clerului
mehedinţean la Războiul de Independenţă”;
6. Participat la simpozionul „Arhivele şi cercetarea istorică” – Târgu
Mureş (4 – 5 octombrie) cu tema „Memoriul delegaţilor orşoveni
adresat primului ministru Nicolae Iorga pentru menţinerea Şcolii
Superioare de Comerţ din Orşova”.
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2011.
7. În perioada 28 august – 2 septembrie 2011 am participat la Şcoala
de Vară IRIR (Institutul Român de Istorie Recentă) ce s-a desfăşural
la Moeciu de Sus judeţul Braşov, având ca temă „A fost
comunismul o formă de modernizare a societăţii?”, titlul
comunicării: „Aspecte privind colectivizarea agriculturii în judeţul
Mehedinţi.Constituirea Gospodăriilor Agricole de Producţie” ;
8. Participarat la Simpozionul Internaţional „Credinţă, Mărturisire,
Recunoştinţă”, organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei în
perioada 4-7 august, titlul materialului: „Câteva consideraţii
privind starea materială a parohiilor din Mehedinţi la începutul sec.
al XX - lea”
9. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Istorie
din Cadrul Universităţii din Bucureşti, ediţia a VI-a, 3-6 mai 2011,
titlul comunicării: „Grevele muncitoreşti de la Şantierul Naval din
Turnu Severin în perioada 1858-1920”;
10. Sesiunea Ştiinţifică anuală „Sub semnul lui Clio” ediţia a V-a,
găzduită de Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu” din
cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 15-16 aprilie 2011,
titlul comunicării „Viaţa culturală severineană în perioada 18601914” ;
11. Participare, în data de 8 octombrie 2011, la masa rotundă „Vorbim
româneşte, citim româneşte-istorie şi spiritualitate, recurs la
identitate în Serbia de Răsărit”, unde am purtat discuţii alături de
lideri ai românilor timoceni, Dimitrie Kraciunovic, Tihan
Matasarevic, Pedrag Balaşevic;
12. Participare la emisiunea „Pulsul zilei” din data de 10 mai 2011,
dedicată Casei Regale de România.
2010
13. Sesiunea Naţională de comunicării ştiinţifice a cercurilor ştiinţifice
studenţeşti a Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „1
decembrie 1918” Alba-Iulia, 17-18 noiembrie 2010, Titlul
comunicării: „Viaţa cotidiană severineană în perioada 1850-1875”;
14. Sesiunea Naţională de comunicării ştiinţifice „Mehedinţi – Istorie,
cultură şi spiritualitate” găzduit de Episcopia Severinului şi
Strehaiei, Drobeta Turnu Severin 20-22 septembrie 2010, titlul
comunicării: „Acţiuni caritabile ale clerului din protopopiatul
Strehaia în timpul Primului Război Mondial”;
15. „Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Istorie
din Cadrul Universităţii din Bucureşti, ediţia a V-a, 5-7 mai 2010,
titlul comunicării: „Periplul clădirilor de patrimoniu din Turnu
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Severin în timpul regimului comunist” şi „Aspecte privind regimul
Dunării la Porţile de Fier şi Cataracte-Lucrări concesionate de
Austro-Ungaria”;
16. Participare la emisiunea „La recursul istoriei” din data de 26
ianuarie 2010;
17. Sesiunea Ştiinţifică anuală „Sub semnul lui Clio” ediţia a IV-a,
găzduită de Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu” din
cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 16 aprilie 2010, titlul
comunicării: „Viaţa culturală severineană în perioada 1860-1914”.
2009
18. Simpozionul Naţional de Comunicări Ştiinţifice „Stat şi Societate în
Europa.Crizele în istoria umanităţii”, dsfăşurat la Universitatea din
Craiova în perioada 30-31 octombrie 2009, titlul comunicării:
„Atitudinea mehedinţenilor faţă de restauraţia carlistă”
19. Participarat la Simpozionul Internaţional „Credinţă, Mărturisire,
Recunoştinţă”, organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei în
perioada 10-12 iulie, titlul materialului: „Însemnele heraldice ale
judeţului Mehedinţi” .
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