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Experienţa profesională  Conducător de doctorat la Universitatea din Bucureşti, Universitatea din 

Bologna (Italia) şi  Universitatea din San Marino; 

 Profesor universitar – începând cu anul 2000; 

 Conf. univ. dr. 1997-1999 (Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din 

Bucureşti); 

 Conf. univ. dr. 1992-1997 (Catedra de filosofie, Universitatea Politehnică 

Bucureşti);  

 Lector: 1990-1992 (Catedra de filosofie, Universitatea Politehnică Bucureşti); 

 Asistent universitar: 1976-1990.  

 

Cursuri predate: 

 Istoria ideilor politice 

 Introducere în filosofie 

 Introducere în ştiinţa politică 

 Filosofie 

 Ştiinţă politică 

 Teoria elitelor 

 Filosofie italiană 

 Drepturile omului 

 Gândirea politică italiană 

 Sistemul politic italian  

 Social democraţia europeană contemporană 

 Etică şi politică  

 Instituţii politice  

 

Cursuri susţinute pe diferite teme la Institutul Italian pentru Studii Filosofice din Napoli: 

 Francesco Guicciardini, diplomatico e filosofico politico, decembrie 2002; 

 Cantemir e la cultura politica romena – 2001; 

 Cantemir e la filosofia romena – decembrie 1999.  

 

Teme de cercetare proprii: 

Gândirea şi teoria politică italiană; teorii ale raţiunii de stat; politică şi morală, cultură şi 

instituţii politice; cetăţenia europeană; drepturile omului; Kant şi fundamentarea 

filosofică a păcii; socialismul etc. 
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Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române,  
B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp A, et. VII, sector 6, Bucureşti, www.ispri.ro 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior; cercetare ştiinţifică 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională 
absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) româna 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba            

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

http://www.ispri.ro/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere  

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de 
exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Activitatea ştiinţifică 

 
 
 

Activitatea ştiinţifică: 

1. Cărţi şi monografii publicate: 

 Intellectuals and Politics, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2009, 

130 p; 

 Mari gânditori ai secolului al XX-lea: Gramsci şi Sartre, coordonator, Bucureşti, Editura Institutului de 

Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2007; 

 Tendinţe actuale în politica latino-americană, coordonator, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice 

şi Relaţii Internaţionale, 2007;  

 Intelectualii şi politica, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2007, 130 

p.;  

 Machiavelli: filosofo della politica, Cittá del Sole, 180 p., traducător  prof. Claudio Tomassi, Universitatea 

din Bologna, 2003; 

 Machiavelli filosof al politicii, apărută pe suport electronic, CD Rom, Asociaţia Culturală “Noesis”, 2002; 

 Concepte, idei şi analize, Bucureşti, Editura Diogene, 2000, 217 p.  

 Machiavelli filosof al politicii, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 2000, 215 p.  

 Cultură, umanism, pace, Bucureşti, Editura militară, 1989, 210 p. 

 Gramsci: cultura şi politica, Bucureşti, Editura politică, 1987, 215 p.  
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2. Studii publicate: 

2010:  

• „Il populismo in Romania”, în Democrazia e diritto, nr. 1, 2010; 

• „Rosmini, un atento studioso sul opera di Machiavelli”, în Storia e Politica, nr. 3, 2010; 

• „Sistemul electoral italian, reforma şi implicaţiile lui politice, în Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii 

Internaţionale, nr. 1, 2010, pp. 44-54; 

• „Prefaţă” la cartea lui Dario Antiseri, Principii liberale, Bucureşti, Editura Antet, 2010, pp. 5-11.  

2009: 

• „Dimitrie Gusti – The promoter of European Ideas in the first decades of the 20th century”, în L’Europa come 

idea e come progetto, Bulzone Editore, 2009, pp. 123-134; 

• „Razionalismo rosminiano ed evoluzione spirituale della Chiesa”, în vol. Antonio Rosmini: Verità, ragione, 

fede. Attualità di un pensatore, a cura di Umberto Muratore, Edizioni rosminiane, Stresa, 2009, pp. 123- 137; 

• „Machiavelli e il neo-machiavellismo nell’ opera di James Burnham”, în Anglo-American Faces of Machiavelli, 

a cura Alessandro Arienzo e Gianfranco Borelli, Polimetrica International Scientific Publisher, 2009, pp. 643-656; 

• „Gramsci”, în vol. Politica şi statele, coordonator Raffaella Gherardi, Iaşi, Editura Institutului European, 2009, 

pp. 393-407; 

• „Semnificaţii ale Constituţiilor României”, în Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, nr. 2, 2009, 8 p.  

2008: 

• „Karl Marx’ s Grundisse: Foundations of the critique of political economy 150 years later”, în Frontiers of 

Political Economy, edited by Marcello Musto and Erich Hobsbawm, Routledge, 2008, pp. 246-249;  

• „Consideraţii actuale asupra hegemoniei”, în Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, nr. 3, 2008, 

pp. 71-80; 

• „La Romania, Bulgaria e il Mar Nero; il loro ruolo nell’ Unione Europea”, în Rivista italiana di economia, 

demografia e statistica”, 2008, vol. LXII, n. 2-4, pp. 239-248;  

• „La Romania nell’ integrazione culturale dell’ Unione Europea”, în Annali del Dipartimento di Studi 

geoeconomici, linguistici, statistici, storici per l’analise regionali, Pàtron Editore Bologna, 2008, pp. 31-41. 

2007:      

 “The Constitution, The New Elites and Difficulties of Development of The Political Class in the Post 

Communist Romania”, în vol. Senso della Constituzione, Bulzoni Editore, Roma, 2007, pp. 197-210;  

 “L’évolution de la classe politique roumaine au X-ème  siècle”, în Cultura democratica e istituzioni 

rappresentative. Due esempi a confronto: Italia e Romania, Firenze University Press, 2007,  pp. 59-73; 

 “Cultura umanistica ed integrazione europea della Romania”, în Quaderni del Dipartimento di Studi 

Geoeconomice, linguistici, storici per l’analisi regionale, Bologna, Patron Editore, 2007, pp. 213-223;  

 “Universalità delle idee gramsciane e le modifiche avvenute  nei  paesi del Est Europa. Il caso della 

Romania”, în vol. Mari gânditori ai secolului XX: Gramsci şi Sartre, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe 

Politice şi Relaţii Internaţionale, 2007, 15 p.; 
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  “Noi reflecţii cu privire la gândirea de dreapta”, Prefaţă la cartea lui Michele Prospero, Gândirea politică de 

dreapta, Bucureşti, Editura Antet, 2007, pp. 5-11; 

 “Dezvoltare şi tranziţie democratică în America Latină de astăzi”, în vol. Tendinţe actuale în politica latino-

americană (coordonator împreună cu Răzvan Pantelimon), Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice 

şi Relaţii Internaţionale, 2007, pp. 92-104;   

 „Antonio Rosmini, filosof, gânditor politic şi reformator al Bisericii Catolice”, Prefaţă la cartea Cinci plăgi ale 

Bisericii Catolice, Iaşi, Editura Institutului European, 2007, pp. 3-18; 

 “Hegemony in the Contemporary Debates”, în Romanian Review of Political Science and International 

Relations, nr. 2, 2007, 10 pagini; 

 “Etica şi justiţia socială în filosofia politică a social-democraţiei contemporane. Socialismul etic”, în vol. 

Tendinţe actuale în filosofia politică, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii 

Internaţionale, 2007, pp. 79-91. 

2006: 

 Prologo la cartea lui Luis R. Oro Tapia El Poder adiccion y dependencia, Brickl Ediciones, Santiago de 

Chile, 2006, pp. 11-21.  

2004:  

 “Guicciardini and the problem of elites”, în vol. La scienza è una curiosità, a cura di Cosimo Perrotta, Mani 

Editore s.r.l., 2004, pp. 299-311; 

 “Guicciardini and the problem of elites”, în Romanian Review of Political Science and International 

Relations, nr. 1/2004; 

 “Democraţia în societatea complexă”, în Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, nr. 4/2004; 

 “Cultura ed egemonia nella concezione di Antonio Gramsci”, în Romanian Review of Political Science and 

International Relations, nr. 2/2004; 

2003: 

 “Le prospettive europee di apertura all’Europa Orientale e ai paesi del Mediterraneo”, în Interferenze 

culturali fra Est e Ovest, Longo Editore Ravenna, 2003, pp. 79-85; 

 Etica e politica (Benedetto Croce), în Enciclopedia operelor fundamentale de filosofie politică. Modernitatea 

târzie, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinte Politice şi Relaţii Internaţionale”, 2003; 

 Elementi di scienza politica (Gaetano Mosca), în Enciclopedia operelor fundamentale de filosofie politică. 

Modernitatea târzie, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinte Politice şi Relaţii Internaţionale”, 2003; 

 Quaderni del carcere (Antonio Gramsci), în Enciclopedia operelor fundamentale de filosofie politică. 

Modernitatea târzie, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale”, 2003; 

 Identità e differenze dentro un marchio commune, Taragona, 2003. 

2002: 
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 “Un instrument esenţial pentru studenţii de la facultăţile de ştiinţe politice”, Prefaţă la Gianfranco Pasquino, 

Curs de ştiinţă politică, Iaşi, Institutul  European, 2002;  

 “Filosofia şi politica în concepţia lui Antonio Rosmini”, Prefaţă la Antonio Rosmini, Introducere în filosofie, 

Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2002; 

 “Teoria democraţiei, un instrument pentru consolidarea regimurilor constituţionale”, Prefaţă la Giovanni 

Sartori, Ingineria constituţională comparată, Bucureşti, Editura “Mediterana 2000”, 2002. 

2001: 

  “Principele di Niccolò Machiavelli”, în Enciclopedia operelor fundamentale de filosofie politică. Epoca 

modernă, Bucureşti, Editura Institutului de Teorie Socială al Academiei Române, 2001;  

 “Discorsi sopra la prima decada di Tit Livio”, în Enciclopedia operelor fundamentale de filosofie politică. 

Epoca modernă, Bucureşti, Editura Institutului de Teorie Socială al Academiei Române, 2001; 

 “Gramsci e l’analisi delle realtà socio-politiche dell’Europa centrale e orientale”, în Atti del secondo 

Congresso Mondiale di studi Gramsciani, Rio de Janeiro, Brazilia, 19-21 septembrie 2001. 

2000: 

 “Filosofia e politica nella concezione di Antonio Rosmini”, în Elogio della filosofia, Centro internazionale di 

studi rosminiani, Stresa, 2000; 

 “La cultura e l’integrazione europea della Romania”, în Cultura umanistica promotrice dello sviluppo dei 

Paesi dell Europa dell’ Est, Fondazione Cassamarca, Pordenone, 2000. 

1999: 

 “La democrazia parlamentare in Romania: tradizione ed attualità”, în Alternative-Europe, 1999, 8 p.; 

 “Machiavelli şi Guicciardini”, în vol. Fundamentele gândirii politice moderne, Iaşi, Editura Polirom, 1999, 10 

p. 

1998: 

 “Antonio Rosmini e il pensiero romeno dell’Ottocento”, în Actele Simpozionului Internaţional Rosmini, 

Roma, 1998, 10 p.; 

 “Tehnology and Society”, în Revue Roumaine de Théorie Sociale, nr. 1, 1999, 10 p.; 

 “Umanism şi Renaştere”, Prefaţă la Eugenio Garin, Întoarcerea filosofilor antici, Craiova, Editura 

Omniscop, 1998, 10 p. 

1997: 

 “Il carrattere antidemocratico del movimento legionario romeno”, în revista Scienza e politica, nr. 16/1997, 

12 p.; 

 “Gramsci e la realtà politica della Romania d’oggi”, în Actele Congresului mondial al International Gramsci 

Society, Napoli, 1997, 8 p.; 

 “Statutul ştiinţei politice în Quaderni del carcere”, în revista Forum, nr. 10/1997, 15 p. 

1995: 
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 “Statul şi economia de piaţă”, în vol. Conexiuni, Bucureşti, Editura I.N.S., 1995, 10 p.; 

 “Caracterul antidemocratic al legionarismului”, în vol. Ideea care ucide, Bucureşti, Editura Noua Alternativă, 

1995, 14 p. 

1994:  

 “Machiavelli, filosof şi teoretician al politicii”, Prefaţă la Principele, Bucureşti, Editura Minerva 1994, 24 p.; 

 “Gramsci în România”, în vol. Ellenszelben, Szeged, 1994, 10 p. 

1993: 

 “Cultură şi relaţii interetnice”, în vol. Relaţiile interetnice, obiect de cercetare ştiinţifică, Chişinău, Editura 

I.N.S.O.C., 1993, 10 p. 

1992: 

 “Il pensiero filosofico di Eminescu”, în vol. Ovidio fra Sicilia e Romania, Editura Univ. Palermo, 1992, 10 p. 

1986: 

 “Valoare, discurs şi acţiune politică”, în vol. Valori şi idealuri în acţiunea socială, Bucureşti, Editura Politică, 

1986, 15 p. 

1985: 

 “Inovaţiile din electronică, valori şi acţiune politică contemporană”, în vol. Realizări în domeniul electronicii 

profesionale, Bucureşti, Editura I.P.B., 1985, 10 p. 

1981: 

 “Valoare şi ideal în determinarea acţiunii politice”, în vol. Determinarea şi motivarea acţiunii sociale, 

Bucureşti, Editura Academiei, 1981, 15 p. 

 

 

3. Articole ştiinţifice: 

2002: 

 “Filosofia politică a lui Antonio Rosmini”, în Revista “22”, 28 mai 2002. 

1999: 

 “Conceptul de societate civilă”, în Alternative, nr. 10, 1999, 10 p. 

1998: 

 “Bicentenarul naşterii lui Antonio Rosmini – Serbati”, în Revista de Teorie Socială, nr. 1, 1998; 

 “Antonio Gramsci de la un secol la altul”, în Revista de Teorie Socială, nr. 3, 1998; 

 “Începuturile filosofiei italiene”, în Analele Universităţii din Bucureşti, 1998, 10 p.; 

 “«Statul social» în preocupările social-democraţiei europene contemporane”, în Societate şi Cultură, nr. 3, 

1998; 

 “Criza «statului social»”, în Analele Universităţii din Bucureşti, 1998, 10 p.; 

 “Valori şi idealuri, pragmatism şi realism politic”, în Revista de Teorie Socială, nr. 3, 1998, 10 p. 
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1997: 

 “Politica şi dinamica societăţilor contemporane”, în Revista de Teorie Socială, nr. 1, 1997, 10 p.; 

 “Filosofia praxis-ului în concepţia lui Antonio Gramsci”, în Societate şi Cultură, nr. 5-6, 1997, 8 p. 

 “Statutul ştiinţei politice Quaderni del carcere”, în Forum, nr. 10, 1997, 15 p. 

1996: 

 “Dezbateri în jurul unui concept: statul social”, în Societate şi Cultură, nr. 6, 1996 

1995: 

 “Stânga şi social democraţia contemporană”, în Societate şi Cultură, nr. 5, 1995, 8 p.; 

 “Il concetto di “matrice stilistice” nella filosofia di Lucian Blaga”, în Analele Universităţii din Bucureşti,  1995, 10 

p.; 

 “Stânga-dreapta în dezbaterile politice actuale”, în Caiete critice, nr. 3, 1995, 8 p. 

1994: 

 “În Italia, totuşi, nu s-a schimbat nimic”, în Societate şi Cultură, nr. 3, 1994, 15 p. 

1993: 

 “Cultura şi crizele Europei”, în Analele Universităţii din Bucureşti, 1993, 10 p.; 

 “Ce înseamnă stânga astăzi”, în Timpul, aprilie 1993. 

1992: 

 “Perspectiva culturii în abordarea raporturilor interetnice”, în Analele Universităţii din Bucureşti, 1992, 10 p.; 

 “Filosofia şi societatea civilă”, în Societate şi Cultură, nr. 3, 1992, 20 p. 

1991: 

 “Intelectualitatea şi viaţa socială”, în Analele Universităţii din Bucureşti, 1991, 8 p.; 

 “Între Livorno şi Rimini. O analiză istorico-politică a comunismului italian”, în Societate şi Cultură, nr. 3, 1991, 

15 p.; 

 “Sociologia muncii şi a conducerii întreprinderilor” (manual), Centrul de multiplicare al I.P.B., 1991, 230 p. 

1990: 

 “Idealuri, valori şi speranţe”, în Societate şi Cultură, nr. 1, 1990, 8 p. 

1988: 

 “Presenza di Gramsci nella filosofia e cultura romena”, în Revue de l’histoire, 1988, 10 p.; 

 “Marxismul şi ştiinţele contemporane”, în Contemporanul, mai 1988; 

 “Dezbateri actuale în gândirea filosofică”, în Contemporanul, februarie 1988; 

 “Procesele de evoluţie şi ideea de progres”, în Contemporanul, februarie 1988; 

 “Democraţia între apologie şi realitate”, în Contemporanul, decembrie 1988; 

 “Postmodernismul în cultura politică de astăzi”, în Analele Universităţii din Bucureşti, 1988; 

 “Antonio Banfi şi raţionalismul critic”, în Luceafărul, septembrie 1988. 

1987: 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

 “Niccolò Machiavelli, un important filosof al politicii”, în Analele Universităţii din Bucureşti, 1987, 10 p.; 

 “Neoconservatorismul american”, în Lumea, august 1987; 

 “Conceptul de revoluţie în lumea contemporană”, în Contemporanul, septembrie–octombrie 1987 ; 

 “Antonio Gramsci în cultura politică italiană”, în România Literară, mai 1987. 

1986: 

 “La concezione di Gramsci sulla intellettualità”, în Revue roumaine de sciences sociales, 1986, 15 p.; 

 “Microelectronica şi implicaţiile ei sociale şi politice”, în Contemporanul, iulie 1986; 

 “Statul social”, în Lumea, iulie 1986; 

 “Cultura e politica nella concezione di Gramsci”, în Rinascita, 1986, 10 decembrie, 8 p. 

1985: 

 “Intelectualitatea în concepţia lui Gramsci”, în Revista de filosofie, 1985, 10 p.; 

 “Pasivitatea politică”, în Lumea, ianuarie 1985; 

 “Neofascismul în lumea contemporană”, în Lumea, mai 1985; 

 “Cultura şi mişcările pentru pace”, în Lumea, iunie 1985. 

1984: 

 “Libertatea şi condiţia umană”, în Contemporanul, 8 februarie 1984. 

1983:  

 “Dezbateri în cadrul marxismului contemporan”, în Era socialistă, nr. 6, 1983; 

 “Repere pentru înnoirea filosofiei ştiinţei”, în Era socialistă, iunie 1983. 

1982: 

 “Statul şi dimensiunea sa cultural-educativă”, în Analele Universităţii din Bucureşti, 1982, 10 p.; 

 “Valoarea şi limitele unui concept”, în Contemporanul, noiembrie 1982; 

 “Il giornalismo – teoria e prassi della stampa”, în Analele Universităţii din Bucureşti, 1982. 

1981: 

 “Partidul politic în viziunea lui Gramsci”, în Analele Universităţii din Bucureşti,  1981, 10 p.; 

 “Finalitatea umanistă a culturii”, în Contemporanul,4 decembrie 1981. 

1979: 

 “Gramsci despre rolul activ al omului in istorie”, în “Contemporanul”,  2 martie 1979. 

1977: 

 “Conceptul de hegemonie la Gramsci”, în Revista de filosofie, nr. 1, 1977, 8 p.; 

 “Cu privire la conceptul gramscian de hegemonie”, în Revista de filosofie, nr. 4, 1977, 20 p.; 

 “Gramsci, un filosof contemporan”, în Forum, nr. 6, 1978, 8 p.; 

 “Ideologie şi structuralism”, în Contemporanul, 1 aprilie 1977. 

1976: 

 “Dimitrie Cantemir, un precursor al ştiintei politice româneşti”, în Contemporanul, 31 ianuarie 1976; 
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 “«Criza spirituală» în societăţile contemporane occidentale”, în Contemporanul, 31 ianuarie 1976; 

 “Criza progresului”, în Contemporanul, 26 februarie 1976; 

 “Dezideologizarea şi critica socială”, în Contemporanul, 18 iunie 1976. 

1975: 

 “Teoriile convergenţei în sensul evoluţiei sociale”, în Contemporanul, 28 iunie 1975. 

1974: 

 “Conştiinţă şi participare”, în Contemporanul, 28 iunie 1974. 

1973: 

 “Necesitatea depăşirii simplelor afirmaţii”, în Era socialistă, nr. 12, 1973; 

 “Paradoxul lecturii sau dorinta de a şoca”, în Era socialistă, nr. 9, 1973. 

 

 

4. Participări la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale: 

 

• „Rosmini, un lector atent asupra lui Machiavelli, comunicare susţinută la Simpozionul internaţional 

„Machiavellismo e Antimachiavellismo nel pensiero cristiana europeo dell’ Ottocento e del Novecento”, Palermo, Erice, 

2-3 dicembre 2010;  

• „Tendinţe actuale în politica social-democraţiei europene”, comunicare susţinută la Conferinţa anuală a Institutului 

de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 8 decembrie, 2010;  

• „Gramsci, un cercetător aparte asupra lui Machiavelli”, comunicare la Simpozionul internaţional „New studies on 

Machiavelli and Machiavellism: Approaches and historiography”, organizat la Bucureşti şi Sinaia, 8-10 october 2009; 

• „Actualitatea lui Gramsci în America Latină”, Valparaiso, Chile, 29 aprilie 2008; 

•  „Extinderea Uniunii Europene în Sud-Est. Cazul României”, Bari, Università degli studi di Bari, 31 mai-1 iunie 

2008; 

•   „Dimitrie Gusti, promotor al ideilor europene în primele decenii ale secolului XX, Amalfi, Italia, 29-30 mai 2007;  

•   „Machiavelli e neo-machiavelliani nell’ opera di James Burnham”, Napoli, 26-27 februarie, 2007;  

• “Universalità delle idee gramsciani. Il caso della Romania”, comunicare susţinută la Al treilea congres mondial 

Gramsci, Cagliari, 6 mai 2007; 

 •   „Hegemonia şi geopolitica Mării Negre – dezbateri actuale”, M.G.I.M.O., Moscova, 19 septembrie 2007; 

 “Dimitrie Gusti il promotore delle idee europeiste nei primi deceni del secolo XX”, Amalfi, 29-30 mai 2007; 

 “Universalità delle idee gramsciani e le modifiche avvenute nei paesi dell’Europa del Est. Il caso della 

Romania”, Constanţa, 20 aprilie 2007; 

 “Rapporti fra Chiesa e Stato nel periodo del regime communista in Romania”, Università LUMSA, Roma,  mai 

2007; 
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 “L’allargamento ai Balcani dell Unione Europea: il caso della Romania”, Università degli studi di Bari, 1 iunie 

2007; 

 “Cultura e sviluppo economico-sociale della Romania”, Universita La Sapienza Roma, 28 februarie 2007; 

 “Russia e confronto fra est e Ovest – cultura e politica”, Universita Roma Tre, 3 februarie 2007; 

 “Machiavelli e neo-machiavelli nel opera di James Burnham”, Napoli, 26-27 februarie 2007; 

 “Democrazie e democratizzazione in Russia di oggi”, Universita La Sapienza, Roma, 4 decembrie 2007; 

 “Fundamentul filosofic al păcii în opera lui Kant”, comunicare susţinută la Simpozionul Facultării de Filosofie a 

Universităţii din Bucureşti, 2004.  

 

5. Alte activităţi: 

 Membru fondator al Societăţii Internaţionale “Gramsci” (New York, Roma), din anul 1991; 

 Coordonatorul programului Socrates-Erasmus din Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din 

Bucureşti; 

 Responsabil, coordonator al Programului Tempus JEP 12516-97, Facultatea de Filosofie a Universităţii din 

Bucureşti împreună cu profesorul Adrian Miroiu; 

 Preşedinte I.G.S (Gramsci International Society), secţia română, preşedinte de onoare fiind profesorul Ion 

Ianoşi; 

 Coordonator Tempus al Catedrei de filosofie a I.P.B.; 

 Secretar executiv al Asociaţiei de Prietenie România–Italia (A.P.I); 

 Membru al mişcării Pugwash şi al U.I.S.P.A (Asociaţia Italiană a Oamenilor de Ştiinţă) din anul 1990; 

 Organizarea unui simpozion internaţional intitulat: Gramsci şi Sartre, Universitatea din Bucureşti în 

colaborare cu Universitatea “Ovidius” din Constanţa şi cu Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al 

Academiei Române; 

 Membru în Colegiul editorial al Revistei de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi al revistei italiene 

Scienza e Politica (împreună cu prof. Daniel Barbu); 

 Membru de onoare al Observatorului Euromediteranean şi al Mării Negre (EMBS- Osservatorio 

Euromediteraneo e del Mar Nero), Napoli, Italia; 

 Începând cu anul 2002, preşedinte executiv al Centrului de Studii Orient–Occident, preşedinte de onoare 

fiind avocatul Gerardo Marotta; 

 Membru al conducerii europene a Asociaţiei Internaţionale “Immaginare l’Europa”; 

 Vicepreşedinte al Clubului UNESCO “Societate şi Cultură” între anii 1991-1999; 

 Profesor invitat la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Padova în mai – iunie 1993; 

 Redactor şef adjunct al revistei Societate şi Cultură între anii 1995-1998; 

 Membru în conducerea redacţiei revistei Vârstele şcolii; 

 Profesor invitat la Universitatea din Urbino, Facultatea de Litere şi Filosofie, în perioada mai – iunie 1993; 
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 Invitat de Ministerul de Externe al Italiei pentru a ţine conferinţe de specialitate în universităţile din 

Italia, în fiecare an începând cu 1997: 

 Participant într-un program de cercetare la secţia Lyon – CNRS, Franţa, École Normale de Lyon, în 

septembrie 2003; 

 Organizator al unor Simpozioane şi Conferinţe internaţionale la Bucureşti, cum ar fi simpozionul 

Gramsci (1999) şi Machiavelli (2000). 

 

 

 

 

 

  

 


