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Titlu teză doctorat
Listă publicaţii

Generalul Pavel Kiseleff, Principatele Române şi Regulamentele
Organice
- Reflectarea evenimentelor istorice de la 1848-1849
din Transilvania în memorialistica militară rusească a
secolului al XIX-lea, în volumul Armate, comandanţi,
conducători în Transilvania (1848-1849). Academia
Română, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, ClujNapoca, volum bilingv: româno-englez. Volum finanţat
printr-un grant al CNCS-UEFISCDI, nr. proiect PN-IIID-PCE-2011-3-0064, titlul proiectului Armatele
imperiale şi românii. Mărturii militare secrete din
arhivele ruseşti şi austriece (1848-1849).
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-

Ediţii de documente:
Armatele imperiale austro-ruse şi românii la 18481849. Documente militare – Descrieri, rapoarte,
corespondenţă, editori Ela Cosma, Daniela Deteşan,
Angela Stîcalin-Colin, Tatiana Onilov, ediţie critică
coordonată de Ela Cosma, traduceri în engleză Horia
Cosma, România, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut,
Canada, Symphologic Publishing – Gatinean, 2012,
vol. I - 264 pag., 2013, vol. II - 318 pag.
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Listă activităţi

-

Russian Military Sources and Archives about the
Romanian Lands in 1848-1849, în Transylvanian
Review, Vol. XXI, No. 4, 2012, Romanian Academy,
Center for Transylvanian Studies.

-

Basarabia în Gulag, în revista Memoria nr. 58/59.

-

Cubul studenţesc, în cartea România înghesuită,
Ruxandra Cesereanu&Co.

-

Spre nihilism prin manele, în cartea Made in Romania,
Ruxandra Cesereanu&Co.

-

Ne daţi şi la televizor?, în cartea A doua curte a
miracolelor, Ruxandra Cesereanu&Co.

-

Asistent cercetare la Institutul de Istorie George
Bariţiu în cadrul proiectului de cercetare Armatele
imperiale şi românii. Mărturii secrete din arhivele
ruseşti, franceze, austriece.
Redactor şef-adjunct al revistei ARTHOS. Scrierea,
redactarea şi aranjarea articolelor în pagină.
Operator introducere, validare şi prelucrare a datelor,
realizare de interviuri telefonice în limba rusă pentru
colectarea datelor în cadrul unui proiect temporar de
cercetare de piaţă în cadrul companiei multinaţionale
Evalueserve.
Redactor al suplimentului Filocalia al revistei
Renaşterea. Scrierea, redactarea şi aranjarea
articolelor în pagină.
Realizarea traducerilor din limbile engleză şi franceză
a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
(CEDO) pentru buletinul juridic cu noutăţile din
domeniul libertăţii de exprimare şi accesul la
informaţie din cadrul Centrului pentru Jurnalism
Independent din Chişinău, Republica Moldova.
Reporter al Agenţiei de ştiri Info-Prim Neo, Chişinău,
Republica Moldova. Realizarea materialelor pentru
agenţia de ştiri: ştiri, interviuri, analize.
Cercetător, analist al modului în care se utilizează
imaginile şi fotografiile pentru a reflecta problema
traficului de fiinţe umane din Republica Moldova.
Monitorizare a şapte ziare locale din Chişinău şi a
patru ziare naţionale, efectuarea a unei analize
cantitative şi calitative, întocmirea cercetării de final pe
baza datelor adunate timp de 4 luni, cercetare
realizată în colaborare cu cercetătorul John

-

-
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Premii şi distincţii

-
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-

McConnico, intitulată Cum să faci fotojurnalism fără
fotografii. Subiectul traficului de fiinţe umane.
Jurnalist de investigaţie, reporter, participant la
trening-urile organizate de Consiliul pentru Cercetări şi
Schimburi Internaţionale (IREX), programul
Consolidarea Capacităţii de Monitoring a Societăţii
Civile în Republica Moldova, în cadrul căruia s-a
desfăşurat un program pentru jurnalişti, intitulat
Promovarea şi dezvoltarea jurnalismului de
investigaţie în combaterea corupţiei. Program
administrat de Agenţia Statelor Unite Pentru
Dezvoltare Internaţională (USAID).
Cercetător şi colaborator în cadrul Departamentului de
Investigaţii al Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului din România (IICCR), recent comasat
cu Institutul Naţional pentru Memoria Exilului
Românesc (INMER), rezultând o nouă instituţie,
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi
Memoria Neamului Exilului Românesc (IICCMER).
Reporter – stagiar pentru radio BBC Chişinău.
Colaborator la diferite posturi de radio şi la diverse
ziare din Republica Moldova şi România.
Diplomă de absolvire cu merite oferită de Centrul
pentru Jurnalism Independent din Chişinău,
Republica Moldova şi Şcoala de Jurnalism a
Universităţii din Missouri (SUA) la absolvirea Şcolii
de Studii Avansate în Jurnalism. Şcoala de Studii
Avansate în Jurnalism (studii post universitare la
nivel european). Proiect al Centrului Independent de
Jurnalism din Chişinău (CIJ) în parteneriat cu Şcoala
de Jurnalism a Universităţii din Missouri (SUA) şi
Franţa.
Diverse diplome, distincţii şi premii din timpul studiilor
universitare şi liceale.
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