
Curriculum vitae

POPA COSMIN                  
Pozi ieț : cercetător tiin ific principal II; membru al Programului „România i Europa înș ț ș

secolul XX“, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Academia Română.
Domenii de interes:  istoria Uniunii  Sovietice,  istoria comunismului european, istoria

comunismului românesc, istoria Federa iei Ruse, istoria războiului rece, probleme energeticeț
contemporane.

STUDII:
1992–1997,  Facultatea  de  Istorie,  Universitatea  Bucure ti;  specializarea  istorieș

contemporană universală;
1994–1997,  Bursier  al  Ministerului  Învă ământului  i  Cercetării  din  Romț ș ânia  la

Facultatea de Istorie i Rela ii Interna ionale a Universită ii Pedagogice de Stat din Moscova,ș ț ț ț
cu specializarea istoria URSS;

1999-2007, studii doctorale în cadrul Universită ii Bucure ti, Facultatea de Istorie, iar înț ș
2007 a primit titlul de doctor al Universită ii Bucure ti, în urma sus inerii publice a lucrării cuț ș ț
titlul Politica externă sovietică în Europa Orientală 1945-1953, la data de 20.02.2007. Titlul
de doctor în istorie a fost confirmat prin ordinul ministrului Educa iei i Cercetării nr. 1418 dinț ș
29.06.2007 (în anexă, copia legalizată);

2010-2012, cercetător post-doctoral cu tema Politica energetică a Rusiei în regiunea
extinsă a Mării Negre (1992-2011), derulat în cadrul proiectului postdoctoral „Ştiinţele socio-
umaniste  în  contextul  evoluţiei  globalizate  – dezvoltarea  şi  implementarea  programului  de
studii şi cercetare postdoctorală“ (POSDRU 89/1.5/S/61104), Institutul de Istorie „N. Iorga“,
2010-2012

EXPERIEN Ă PROFESIONALĂȚ

2008-prezent, cercetător tiin ific principal, ș ț Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“;
1997–2008, cercetător tiin ific,  Programul IV „România i Europa în secolul XX“,ș ț ș

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“;
1998-prezent, membru al Comisiei  Bilaterale a Istoricilor din România i Federa iaș ț

Rusă;
2001-prezent, membru al Comisiei Bilaterale a Istoricilor din România i Bulgaria;ș
2008-prezent, cercetător tiin ific principal III, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“; ș ț
2009-prezent,  cadru  didactic  asociat  al  Facultă ii  de  Istorie  i  tiin e  Politice  aț ș Ș ț

Universită ii „Ovidius” Constan a;ț ț
2013-prezent,  redactor- ef  al  revistei  de limbă engleză  „Historical  Yearbook”,  careș

apare sub egida Institutului de Istorie „Nicolae Iorga“, Academia Română;

ACTIVITĂ I TIIN IFICE I RESPONSABILITĂ I PRINCIPALEȚ Ș Ț Ș Ț  

Activitate de cercetare, activităţi editoriale, organizare de manifestări ştiinţifice (mese
rotunde, dezbateri, conferin e).ț

1



2011- 2013, realizarea proiectului de cercetare „Superputerea periferică,
Uniunea Sovietică în perioada 1945-1955: societate, economie, armată, politică externă”, 
derulat  în cadrul Programului IV „România i Europa în secolul XX“, Institutul  de Istorieș
„Nicolae Iorga“. Lucrarea în cauză se axează preponderent pe realită ile interne din Uniuneaț
Sovietică  imediat  postbelică.  În  acest  context,  au  fost  acordate  spa ii  semnificative  înț
economia  lucrării,  transformărilor  social-demografice,  mentale  i  economice  din  Uniuneaș
Sovietică postbelică, desfă urate pe fondul unui program impresionant de înarmare, menit săș
transforme  ara  într-o  adevărată  putere.  Rezultatul  a  fost  construc ia  unei  superputeriț ț
preponderent militare, fără un program politic de perspectivă, cu un corp social i o economieș
incapabile  să  sus ină  aparatul  militar  supradimensionat  i  politica  externă  expansivă.ț ș
Rezultatele  cercetării  au fost  prezentate  în  cadrul  sesiunilor  tiin ifice  i  au fost  publicateș ț ș
revistele  academice  consacrate  („Historical  Yearbook”,  „Studii  şi  Materiale  de  Istorie
Contemporană”). 

in 2013 am devenit redactor- ef al publica iei de limbă engleză a Institului de Istorieș ț
„Nicolae  Iorga”,  „Historical  Yearbook”.  Ca  urmare  a  eforturilor  întreprinse,  am  reu itș
semnarea unui parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Constan a, prin intermediul căruiaț
este  asigurată  apari ia  anuală  i  diseminarea  na ională  i  interna ională  a  publica iei.ț ș ț ș ț ț
Men inonez  că  publica ia  are  deja  o  diseminare  interna ională  impresionantă,  ajungând  înț ț ț
peste 200 biblioteci, universită i i institute din străinătate.ț ș

2011-2013,  participant  al  Proiectului  de  cercetare  „Empire  Building  and  Region-
Building in the Baltic, North and Black Sea Areas”, derulat de Universitatea „Valahia” din
Târgovi te, Universitatea „Ovidius” din Constan a i Asocia ia Română de Studii Baltice iș ț ș ț ș
Nordice.

2012-prezent, cordonator al Sec iunii  ț „Politici maritime i energetice ale Federa ieiș ț
Ruse i ale statelor CSI, în perioada 1991-2014”ș , derulat în cadrul programului de cercetare
„Spa ii  maritime  contemporane”,  al  Universită ii  „Ovidius”  Constan a  i  Asocia ieiț ț ț ș ț
„Intermarrium”;

2011-2012, participant al proiectului de cercetare  „Dobrogea – istorie i civiliza ie”,ș ț
derulat de Universitatea „Ovidius” din Constan a, Institutul de Cercetări Eco-muzeale Tulcea.ț

2010-2012, în cadrul studiilor post-doctorale am căutat să extind semnificativ aria de
specializare, abordând problematica energetică la Marea Neagră, în contextul politicilor ruse tiș
de profil. Cercetările mi-au prilejuit o serie de contacte utile cu speciali ti ai domeniului dinș
Rusia, Fran a i Olanda, oferindu-mi totodată acces la informa ii i proceduri de lucru diferiteț ș ț ș
de cele specifice istoriei.  Acestea include informa ii tehnice, financiare, specifice industriei,ț
dar cu un impact i o relevan ă deosebită pentru în elegerea i interpretarea proceselor politiceș ț ț ș
legate de problematica energetică.

2008-2011,  coordonator  editorial  i  contributor  la   programul  de  cercetare  intitulatș
„Frontiere şi minorităţi naţionale în Europa Centrală, Orientală şi de Sud-Est în prima jumătate
a  secolului  XX.  Studiu  comparativ”,  din  cadrul  Institutului  de  Istorie  „Nicolae  Iorga”.
Contribu iile au urmărit trei teme, care s-au transformat în capitole ale unei lucrări colective.ț
Prima dintre ele a tratat destrămarea Imperiului Rus i apari ia unui nou tip de grani ă, celș ț ț
ideologic,  care se baza pe ideea că grani ele noului tip de stat se întind în toate teritoriileț
revolu ionate, dipărând astfel importan a criteriilor na ionale, etnice, culturale sau istorice. Aț ț ț
doua a tratat  grani ele din Europa Centrală i de Sud-Est în teoria i practica sovietică dinț ș ș
perioada  interbelică,  axându-se  asupra  proiectelor  i  demersurilor  concrete  ale  Uniuniiș
Sovietice de reorganizare a grani elelor din regiunea dată. A treia contribu ie a analizat rela iileț ț ț
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diplomatice dintre URSS i Alia ii occidentali din perioada războiului, care vizau chestiunileș ț
teritoriale din Europa Centrală i de Sud-Est, analizând mecanismul de formare a concep ieiș ț
teritorial-politice a URSS pentru perioada postbelică.

Rezultatelor  acestei  cercetări  au  fost  prezentate  fie  în  cadrul  sesiunilor  ştiinţifice
organizate  în  institut,  fie  au  fost  publicate  în  revistele  academice  consacrate  („Historical
Yearbook”, „Studii  şi Materiale  de Istorie Contemporană”).  Cercetările  sunt reunite într-un
volum, care urmează să fie publicat în 2014.

2006-2008,  contributor  al  proiectului  de  cercetare  Regimul  comunist  din  România
1948-1953.  Instaurarea  şi  consolidarea  monopolului  puterii  (O  abordare  comparativă),
derulat  în cadrul Programului IV „România i Europa în secolul XX“, Institutul  de Istorieș
„Nicolae  Iorga“.  În  cadrul  cercetării  colective  am  tratat  politica  economică  a  regimului
comunist  din  România,  în  perioada  1948-1953,  concentrându-mă  asupra  impactului
macroeconomic i tehnologic al repara iilor i rechizi iilor sovietice din România, precum iș ț ș ț ș
asupra efectelor sociale ale politicii de industrializare, în prima fază a acesteia.

2004-prezent,  contributor  al  Friedrich  Ebert  Institute  for  Political  and  Legal
Studies din Germania pentru programele de consolidare a democra iei  din ările balcanice,ț ț
participând  la  grupuri  comune  de  lucru  cu  speciali ti  din  Bulgaria,  Albania,  Serbia  iș ș
Macedonia

Premii

2003-Premiul pentru istorie al Societă ii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autorț
(CopyRo) a  Uniunii  Scriitorilor  din România pentru lucrarea  Na terea Imperiuluiș ,  Editura
Fundaţiile Pro, Bucure ti, 2002.ș

CURSURI I SEMINARIIȘ

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, coala doctorală, 2013 Ș i ș 2014

1. Doctrine i regimuri politice în Europa-perioada contemporană, cursș

Facultatea de Istorie i tiin e Politice, Universitatea „Ovidius” Constan a, 2013-2014ș Ș ț ț

1. Diplomatie si securitate in vreme de razboi în istoria contemporană universală, Master RISE,
anul I, curs i seminar;ș

2. SUA si Federatia Rusa in sistemul relatiilor internationale in a doua jumatate a secolului XX si
inceputul secolului XXI, Master RISE, anul I, curs i seminar;ș

3. Relatii internationale si dimensiuni ale securitatii in comunicarea publica, Master RISE, anul II,
curs i seminar;ș

4. Conflicte asimetrice la sfarsitul secolului XX si inceputul secolului XXI, Studii de Securitate,
anul III, curs;

5. Totalitarismele lumii europene, Masterat Antropologie, anul II, curs i seminar;ș

Facultatea de Istorie i tiin e Politice, Universitatea „Ovidius” Constan a, 2012-2013ș Ș ț ț
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1. Regimuri totalitare în sec. XX, Master RISE, anul I, curs
2. SUA i Federa ia Rusă în sistemul rela iilor interna ionale (sec XX-XXI), Master RISE, cursș ț ț ț
3. Conflicte asimetrice la sfarsitul secolului XX si inceputul secolului XXI, Studii de Securitate,

anul II, curs;
4. Securitatea europeană i problematica minorită ilor na ionale i etnice, ș ț ț ș Studii de Securitate, anul

II, curs;
5. Politică i diploma ie în spa iul ex-sovietic, Master Politică europeană, an II, curs;ș ț ț

Facultatea de Istorie i tiin e Politice, Universitatea „Ovidius” Constan a, 2009-2010ș Ș ț ț

1. „Politica externă a URSS”, Master Rela ii Interna ionale i Studii Europene (mai departe RISE),ț ț ș
an I, curs

2. „Evoluţii politice în Comunitatea Statelor Independente”, Master RISE, an II, curs

ACTIVITĂ I ADMINISTRATIVEȚ

martie 2014 - (co)organizator al celei patra Conferin e na ionale Comunismul românesc,ț ț
organizată  de  Consiliul  Na ional  pentru  Studiul  Arhivelor  Securită ii  i  Institutul  de  Istorieț ț ș
„Nicolae Iorga”, cu sprijinul Funda iei Konrad Adenauer, ț programul Rule of Law Program South
East Europe, Bucure tiș

martie  2013 -  (co)organizator  al  celei  de-a  Treia  Conferin e  Na ionale  „Comunismulț ț
românesc“, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Consiliul Na ional pentru Studierea Arhivelorț
Securită ii (eveniment sprijinit de Funda ia „Konrad Adenauer“, programul Rule of Law Programț ț
South East Europe), Bucure tiș ;

septembrie  2012 -  (co)organizator  al  lucrărilor  celei  de-a  XVI-a  sesiuni  a  Comisiei
bilaterale a istoricilor din România şi Federaţia Rusă, Constan a;ț

decembrie  2012 -  (co)organizator  al  sesiunii  anuale  a  Institutului  de Istorie  „Nicolae
Iorga“, „Interpretări, reinterpretări i perspective în cercetarea istorică“,Bucure ti;ș ș
iunie  2012  -  (co)organizator  al  sesiunii  sesiunii  „Frontiere  i  minorită i  na ionale  în  Europaș ț ț
Centrală,  Orientală i de Sud-Est în prima jumătate a secolului XX“, Institutul de Istorie „N.ș
Iorga“, Bucure ti;ș

septembrie 2010 - Organizator al lucrărilor celei de-a XIV-a sesiuni a Comisiei bilaterale
a istoricilor din România i Federa ia Rusă, Cluj Napoca;ș ț
septembrie  2010 -  Organizator  al  Conferin ei  interna ionale  Sursele  străine ale  comunismuluiț ț
românesc, cu participarea istoricilor din România i Federa ia Rusă, Bucure ti;ș ț ș  

din  2013, redactor- ef  al  publica iei  „Historical  Yearbook”,  coordonare  editorială,ș ț
coresponden ă contributori i evaluatori, calitatea traducerii i atragerea de resurse pentru apari iaț ș ș ț
i dezvoltarea revistei.ș
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