
                                        Curriculum   Vitae 
 
Nume: Brătescu 
Prenume: Liviu 
Adresă: Iaşi, str. Bd.Alexandru cel Bun, nr 3, BL X11, et 2, ap 14. 
Telefon:  0722785564 
Data şi locul naşterii: 19.04.1974, Roman, jud.Neamţ. 
Confesiune: Ortodox 
 
 Studii:  
    -      Doctor în Istorie al Universităţii Alexandru Ioan Cuza, februarie, 2007, 
obţinând calificativul foarte bine şi distincţia „cum laudae” 

o  Doctorand al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Al.I.Cuza, 
2000-2006, având ca subiect de cercetare  “I.C.Brătianu şi politica 
externă a României. 1866-1888”, sub îndrumarea prof.univ.dr. Gheorghe 
Cliveti 

o Absolvent al cursurilor de studii aprofundate cu tema „Românii în relaţii 
internaţionale (1699-1989)“, la Facultatea de Istorie din cadrul 
Universităţii Al.I.Cuza, Iaşi, 1998, Teza de dizertaţie „Proclamarea 
Regatului 1881. Reacţii interne şi externe“, sub îndrumarea prof. univ.dr. 
Gheorghe Cliveti 

o Absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza” (1993-1997), 
specializarea Istorie modernă a României, Lucrare de licenţă “Legislaţia 
economică a P.N.L 81876-1888). O perspectivă comparativă”, sub 
îndrumarea prof. Mihai Timofte  

o Liceul Teoretic “Roman Vodă”, secţia istorie–ştiinţe sociale, Roman, 
judeţul  

 Neamţ, 1993-1989 
 
Afilieră instituţională 

   
 
  Cercetător ştiinţific trei, august 2008 
- 
 Cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, (2003), 

Specializarea Istoria Modernă a României. Proiecte legate de procesul de 
modernizare al societăţii româneşti, viaţă politică în România(1859-1888) şi 
studiul axat pe locul şi rolul României în cadrul relaţiilor internaţionale în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea 
 

- Asistent –cercetare, Institutul de Istorie “A.D.Xenopol”(2002) 
 
  Asistent universitar asociat la Facultatea de Litere din Universitatea “Al. 

I. Cuza”, secţia Jurnalism şi ştiinţele comunicării, 2002-2005 
 



-Profesor învăţământ preuniversitar, în Roman, judeţul Neamţ, 2002-
1997, am obţinut gradul didactic definitivat 
 
 
 
 
 
Conferinţe, 
Simpozioane, 
Activităţi publice:  
          
 
        Comunicări-  
          
         Elita politică romaşcană( 1866-1914) la simpozionul organizat de Muzeul 
de Istorie –Roman, cu prilejul manifestărilor dedicate zilei oraşului Roman, 30 
martie 2008. 
 
         Politica externă a guvernului Lascăr Catargiu şi critica grupărilor 
liberale, la simpozionul „Rivalităţi ,crize şi metamorfoze în relaţiile 
internaţionale. De la Europa concertului european de putere la terorismul 
contemporan”, Iaşi,11 decembrie 2007. 
     
         Un factor de echilibru în viaţa politică a României ( 1914-1918)-monarhia 
constituţională, la simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman, 1 
decembrie 2007 
  

  România la 1870-1871 : Monarhie sau Republică, la Sesiunea naţională de 
comunicări ştiinţifice Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, 23-24 noiembrie 
2007. 
  

    8 noiembrie 1945. Solidarităţi şi divorţuri politice , comunicare susţinută 
în cadrul dezbaterilor periodice organizate de Mişcarea pentru Regatul României, 
Iaşi, 8 noiembrie 2007.  
 
         Politica externă a României ( 1866-1877), la  Conferinţa  „Colaborarea 
dintre tinerii istorici din România şi Republica Moldova:  între deziderat şi 
realitate” (Chişinău, 26-27 octombrie 2007.   

 
  Problema Dunării pe agenda clasei politice româneşti ( 1878-1883), la 
simpozionul naţional organizat de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa , 3-5 octombrie 2007 
 

        Putere si opoziţie în România ( 1876-1888), la  Simpozionul naţional 
„Roman 50”, organizat de Muzeul de Istorie Roman,, 25-27 septembrie 2007 
 



        Activitatea politico-diplomatică a lui I.C.Brătianu în ultimii ani ai 
guvernării liberale ( 1884-1888), la Congresul internaţional de Studii Româneşti, 
organizat de Univeristatea Ovidius din Constanţa şi The society for romanian 
studies, 24-29 iunie 2007,   
        
       Contextul intern şi internaţional al Proclamării independenţei României, la 
Muzeul de Istorie Roman, 9 mai 2007 
 

V.Gh.Morţun, Destine şi proiecte politice, la Muzeul de Istorie Roman, 30 
martie 2007 
 

Unirea de la 1918. Un proiect politic între aspiraţii, realizări şi aşteptări, la 
simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman, 30 noiembrie 2006 

 
Guvernarea liberală, 1867-1868, o guvernare sub stare de asediu, la 

simpozionul naţional “Acta Moldavie Meridionalis“, organizat de Muzeul 
Judeţean Vaslui, 29 noiembrie 2006 

. 
      România la 1878-1879. Modificarea articolului 7 din Constituţie între 
”acceptare” şi “ contestare”, la simpozionul “Construcţia naţională şi alogenii în 
spaţiul est-carpatic”, organizat de Institutul de Istorie A.D. Xenopol, 9 
septembrie 2006. 

 
   Liberalismul românesc între tradiţie şi provocările prezentului, la 

dezbaterea organizată de Fundaţia Friedrich Naumann, Piatra Neamţ, 26-28 mai 
2006 

  
 Nicolae Ionescu, om politic şi om de stat, la simpozionul organizat de Muzeul 

de Istorie Roman, 30 martie 2006 
 
  Gh. Platon, istoric al relaţiilor internaţionale, la simpozionul comemorativ 

dedicat istoricului Gh. Platon,organizat de Institutul de Istorie A.D.Xenopol, Iaşi, 
25 februarie 2006. 

 
- Organizator al dezbaterii cu tema “Liberalismul românesc, tendinţe, 

perspective, personalităţi”, la Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”, Iaşi, 28 
ianuarie 2006 

 
  Mişcarea separatistă din Principate şi susţinătorii săi, la simpozionul 

organizat de Muzeul de Istorie Roman, 24 ianuarie, 2006. 
 
 Presa românească la 1918, la simpozionul organizat de Muzeul de Istorie 

Roman, 30 noiembrie 2005 
 
Comunicare-România la 1877. Putere şi opoziţie, la simpozionul naţional 

„Acta Moldavie Meridionalis“, organizat de Muzeul Judeţean Vaslui, 24-25 
noiembrie 2005. 



 
-8 noiembrie 1945. Începutul sfârşitului, comunicare susţinută la 8 noiembrie 

2005, în cadrul dezbaterii organizate de „Societatea Amicilor Regelui Mihai“, 
filiala Iaşi 

. 
Lector la seminarul organizat de Fundaţia “Friedrich Naumann”, Piatra 

Neamţ, “Liberalismul românesc. De la stânga la dreapta. Mai are România nevoie 
de liberalism?”, 14 octombrie 2005 

 
Imaginea celuilalt în societatea românească. Grecul de la concurent la model 

politic, la simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman, 28 septembrie 
2005 

 
Lector la seminarul organizat de “Centrul pentru relaţii inter-etnice”, cu tema 

“Cum văd liderii politici relaţiile inter-etnice?”, Târgu Mures, 28-31 august 2005. 
 
 
 România la 1866. Dificultăţi de acceptare a celuilalt, la simpozionul 

internaţional “Ehnic contacts and cultural exchanges North and West  of the 
Black Sea”,organizat de Universitatea “Al. I. Cuza” şi Institutul de Istorie “A. D. 
Xenopol”,13-14 iunie 2005 

 
 
Prelegere-Privire retrospectivă asupra istoriei unei instituţii–monarhia 

românească, la dezbaterea organizată de “Societatea Amicilor Regelui Mihai”, 
Iaşi, 10 mai 2005 

 
1877. Discursuri paralele, la simpozionul organizat de Societatea de Ştiinţe 

Istorice din România, subfiliala Roman, 9 mai, 2005 
 
-D.A. Sturdza, profil de om politic, la simpozionul organizat de Muzeul de 

Istorie Roman, 30 martie, 2005. 
 
-Al.I. Cuza şi partidele politice (1859-1866), la simpozionul “Unirea 

Principatelor Române”, organizat de Muzeul Istorie Iaşi şi Institutul de Istorie 
“A.D. Xenopol”, 24 ianuarie 2005 

 
Organizator împreună cu alţi colegi de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol“, 

al simpozionului „Interferenţe culturale şi religioase în Nordul şi Vestul Mării 
Negre, din antichitate şi până în prezent“ (Iaşi 13-14 iunie 2005) şi al 
simpozioanelor „Vorbild Europa und die Modernisierung Mittel-und 
Südosteuropas“ (Iaşi, 22-23 sept. 2005) şi al sesiunii de comunicări „Cehi şi 
români în Monarhia de Habsburg“ (Iaşi, 22-23 septembrie 2005 

 
Ideea de unitate naţională în viziunea Partidului Naţional Liberal, la Muzeul 

de Istorie Roman, 1 decembrie 2004 
 



 Prelegere--Locul şi rolul monarhiei în istoria românilor, la dezbaterea 
organizată de “Societatea Amicilor Regelui Mihai”, filiala Iaşi, 8 noiembrie 2004 

 
Organizator împreună cu alţi colegi de la Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”, 

al simpozionului “Gesellschaft, Kulturpolitik und Minderheiten in Rumänien und 
Nachbarländern, 1944-1965” (Iaşi, 4-6 octombrie 2004) 

 
-Ştefan cel Mare la 1883. Subiect de controverse politice, la simpozionul 

naţional “Ştefan cel Mare şi epoca sa”, Iaşi, 18-19 iunie 2004 
 
-I.C. Brătianu şi problema prinţului străin la Institutul de Istorie “A.D. 

Xenopol”, 3 iunie 2004 
 
-România la 1866. Ieşirea din criză, la simpozionul naţional organizat de 

Muzeul Judeţean Vaslui “Ştefan cel Mare-500 de ani”, 18-19 mai 2004 
- 
Ştefan cel Mare-pretextul unui conflict diplomatic la 1883, la simpozionul 

organizat de Muzeul de Istorie Roman, 30 martie 2004 
 
Prelegere-Contribuţia evreilor la modernizarea oraşului Roman, în cadrul 

dezbaterii organizată de Comunitatea evreiască Roman, la 29 martie 2004, 
eveniment reflectat în “Realitatea evreiască”, nr. 2006, 1-17 aprilie 2004 

 
-Al.I. Cuza în disputa dintre liberali şi conservatori 1866-1871, la 

simpozionul “Unirea Principatelor Române-145 ani”, organizat de Muzeul Unirii 
din Iaşi şi Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”, 24 ianuarie 2004 

 
Prelegere-Subiecte tabu ale regimului comunist din România, .la dezbaterea 

organizată de S.Ş.I., Roman, 18 decembrie 2003. 
                      

-Constituţia din 1866-un pact al elitelor politice, la dezbaterea organizată de 
Societatea de Ştiinţe Istorice subfiliala Roman, 8 decembrie 2003 

 
-1 decembrie  1918. Aspiraţii şi realizări. Privire retrospectivă, la Muzeul de 

Istorie Roman, 1 decembrie 2003 
 
-Politică şi societate în Romanul interbelic, la sesiunea de comunicări 

organizată de Societatea Culturală “Roman Muşat”, şi Complexul Muzeal 
Judeţean Neamţ, 30 martie 2003 

 
-Portretul unui unionist: I.C .Brătianu, la Muzeul de Istorie Roman, 24 

ianuarie 2003 
 
-Un artizan al Marii Uniri- I.I.C. Brătianu, la simpozionul organizat de S.Ş.I., 

subfiliala Roman şi Muzeul de Istorie Roman, 1 decembrie 2002 
 



      -I.C. Brătianu şi problema românească (1848-1859), la simpozionul “Figuri 
ale generaţiei paşoptiste”, în cadrul “Zilelor Academiei Ieşene”, 17 septembrie 
2002. 
 
     Prelegere-Antisemitismul românesc, o stare de spirit?, în cadrul dezbaterii 
organizate de Comunitatea Evreiască Roman, cu prilejul zilei internaţionale a 
luptei împotriva antisemitismului, 4 iunie 2002 

 
    -Proiecte şi personalităţi romaşcane implicate în procesul de modernizare, la 
simpozionul organizat de  Societatea Culturală “Roman Muşat”, 30 martie 2002 
  
-Problema românească în context internaţional: 1853-1859, la simpozionul 
“Unirea Principatelor Române”, organizat de Muzeul de Istorie Roman, 24 
ianuarie 2002 
    
-Politica militară a guvernelor liberale 1867-1868, 1876-1888, la simpozionul 
“Oameni şi arme”, organizat de Muzeul de Istorie Roman, 30 mai 2001 
   
-Presa romaşcană la sfârşitul secolului al XIX-lea, la simpozionul “Repere 
arheologce şi istorice” în zona Romanului, 30 martie 2001”, organizat de Muzeul 
de Istorie Roman, 11 aprilie 2001 
 
-Relaţii intergrupuri. Cazul României, la simpozionul “Alogeni în Ţara 
Moldovei”, organizat de Muzeul de Istorie Roman, 11 aprilie 1998 
 
Participare la granturi 
 
  .1 Participant în grantul  Personalul univeristar din Romania. Studiu de caz –

Univeristatea din Iaşi( 1860-1947), grant CNSIS., coordonat de conf. dr. Florea 

Ioncioaia 

   2 Participant în cadrul grantului Patrimoniu naţional şi modernizare în 

societatea românească: instituţii, actori şi strategii (secolele XIX-XX), 2006-

2008, finanţat de CNCSIS. Director de proiect C.S. gr. I Dumitru Ivănescu. 

 
Studii/Articole/ Cărţi 
 Publicate:   - „  
                   Independeţa Principatului România , în vol. Vârstele Unirii. De la 
conştiinţa etnică la unitatea naţională, Editura Ffundaţiei Academice 
A.D.Xenopol, 2001, 135-146. 
 
                  Liberalismul european. Geneză şi evoluţie (I), în Carpica , nr 30., 
2001, p. 167-173. 
 



                  Proclamarea Regatului . Reactii interne si externe , în ’’Anuarul 
Institutului de Istorie A.D.Xenopol’’, XXXIX- XL,-2002-2003, p. 409-418. 
  
                 Politica militară a guvernelor liberale ( 1867-1868, 1876-1888), în’’ 
Zargidava , Revista de Istorie’’ , II, Editura Conexiuni, Bacău, 2003 
 
                 Academicianului Dan Berindei despre locul romanilor in relatiile 
internationale , 1821-1877, în AIIAX, vol XXXIX+XL-2002-2003, p.15-16 
  
                 John Gray; Cele două feţe ale liberalismului ; Iaşi, Polirom , 2002, în 
’’Strabon , Buletin d’Information historique’’, Iaşi, Ed Pamphilius, tom I, nr I, 
ianuarie -iunie 2003; (recenzie)  
            
                 Dumitru Ivănescu, Alex. I.Cuza în conştiinţa posterităţii  Iaşi, Junimea 
, 2001, in AIIAX, XXXIX+XL,200( recenzie) 
 
                  Lucian Boia, Mitul democratiei; , Humanitas, 2003, în ’’Strabon’’, nr 2, 
2003; (recenzie) 
 
                  Ş.R.Zonner, Gh. Cliveti, Dumitru Şandru, Gh. Onişoru, Ap. Stan , 
Istoria Partidului Naţional Liberal, Editura All, 2000, în AIIX, XXXIX-XL,  
20002-2003( recenzie). 
 
                 I.C.Brătianu şi aducerea prinţului străin pe tronul României , în 
Anuarul Institutului de Istorie  ’’A.D.Xenopol ’’, 2004, p. 263- 278 
 

           Pascal Delwit, Liberalisme şi partide liberale în Europa ; Humanitas, 
2003,, în  AIIX, 2004, p. 632-633( recenzie) 
 
;           Ruxandra Cesereanu , Imaginarul violent; Humnaitas, 2004, p. 673-
674;( recenzie) 
  
           Paul Lindberg, Carol I, Humanitas, 2003, , în AIIX, 2004,p. 630-632( 
recenzie) 

 
                 I.C.Brătianu şi problema românească ( 1848-1859), în ’’Zargidava , 
Revistă de Istorie’’; III, Editura Conexiuni , Bacău, 2004, p.64-72. 
           
                 Moştenirea politică a lui AL.I.Cuza în perioada exilului , în volumul 
’’Unirea Principatelor : Momente , fapte, protagonişti’’, editat de Dumitru 
Ivănescu, Junimea, Iaşi, 2005, p. 135-147. 
 
                România şi aderarea la Tripla Alianţă , în vol. ’’Istorie şi societate în 
spaţiul est-carpatic, ( sec XIII- XX)’’, editat de Dumitru Ivănescu  şi Marius 
Chelcu, Junimea , Iaşi, 2005, p.167-189. 
 
                Putere şi opoziţie în România ( 1876-1878), în AIIX, 2005, p.197-219 



              
                PNL(1876-1888) O guvernare eficientă sau trecerea de la teorie la 
practică , în ’’Xenopoliana ,Liberalismul românesc. Idei, structuri, personaje, 
tendinţe’’XIII, 1-4 2005,p.80-97 
 
                Cătălin Turliuc, Organizarea României Moderne. Statutul 
minorităţilor, vol I, Idemtitate şi comunicare socială, Vol II,  Dilemele  
convieţuirii, Eitura Junimea , 2005, în AIIX, 2005( recenzie) 
 
               România la 1866. Ieşirea din criză , în ’’Analele Universităţii Al.I.Cuza’’, 
2005, p.143-164 
 
                Inaugurarea  statuii lui Ştefan cel Mare .Ritualuri, nostalgii, polemici 
(1883), în’’ Xenopoliana, Ritualuri politice în România modernă’’, editori Andi 
Mihalache şi Adrian Cioflâncă, XIV; 2006, p.119-142 
    
                Mişcarea separatistă din Moldova la 1866, în ’’Arhiva Istorică a 
României’’, serie nouă, vol II, ( 2005), nr 1( 3)Editura Scriptorium Bucureşti, 
2005, p.129-136. 
 
              Guvernarea liberal-radicală( 1867-1868)-o guvernare sub stare de 
asediu, în Acta Moldaviae Meridionalis, publicaţie a Muzeului de Istorie Vaslui, 
XXIV-XXVII, vol. I-II, 2004-2006, p. 281-295. 
         
          “ Chestiunea” Dunării - o problemă pe agenda clasei politice româneşti 
(1878-1888), în Acta Moldaviae Septentrionalis;  publicaţie a Muzeului de Istorie 
Botoşani, V-VI, 2006-2007,. 
         

             Activitatea politico-diplomatică a lui I.C. Brătianu în ultimii ani ai marii 

guvernări liberale (1884-1888) în „Studia Universitatis Cibiensis“, seria 

Historica, vol. III, Sibiu, 2007 

            Liberali si conservatori la jumatatea secolului al XIX-lea, în volumul 

.”Conservatorismul românesc:Personalităţi tendinţe şi guvernări”, 2008, p. 

104-129. 

-    Politica externă a guvernelor conservatoare si critica gruparilor liberale, 
în volumul „Lumea de ieri .Lumea de mâine”, Editura Pim , Iaşi, 2007, p.32-
55. 
 

         -  Învaţământul juridic în Principatele Române( 1859-1866). Origini , 
evoluţie şi cariere universitare, Iaşi, în  Studii în Istoria Universităţii,  2007.( 
sub tipar) 
           
          Politica externă a României 1884-1888. Actori şi mijloace de acţiune , în 
„Archivae Moldaviae”, nr 1, an I, 2008( sub tipar)  



          
          România la 1870-1871. Monarhie sau republică?, în Anuarul  Institutului 
de Istorie „A.D.Xenopol” , 2008( sub tipar) 

  
 

. 
 

 
 
Editor al revistei “Xenopoliana”, 2005, cu tema “Liberalismul 

românesc, tendinţe structuri personalităţi” 
 
Editor al volumului de studii “Conservatorismul românesc. 

Origini, direcţii, perspective”, Editura Pim, Iaşi, 2008 
 
 
 
Alte activităţi: 

           Organizator şi iniţiator împreună cu reprezentanţi ai T.N.L. Iaşi a şcolii 
politice D.A.Sturdza, ediţia a II-a şi susţinător al prelegerii D.ASturdza. Un lider 
politic european Iaşi, 11 noiembrie 2007. 

 
               Organizator şi iniţiator împreună cu reprezentanţi ai T.N.L. Iaşi a 

şcolii politice D.A.Sturdza şi susţinător al prelegerii D.ASturdza. Activitatea 
politică, Iasi, decembrie 2006 

 
               Lector la seminarul organizat de “Centrul pentru relaţii inter-etnice”, 

cu tema “Cum văd liderii politici relaţiile inter-etnice?”, Târgu Mures, 28-31 
august 2005. 

 
             -Participant la dezbaterea organizată de Liga Pro Europa, cu tema 

„Reforme amânate–reforme necesare pentru integrarea României în U.E.“, Cluj 
Napoca, 20 mai 2005 

 
              -Organizator împreună cu Liga Pro.Europa a dezbaterii “Cadrul 

legislativ pentru protecţia minorităţilor naţionale: progrese şi lacune”, Iaşi, 13 
decembrie 2004”. 

 
              -Organizator, din partea Institutului de Istorie A.D. Xenopol, 

împreună cu Liga Pro Europa a dezbaterii având ca temă “Regionalismul în 
cadrul integrării europene”, Iaşi, 12 decembrie 2004 

 
  
               Absolvent al cursurilor organizate de Academia Interculturală 

Transilvania şi Liga Pro Europa, având ca tematică “Tranziţia de la monocultură 
la multiculturalism”, 21-27 noiembrie 2003- mai 2004 



 
                   -Lector la seminarul organizat de T. N. L. Neamţ, Oglinzi, 

“Liberalismul European-Geneză şi evoluţie. Partidele liberale astăzi în Europa”, 
august, 2003 

 
                   -Absolvent al cursurilor de vară organizate în perioada 25 iulie-2 

august 2003, de către Liga Pro Europa, având ca subiecte de dezbatere 
“Transilvania, Regionalizarea, Integrarea Europeană, Fascismul şi Comunismul” 

 
                   - Membru fondator în asociaţia profesională “Societatea de Studii 
Istorice din România” 2003 şi  din noiembrie 2006, participarea în calitate de   
co-iniţiator al proiectului Est-Democraţia, aparţinând Institutului de Istorie 
„A.D.Xenopol” şi Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi. 

 
                  -Observator la alegerile din Azerbaidjan, din 2003, din partea 

O.S.C.E. România. şi Liga Pro Europa 
 

                 -Participant la emisiuni radio-tv, având ca teme în dezbatere 
subiecte legate de viaţa politică a României contemporane, dar şi a celei 
din secolul al-XIX-lea 

 
                -Premiul al treilea din partea revistei “22”, publicaţie a G. D. S. 

România, pe anul 1998, pentru o analiză politică asupra anului politic 1997. 
 
-  
Limbi străine : engleză( bine ), franceză ( bine) 
 

 


