
                                 
 
 

                                     CURRICULUM VITAE 

 

Nume: Ceobanu 

Prenume: Adrian-Bogdan 

Data naşterii: 24 aprilie 1985 

Locul naşterii: Bucecea, jud.Botoşani 

Tel. 0745175480 

 

 

Educaţie şi formare: 

-2008 

      -Masterand/Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, specializarea 

„Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale”. 

       -Membru al Asociaţiei de Relaţii Internaţionale „Est-Democraţia” 

  -2004-2008 

         -Student/ Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, secţia Istorie. Am 

absolvit facultatea cu media anilor de studii 9.30 şi cu nota 10 la examenul de licenţă, 

având ca temă „Rusia şi Independenţa României”. 

   -2000-2004 

          -Studii liceale în cadrul Grupului Şcolar Bucecea, profil Matematică-Informatică. 

  

       Activitate profesională: 

            -profesor de istorie la Colegiul Tehnic „Gh.Asachi” şi Liceul cu Program Sportiv 

Iaşi, 2007-2008. 

            -profesor la Şcoala cu clasele I-VIII Lunca Paşcani septembrie2008-31 decembrie 

2008 

  -de la 1 ianuarie 2009 asistent cercetare la Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” 

Iaşi, Departamentul Relaţii Internaţionale. 

 



        

Domenii de interes: 

- sfera relaţiilor internaţionale în secolele XVIII-XIX, în special politica externă a 

României după Congresul de Pace de la Berlin. 

- relaţiile româno-ruse după 1866. 

- problema Basarabiei după 1812. 

 

        Activitatea ştiinţifică:  

              Conferinţe, comunicări: 

-„Doctrina Truman” în cadrul Cercului de relaţii internaţionale Est-Democraţia, 

Iaşi, octombrie 2007. 

-„Atitudini şi stări de spirit în mediul politic românesc cu privire la Rusia 1866-

1877”, în cadrul Simpozionului Naţional de Relaţii Internaţionale : Rivalităţi, crize şi 

metamorfoze în relaţiile internaţionale. De la Europa “concertului de putere” la 

terorismul contemporan.”, Iaşi, decembrie 2007. 

-„Aspecte din viaţa şi opera lui Dumitru C.Moruzi”, în cadrul sesiunii naţionale 

de comunicări studenţesti, Iaşi, martie 2008. 

-„Rusia şi revoluţia de la 1848 din Moldova”, în cadrul Simpozionului Naţional: 

Anul 1848 la români.Istoriografie şi memorie culturală, Iaşi, 14-15 noiembrie 2008. 

-„Imaginea Rusiei în viziunea textelor paşoptiste” în cadrul sesiunii naţionale de 

comunicări studenţeşti, Alba-Iulia, noiembrie 2008. 

-„Conferinţa ambasadorilor de la Londra(1871).Reacţii în presă şi în mediul 

politic românesc”, în cadrul Simpoziomului Naţional de Relaţii Internaţionale: 

„Diplomaţie şi conflict în relaţiile internaţionale”, Iaşi, 3-4 decembrie 2008. 

 

Studii şi articole publicate: 

-Conferinţa ambasadorilor de la Londra(1871). Reacţii în presă şi în mediul 

politic românesc ,în volumul „Lumea diplomaţiei. Lumea conflictului”, Editura Pim, Iaşi, 

2008, (sub tipar).  



-prezentare de carte Gabriel Moisa Istoria Transilvaniei în istoriografia 

românească (1965-1989) în „Anuarul Institutului de Istorie A.D.Xenopol” Iaşi, 2008, 

Editura Academiei Române, p.463-465. 

-prezentare de carte Paul Nistor Înfruntând Vestul: PCR, România lui Dej şi 

politica americană de îngrădire a comunismului în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii 

Al.I.Cuza” Istorie, tomul LII-LIII,  Iaşi, 2006-2007, p.367-369. 

-coordonator al volumului Repere ştiinţifice studenţeşti, Iaşi, Editura Universităţii 

„Al.I.Cuza”, 2008. 

-Problema Basarabiei în contextul Războiului de Independenţă în „Acta 

Moldaviae Septentrionalis”, V-VI, 2006-2007, Botoşani, 2008, p.183-189. 

-Evoluţia relaţiilor româno-ruse la începutul domniei lui Carol I (1866-1871) în 

„Constelaţii ieşene”, anul III, nr.2 (10), iunie 2008, Iaşi, p.26-29. 

-Imaginea Basarabiei în viziunea textelor paşoptiste (consideraţii preliminare), în 

volumul „Pro Basarabia- Repere istorice şi naţionale”, coordonat de Mircea-Cristian 

Ghenghea şi Bogdan Atanasiu, Iaşi, 2007, p.81-86. 

-Atitudini şi stări de spirit în mediul politic românesc cu privire la Rusia 1866-

1877, în volumul „Relaţii internaţionale. Lumea de ieri. Lumea de mâine”, coordonat de 

Paul Nistor, Iaşi, 2007, p.56-65. 

-15 ianuarie 1873 în Istoria Românilor în „Constelaţii ieşene”, an II, nr.3 (7), 

octombrie 2007, Iaşi, p.39-40. 

       

 Limbi străine cunoscute 

       Limba engleză    scris-bine; citit-foarte bine; conversatie-bine 

       Limba rusă          scris-bine; citit-foarte bine; conversaţie-începător  

       Limba franceză   scris-începător; citit-bine; conversaţie-începător 

 

 


