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Curriculum vitae  
 

 

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume TUŞA  ENACHE 
E-mail(uri)   tusaenache@yahoo.com 

  enachetusa@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi)   română 
  

Data naşterii  15.05.1969 
  

Domeniul ocupaţional Învăţământ, cercetare, mass-media 

mailto:tusaenache@yahoo.com
mailto:enachetusa@gmail.com
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          Experienţa profesională 
       Funcţia sau postul ocupat 

 
●2006- prezent - Cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii 
Internaţionale „ Ion I. C. Brătianu ”al Academiei Române- cu ½ normă de cercetare  
( post ocupat prin concurs public). 
●2006-2011 asistent  univ. dr., Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea 
“Ovidius” Constanţa ( post ocupat prin concurs public). 
●2011- 2019 lector. dr., Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea „Ovidius” 
Constanţa  ( post ocupat prin concurs public). 
2019 –prezent lector. dr., Facultatea de Psihologie  şi Ştiinţele Educației, a  
Universitatea „Ovidius” Constanţa ( post ocupat prin concurs public). 
2010- prezent – secretar general de redacție al Revistei Române de Studii Eurasiatice  

 ● martie 2009 –nov. 2011 am colaborat cu postul de televiziune local Constanța TV 
unde am fost invitat în diferite emisiuni și dezbateri televizate pe probleme de analiză 
politică și socială. De la 1 martie 2010 am fost producător și moderator al emisiunilor: 
Dezbateri în Agora și Europolitica calitate în care am promovat cultura politică, 
implicarea cetățenilor în societate  și antreprenoriatul social;   
● Din ianuarie 2012- prezent sunt colaboratorul postului de televiziune Litoral TV unde 
sunt moderatorul emisiunilor : Cultură pe coordonate, Mozaic Etnic  și Cartea Zilei.  
● În cursul anului 2014 am organizat 42 de ediții ale Caravanei Litoral TV care s-au 
materializat într-un maraton jurnalistic realizat în diferite localități din Dobrogea. În cadrul 
edițiilor Caravanei am investigat problemele reale ale comunitățilior rurale și am creat o 
platformă publică de discuții între autoritățile locale și autoritățile județene. Diferite ediții 
ale acestui demers jurnalistic au fost concentrate pe grupurile etnice și minoritare care 
trăiesc în Dobrogea.   
● Între 2005 și 2014 am organizat acțiuni de voluntariat împreună cu un grup de 
voluntari în cadrul cărora am lansat campanii de donații. Prin intermediul acestor acțiuni 
am susținut material zeci de familii cu diverse cu haine, rechizite, alimente, jucării și cele 
trebuincioase vieții cotidiene.    
 ●Din februarie 2010 până în 2013 producător și moderator al emisiunii Dialoguri de 
Sâmbătă difuzată la Radio Dobrogea, post de radio local în care am promovat cultura 
civică, implicare și educația civică. 

     
 
 ● Din septembrie 2014 și până în septembrie 2019 am fost numit Directorul 
Departamentului de Imagine, Comunicare și Marketing din cadrul Universității 
Ovidius din Constanța, calitate în care am coordonat  acțiuni de consiliere educațională 
promovare a ofertei educaționale, relația de comunicare cu restul instituțiilor publice și 
cu mass-media locală /centrală. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare, consiliere, cercetare, activităţi administrative. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ovidius” Constanţa, B-dul Mamaia, nr. 124 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Educaţie, formare profesională 
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Educaţie şi formare 

 

  
Perioada 

 
2020  
2019 
2017                                            

2011-  
                                 2006-2010- 

                                     2004-2006- 
2006-  

                                       2002- 
  

                                       - 

Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare 
profesională absolvite, începând cu cel mai recent.  
Masterat cu specializarea „ Jurnalism Politic” cu dizertaţie susţinută 
Post-doctorand în cadrul Școlii Postdoctorale Interdisciplinare a Univ. din București  

 Doctor în Sociologie al Universității din București 
 Doctor în Științe Politice al Universității din București 
 Doctorand la „Institutul de Cercetări Politice” din cadrul Universităţii din Bucureşti 
 Masterat cu specializarea „Politică Europeană şi Românească” cu dizertaţie susţinută 
 Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti (cu licenţă) 
 Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (cu 
licenţă) 
  

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de doctor (Doctor în științe politice) 
 Diploma de doctor (Doctor în sociologie) 
 Diploma de master (Master în politică europeană și românească). 
 Diploma de master (Master în jurnalism politic  și comunicare de criză). 
 Diploma de licenţă (în ştiinţe politice). 
 Diploma de licenţă (în ştiinţe juridice) 
 Diplomă de Licență ( în sociologie) 
 Diploma de bacalaureat. 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Politice. 
  Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială . 
  Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării . 

Universitatea din Craiova – Facultatea de Științe Sociale, specializarea -Sociologie 
Universitatea  „Ovidius” din Constanţa – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative.  
Liceul „Tomis” Constanţa.  

  
  

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
Adaptabilitate, sociabilitate, comunicativitate, abilitatea de a lucra în echipă, putere de 
muncă 

  
Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1. ENGLEZĂ  2. FRANCEZĂ  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  1 Engleza  Bine   acceptabil  acceptabil  Bine  
Limba  2 Franceză  Bine   acceptabil  acceptabil  Bine 

  3          
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  
Competenţe şi abilităţi sociale  Bună capacitate de a lucra în echipă dobândită în mai multe colaborări naționale și 

internaționale  
 Bună capacitate de adaptare dobândită în medii multiculturale  
 Bune abilități de comunicare ca urmare a predării unor cursuri și seminarii, a publicării 
și prezentării unor rezultate de cercetare la diverse conferințe și prin consilierea 
studenților în calitate de consilier educațional 

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Abilitatea de a organiza conferințe, școli de vară, seminarii și mese rotunde 
Capacitatea de a mobiliza 

  Experiență în organizarea de proiecte și coordonarea unor echipe de cercetare  
  
Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitatea de a efectua analize statistice și informaționale avansate. 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Windows, Excel 
 

  
Alte competenţe şi aptitudini Îndemânare, perspicacitate, tenacitate. 

  
Permis de conducere   Categoriile : A, B, C, D, E 

  
Informaţii suplimentare Se ataşează memoriul de activitate didactică, activitate ştiinţifică, cercetare , listă de 

lucrări științifice , participare în cadrul conferințelor și congreselor științifice: 
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A. Cărți de autor 
1.  Enache TUȘA- Imaginar politic și identități colective în Dobrogea, Editura Institutului de Științe 

Politice și Relații Internaționale din cadrul Academiei Române, București, 2011, 520 p. Cartea 
publică teza de doctorat în științe politice cu titlul : Identități și instituții politice în Dobrogea -
1850-1940 .  
 

B. Volume  publicate  în calitate de coautor :  
 

1. Alexandru BOBOC, Nico CARPENTIER, Ion GOIAN, Enache TUȘA, Enciclopedia Operelor 
Fundamentale ale Filosofiei Politice (coord. Cristian- Ion POPA), București, Editura Institutului de 
Științe Politice și Relații Internaționale „ Ion C.Brătianu”, 2015, pp. 431- 442, ISBN 978-606-8656-24-3. 

 
2. Mirela-Iuliana TURTOI, Ibram NUREDIN, Enache TUȘA, „Album de artă și poezie cu artiști 

dobrogeni contemporani”, Constanța, Editura Next Book, 2016, 212 pp. ISBN 978-606-8634-48-7. 
Acest album-catalog a fost realizat în cadrul proiectului „Organizare sesiune culturală și realizare 
album cu artiști dobrogeni contemporani” finanțat de Consiliul Județean Constanța . În cadrul 
acestui proiect am activat în calitate de consultant științific pentru redactarea catalogului și ca expert 
de promovare media în cadrul proiectului.    

 
3. Doina PĂULEANU, Amal JAMAL, Enache TUȘA, Demonstene OLARIU, Manual Pentru Educație 

Interculturală, coord. Cristina GELAN, Lelia RUS-PÎRVAN, București, Editura Eikon, 2016, pp. 9-33 și 
93-116, ISBN 978-606-711-442-3. Manualul a fost realizat în cadrul Proiectului „ Centrului Pentru 
Educație Interculturală Constanța” (C.P.E.I.C.)  Proiectul a fost finanțat printr-un grant oferit de 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein, și Guvernul României. Am activat în cadrul proiectului ca expert 
promovare media a proiectului și a catalogului de artă publicat în cadrul proiectului. Am contribuit în 
calitate de coautor la realizarea manualului. Am realizat în cadrul aceluiași proiect film 
documentar cu durata de 50 de minute în care am filmat și prezentat comunitățile etnice 
dobrogene precum și specificul intercultural al provinciei. Filmul a fost realizat în cadrul 
Proiectului „ Centrului Pentru Educație Interculturală Constanța” (C.P.E.I.C.)   

 
4. Mirela-Iuliana TURTOI, Enache TUȘA, Geta DELEANU „Dobrogea de la Nord la Sud”- Album de 

artă, poezie și specific dobrogean ”, Constanța, Editura Next Book, 2017. ISBN 978-606-8634-72-2. 
Catalog  realizat în cadrul proiectului „ Organizare sesiune culturală și realizare album cu artiști 
dobrogeni contemporani”. În cadrul acestui proiect am activat în calitate de consultant științific 
pentru redactarea albumului și ca expert promovare media în cadrul proiectului.    

5.  
 

 
          B.     Volume  coordonate:  
 

1. Volumul,„Gramsci şi Sartre – Mari gânditori ai secolului XX”, coord. Gheorghe Stoica, Răzvan 
Pantelimon, Enache Tuşa, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale 
al Academiei Române. 
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C. Capitole în cărţi publicate :  
 

1. From Kaftan to Redingote- The Romanian world from exotism to modernism 17th–20th centuries 
,Iolanda Țighiliu, Daniel Flaut, Marian Cojoc (coord.), editura Cetatea de Scaun,Târgoviște, 2008, 200 
p., unde am publicat capitolul cu titlul: Political modernization in the19th century. Aspects of Romanian 
society modernization, pp.125-132; 

 
2. Enache TUȘA : Reprezentarea culturii politice în mentalul colectiv al tătarilor din Dobrogea,  în , 

Marian Cojoc, Erol Menadil, (coord), Din istoria tătarilor- contribuții istoriografice, vol I, Constanța, 
2010, pp.104-120. 

 
3. Enache TUȘA : Stat și societate în Europa, vol.II, Ionuț Șerban, Lucian Dindirică (coord.), Editura 

Aius Print Ed, Craiova, 2010, unde am publicat capitolul cu titlul: Definirea specificului multicultural 
al Dobrogei în contextul apariției statului național, pp.77-100.  
 

4. Enache TUȘA : Stat și societate în Europa, vol.III, Marusia Cârstea, Sorin-Liviu Damean (coord.), 
Editura Universitaria Craiova, 2011, unde am publicat capitolul cu titlul: Aromânii- un proiect politic 
eșuat în Cadrilater, pp. 213-235; 

 
5. Enache TUȘA :Dincolo de propagandă – un instrumentar istorico-politic al filmului românesc , 

(coord.) Editura Tehno- Media, 2011, Sibiu, 315 p., unde am publicat capitolul intitulat  : 
Cinematografia  instrument al propagandei politice, pp.180-196; 

 
6. Enache TUȘA : Schimbare socială și modernizare politică la confluența secolelor XIX- XX . O 

abordare antroplogico –socială a integrării sistemului politic dobrogea la statul român,  în, Iosif 
Marin Balog, Rudolf Graf, Ioan Lumperdean( coord.) Economia Regională – ipostaze rurale și 
urbane. Editura – Presa Universitară Clujeană, 2011. 

 
7. Enache TUȘA : România în focul războiului –volum de studii dedicat împlinirii a 70 de ani de la 

intrarea României în cel de-al doilea război mondial (1941-2011) , Olimpiu Manuel Glodarenco, 
(coord.), Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2011. În acest volum colectiv am publicat 
capitolul cu titlul: Situaţia comunităţii aromâne sud-dunărene colonizate în Dobrogea, pp. 432-
451; 
 

8. Enache TUȘA: capitolul intitulat: Diferențe și influențe etnoculturale în Dobrogea la începutul 
secolului al XX-lea  în Sultana Avram ( coord.), Istorie și tradiție în spațiul românesc – Diferențe, 
influențe și interferențe etnoculturale, vol. X, Editura Tehno –Media, Sibiu, 2012 , pp. 182-203.   

 
9. Enache TUȘA:  Stat și societate în Europa, vol,IV  Mihai Ghițulescu, Lucian Dindirică (coord.), 

Editura Cetatea de Scaun, 2012, unde am publicat capitolul cu titlul: Organizarea sistemului de 
învățământ în Dobrogea (sf sec al XIX-lea și începutul sec XX), pp. 109-125. 
 
 

10. Enache TUȘA : Colonizările dobrogene- parte a unui proiect politic important al României  după 
1878, capitol publicat în volumul, Tulcea 1878-1948: memoria unui oraș îngrijit de Mihaela Iacob, 
Daniel Flaut, Brăila, Editura Istros, Muzeul Brăilei, 2012, pp. 205-227. 
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11. Enache TUȘA: Viziunea junimismului în modernizarea instituțională a României- teoria formalor 

fără fond capitol publicat în volumul : Junimea și impactul ei după 150 de ani, coordonat de Marina 
Cap-Bun și Florentina Nicolae, București, Editura Universitară, 2013, pp. 126-163.  

 
12. Enache TUȘA : Instrumente muzicale arhaice și tradiții folclorice ale grupurilor etnice din 

Dobrogea,  în Sultana Avram ( coord.), Istorie și tradiție în spațiul românesc – Universul sunetului , 
vol. XI, Editura Tehno –Media, Sibiu, 2013 , pp. 141-161.    

 
13. Enache TUȘA : Motivațiile colonizărilor românești din Dobrogea la sf. secolului al XIX-lea capitol 

publicat în volumul : Românii în istoria Europei, coordonat de Marusia Cârstea și Sorin Liviu 
Damean, vol. I, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2014,  pp. 205-227. 

 
14. Enache TUȘA: Influențele culturii politice oficiale asupra procesului de aculturație din 

Dobrogea la începutul secolului al XX-lea, capitol publicat în volumul  Gheorghe Buzatu –in 
memoriam, coord. Marusia Cârstea, Sorin Liviu Damean, Lucian Dindirică, Editura Cetatea de Scaun, 
Târgoviște 2014.  

 
15. Enache TUȘA :Proiecte și viziuni asupra formei de guvernământ republicane în societatea 

românească, capitol publicat în volumul : Filosofie Politică Republicană coordonat de Henrieta 
Anișoara Șerban, Cristian Ioan Popa, Editura de Științe Politice și Relații Internaționale- Academia , 
București 2014, pp. 100-121. 

 
16. Enache TUȘA: Evoluții demografice în Dobrogea reflectate în presă (1913-1916) capitol publicat 

în Cătălin NEGOIȚĂ, Ilie ZANFIR (coord.) capitol publicat „ Presa Primului Război Mondial”, 
București, Editura Tritonic, 2015,  pp. 523-554. ISBN 978-606-749-016-9. 

 
17. Enache TUȘA: Presa politică și socială din Dobrogea în Cătălin NEGOIȚĂ, (coord.) „ 

Mediamorfoze”, București, Editura Tritonic, 2015,  pp. 359-380. ISBN 978-606-749-058-9. 
 

18. Enache TUȘA: Cercetările de sociologie rurală și mișcarea monografică din Dobrogea în 
secolul XX, capitol publicat în Cătălin- Dumitru ROGOJANU, Gherghina BODA (coord.) „Cercetarea 
în epoca globalizării: mize, provocări, perspective”, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun , 2015,  
pp. 145-166. ISBN 978-606-537-299-3. 

 
19.  Enache TUȘA:  Cultură politică în Dobrogea. Scurtă incursiune privind drepturile politice ale 

grupurilor din Dobrogea la sf. Sec al XIX-lea și începutul secolului XX, capitol publicat în Adriana 
CUPCEA (editor) „Turcii și tătarii din Dobrogea”, Cluj- Napoca, Editura Institutului pentru Studierea 
Problemelor Minorităților Naționale , 2015,  pp. 17-30. ISBN 978-606-8377-38-4. 
 

20. Enache TUȘA:  Aromânii și relocarea identității în secolul al XX-lea, capitol publicat în Oana 
Magdalena CENAC (editor) „Interculturalitate și plurilingvism în context european”, Cluj-Napoca, 
Editura Casa Cărții de Știință, 2015,  pp. 181-200, ISBN 978-606-17-0797-3. 

 
21. Enache TUȘA: Sistemul social și regimul proprietății dobrogene în contextul procesului de 

colonizare, capitol publicat în Cătălin- Dumitru ROGOJANU, Gherghina BODA (coord.) „Istorie, 
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Cultură și Cercetare”, vol.I, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2016, pp. 264-285. ISBN 978-606-
537-335-8 

 
22. Enache TUȘA: Comunicare identitară și etno-politică în Dobrogea , capitol publicat în BERECHET 

Lăcrămioara, BUZATU Alina, CIOBANU Estella Antoaneta, HASAN Neriman (coord.) „Polifonii 
culturale: limba, cultura și civilizația turcă în lume”, București Editura Universitară, 2016,  pp. 207-
219. ISBN 978-606-28-0447-3 
 

23. Enache TUȘA : Sistemul social și regimul proprietății în Dobrogea (1878-1940) capitol publicat în 
Nicoleta CIACHIR, Sorin-Marcel COLESNIUC (coord.) „În amintirea unui istoric român - Nicolae 
CIACHIR”, București Editura Etnologică, 2016,  pp. 667-687. ISBN 978-606-8830-02-5. 

 
24. Enache TUȘA : Procesul de colonizare al Dobrogei reflectat în presă și în monografiile 

întocmite în epocă capitol publicat în Cătălin Negoiță ( coord.) Mediamorfoze II, Editura Tritonic, 
2016, pp. 565-580. ISBN 978-606-749 -172—2; 

 
25. Enache TUȘA : Cercetările transdisciplinare și metodele de investigație în teren ale Școlii 

Sociologice de la București , capitol publicat în Marina CAP-BUN, Iuliana DAVID, Corina 
APOSTOLEANU (coord.) „Studiile Românești în Context Inter-și Transdisciplinar- In Memoriam 
Ion Mincu”, București, Editura Universitară, 2017,  pp. 217-234. ISBN 978-606-28-0447-3 

 
26. Enache TUȘA: Funcțiile economice ale proprietății funciare dobrogene în contextul 

colonizărilor- o ananliză în viziunea sociologiei gustiene, capitol publicat în Iosif  Marin Balog,  
Rudolf Graf, Ioan Lumperdean, (coord.) Fenomene economice și financiare în spațiul românesc în 
sec. XIX-XX. Studii de economie regională, Editura Presa Universitară Clujeană, 2017, Cluj Napoca  
pp.225- 280. 

 
27. Enache TUȘA: Integrarea minorităților dobrogene în „corpul națiunii” în perspectiva sociologiei 

națiunii” capitol publicat în Cătălin- Dumitru ROGOJANU, Gherghina BODA (coord.) „Istorie, Cultură 
și Cercetare”, vol.II, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun , 2017,  pp.189-215. ISBN 978-606-537-
371-6. 

 
28. Enache TUȘA „Dobrogea în timpul Primului Război Mondial și a ocupației germano-bulgare. O 

reflectare a evenimentelor sociale în presa centrală a epocii, capitol publicat în Cătălin NEGOIȚĂ 
(coord.) „Mediamorfoze III- Jurnaliști și scriitori în Presa Marelui Război Mondial”, Editura Tritonic, 
București, 2017,  pp. 401-415. 

 
29. Enache TUȘA „Alteritatea şi contextul integrării comunităţilor etnice dobrogene în „Corpul 

social românesc”(1900-1940), în Cristina Preutu, George Enache (coord.) „Identități etno- 
confesionale și reprezentări ale celuilalt în spațiul Est- European: între stereotip și voința de a 
cunoaște”, Editura Universității „Al. Ioan Cuza”, Iași, 2018, pp. 207-227. 

 
30. Enache TUȘA „Comunicare şi socializare interculturală sub semnul poetului Ovidiu. Epilogul 

unor evenimente dedicate Bimilenarei la Pontul Euxin” capitol publicat în Marina Cap- Bun, 
Florentina Nicolae (coord.) „Ovidius în România- In Memoriam Magistri Stephani Cucu”, Editura 
Universitară, București, 2018, pp. 409-423; 
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31. Enache TUȘA : Clivajele etnice și minoritățile  din România începutului de secol XX. Studiu de 
caz – Dobrogea  capitol publicat în Valentin Trifescu , Vali Ilyeș „ Actele Conferinței Internaționale 
pentru Dialog Intercultural DIVA DEVA” , Ediția a XII-a , 10-12 august 2018, pp.39- 70. 

 
32. Enache TUȘA : Problema țărănească în gândirea politică românească după 1864 capitol publicat 

în Cristian Ioan Popa (coord.) , „O enciclopedie a gândirii politice românești” , Volumul I 1821-1918 , 
București, 2018, pp.590-604. 

 
33. Enache TUȘA : Minoritățile etnice în cercetările sociale și monografice în Dobrogea secolului 

XX, capitol publicat în Radu Carp, Ștefan Herchi (coord.) „Minoritățile naționale din Europa – 
Reglementări și perspective ”, Editura Eikon, București, 2019, pp. 101-135. 

 
34. Enache TUȘA, Consolidarea capitalului social în cadrul grupurilor cu risc de sărăcie în Elena 

Ana Iancu (coord.)„ Siguranța persoanei și construirea capitalului social”, Editura Universul Juridic, 
București, 2019.   

 
35. Enache TUȘA, Rodica Gabriela ENACHE,  Optimizarea calității vieții tinerilor din mediul rural și 

prevenirea abandonului școlar în Elena Ana Iancu (coord.)„ Siguranța persoanei și construirea 
capitalului social”, Editura Universul Juridic, București, 2019.   

 
36. Enache TUȘA Două secole diferite, două continente- Europa și Asia- două pandemii violente: 

Gripa Spaniolă din 1918 și coronavirus (2019n Cov)  în Cristina Vohn, Dan Dungaciu (coord.) „În 
luptă cu noi , cu virusul și cu crizele lumii, Editura Institutului de Științe Politice și Relații 
Internaționale– „Ion I.C.Brătianu”, București, 2020,pp.549-567  
 

 
 

D. Studii și articole indexate ERIH PLUS :    
 
 

1. Enache TUȘA: Focare de conflict în spațiul caucazian, publicat în Revista Română de Studii 
Eurasiatice, anul III, nr. 1-2/2007,  Ovidius University Press, Constanța, pp.225-239; 

 
2. Enache TUȘA: Kosovo - cel mai nou stat din sistemul de relații internaționale , publicat în 

Revista Română de Studii Eurasiatice, anul V, nr. 1-2/2009,  Ovidius University Press, Constanța, 
pp.111-129; 

 
3. Enache TUȘA: Pluralități culturale în spațiul identitar dobrogean, publicat în Revista Română de 

Studii Eurasiatice, anul VI, nr. 1-2/2010,  Ovidius University Press, Constanța, pp.61-90; 
 
4. Enache TUȘA: Colonizarea aromânilor în Dobrogea de Sud între 1925-1935, publicat în Revista 

Română de Studii Eurasiatice, anul VII, nr. 1-2/2011,  Ovidius University Press, Constanța, pp.129-
161; 
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5. Enache TUȘA: Political culture, Ritual and Symbol with Ethno-Political Identities in Dobrudja , 
publicat în Revista Română de Studii Eurasiatice, anul VIII, nr. 1-2/2012,  Ovidius University Press, 
Constanța, pp.19-31; 

 
6. Enache TUȘA: Communities and plural identity in Dobrudja-bulgarians, publicat în Revista 

Română de Studii Eurasiatice, anul X, nr. 1-2/2014,  Ovidius University Press, Constanța, pp.91-124; 
 

7. Enache TUȘA : Social history and Aromanian identity in oral presentations în  Revista Română 
de Studii Eurasiatice anul XI, nr. 1-2,/2015, pp.69-84. 

 
8. Enache TUȘA : Ethnicity and nation in Dobrudja -An anthropological –sociologic analysis-

în  Revista Română de Studii Eurasiatice anul XII, nr. 1-2, 2016,  pp.69-84. 
 

9. Enache TUȘA: „The monography of the village of Ezibei the first research according to the 
gustian model in Dobruja”, în Revista Română de Studii Eurasiatice, 2017, pp. 98-117. 
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=618797 

 
10. Enache TUȘA : The Work of Royal Student Teams in Dobrudja Villages, în Revista Română de 

Studii Eurasiatice , anul XIV, nr.1-2/2018, p.55-68 
http://rrsejournal.simplesite.com/439016252 

 
 

11. Rodica ENACHE, Raluca Silvia MATEI, Enache TUȘA „ Specialized Intervention for Protecting 
Victims of Domestic Violence” publicat  în „Revista de Asistenţă Socială”, anul XVIII, nr. 1/2019, pp. 
127‐137. 
 

12. Enache TUSA, Ilie Iulian MITRAN, The Material Condition on The Dobroudja Village an Analysis 
Based on The Results of  The Research of  The Royal Student Teams , în Revista Română   de 
Studii Eurasiatice nr.1-2/2019, pp.89-100. 

 
13. Enache TUSA, Laura Maria VASILACHE „ Europe and Asia, two continents in which two 

epidemics broke out over the course of a century: the Spanish Flu in 1918 and the 
Coronavirus” în Revista Română de Studii Eurasiatice nr.1-2/2019, pp. 311-318. 

 
 

 
E. Studii și articole indexate  ISI – Proceedings  :    

 
 
1. Enache TUȘA capitolul: Plural identities and cosmopolitism in the ethnical groups from 

dobrogea (1900-1950) publicat  în volumul  Communication, Context, interdisciplinarity, Editia a 
III-a (CCI 3) indexat ISI – Proceedings – a fost publicat online pe site-ul oficial al conferintei, la adresa 
web http://www.upm.ro/cci3 
 

2. Daniel FLAUT, Enache TUȘA am publicat capitolul cu titlul: Some Aspects of Social Life in 
Romanian Villages in the Interwar Period în Šárka Hošková-Mayerová, Fabrizio Maturo and Janusz 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=618797
http://rrsejournal.simplesite.com/439016252
http://www.upm.ro/cci3
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Kacprzyk (ed.) „Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and 
Social Sciences”, Springer International Publishing AG, 2017.  

 
3. Enache TUȘA, „Ethno-demographic changes that occurred in Dobruja as a result of the 

colonization policies implemented between 1878 and 1940 (I)” în Journal  of  Ethnophilosophical 
Questions and Global Ethics Vol I, nr. 2. 2018 pp. 33-41. https://www.ceeol.com/search/article-
detail?id=645782 

 
4. Daniel FLAUT, Enache TUȘA am publicat capitolul cu titlul „ Some Remarks on Social Life in 

Romanian Towns and Cities in the 1930s, Based on Statistical Data, în Sarka Hoskova- 
Mayerova, Daniel Flaut „ Models and Theories in Social Systems” Book series (SSDC, volume 
104), Springer International Publishing AG,  june -2018, pp 223-238.  

 
5. Enache TUȘA , Ilie Iulian  MITRAN „Vernacular  and Urban  Influenced  Housing Tipes in 

Constanța  County in the 20th Century”  în   Daniel Flaut, Sarka Hoskova- Mayerova, Cristina Ispas, 
Fabrizio Maturo, Cristina Flaut ( editors ) „Decision Making in Social Sciences: Between Traditions and 
Innovations”, Book series (SSDC, volume 247), Springer AG, november -2019, pp 317-346.  
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30659-5_18?fbclid=IwAR0WFMH-rPjNfYgkh 
BpuNiCYBhSULVdWGbqWENeUCR9uy3kkxUE19anqy0https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-
030-30659-5 

 
 

 
    
Lucrări indexate BDI publicate: 

 
 
 
6. Enache TUȘA : Conceptul de republică în filosofia politică românească  la sfârșitul secolului 

XIX , în Revista de Științe Politice și Relații Internaționale nr.1/2012. 
 

7. Enache TUȘA : Monarhie vs. Republică în filosofia Politică Românească  în, „Sfera Politicii”  nr 
173/ 2013. 

 
8. Enache TUȘA : Europenism și alegeri  europarlamentare în România, în  „Sfera Politicii ” (3) 179- 

2014.  
 

9. Enache TUȘA : Etnia și Națiunea în filosofia statelor balcanice 1880- 1940, în Sfera Politicii, 180-
181,  (4-5) /2014. 
 

10. Enache TUȘA : Electorat și alegeri în România Postcomunistă. Câteva reflecții asupra 
scrutinurilor din ultimii 25 de ani  în Sfera Politicii , vol.  XXIII, nr. 4 (186),  pp.37-49. 
 

11. Enache TUȘA : Regimul Constituțional al Minorităților din Dobrogea în perioada interbelică 
(1918-1940) în Revista de Drept Public – Supliment -2014, pp.206-217. 

 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=645782
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=645782
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30659-5_18?fbclid=IwAR0WFMH-rPjNfYgkh%20BpuNiCYBhSULVdWGbqWENeUCR9uy3kkxUE19anqy0
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30659-5_18?fbclid=IwAR0WFMH-rPjNfYgkh%20BpuNiCYBhSULVdWGbqWENeUCR9uy3kkxUE19anqy0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-30659-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-30659-5
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2. Lucrări publicate în ultimii 10 ani în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi 
(neindexate)  
 
. 

1. Enache TUȘA : Retrăiri istorice în veacul XXI, vol. II, Jipa Rotaru, Luiza Lazăr-Rotaru 
(coord.),Editura Pro Universitaria, București, 2009, 395 p.,unde am publicat studiul cu 
titlul:Modernizarea politică în secolul XIX-aspecte ale modernizării societății românești, pp.132-140. 
 

2. Enache TUȘA : Retrăiri istorice în veacul XXI, vol. III, Jipa Rotaru, Luiza Lazăr-Rotaru 
(coord.),editura Pro Universitaria, București, 2010, 393 p., unde am publicat studiul cu titlul: Câteva 
considerații privind opera politică a lui  Alexndru. Ioan Cuza, pp.132-142. 

 
2. Enache TUȘA : Retrăiri istorice în veacul XXI, vol. IV, Jipa Rotaru, Luiza Lazăr-Rotaru 

(coord.),editura Karta- Graphic, Ploiești, 2010, 620 p., unde am publicat studiul cu titlul: 
Etnopolitica Dobrogei și a Mării Negre- factor esențial al echilibrului de forțe în secolul XXI, pp. 
570-582; 

3. Enache TUȘA : Comunicări Științifice IX, Mediaș, 2010, 400 p., unde am publicat studiul cu titlul: 
Efectele campaniilor electorale negative în sistemele politice contemporane, pp.180-195. 
 

4. Enache TUȘA : Collegium Mediense I, Comunicări Științifice X, Mediaș, 2011,330 p., unde am 
publicat studiul cu titlul: Identități politice dobrogene în secolul al XIX-lea, pp.91-116;  
 

5. Enache TUȘA : România în focul războiului –volum de studii dedicat împlinirii a 70 de ani de 
la intrarea României în cel de-al doilea război mondial (1941-2011) , Olimpiu Manuel 
Glodarenco, (coord.), Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2011. În acest volum colectiv 
de studii am publicat studiul cu titlul: Situaţia comunităţii aromâne sud-dunărene colonizate în 
Dobrogea, pp. 432-451;   
 

6. Enache TUȘA : Identități politice dobrogene în publicațiile vremii, în Presa română interbelică 
între mitologizare și recuperare critică , Ovidius University Press , Constanța, 2011.pp. 201-213. 

 
7. Enache TUȘA : Retrăiri istorice în veacul XXI, vol. VI, Jipa Rotaru, Luiza Lazăr-Rotaru 

(coord.),editura Anca, 2013, 587 p., unde am publicat studiul cu titlul: Românismul din Basarabia și 
studiile de sociologie rurală , pp.284-303. 

 
8. Enache TUȘA : Germanii dobrogeni – Istorie și Civilizație, publicat de Fundația Hanns Seidel în 

colaborare cu Facultatea de Istorie și Științe Politice, coord. prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, Editura 
Muntenia, 2006, unde am publicat studiul cu titlul “Repere istorice privind biserica germană din 
Mihail Kogălniceanu”,pp. 241-245; 

 
9. Enache TUȘA : Activitatea de cultură şi educaţie pe Şantierul Canalului Dunăre-Marea 

Neagră, în vol. col. Canalul Dunăre – Marea Neagră între istorie, actualitate şi perspective, coord. 
Valentin Ciorbea şi Ovidiu Sorin Cupşa, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2008, pp. 132-137; 
 



13 
 

10. Enache TUȘA „Un experiment de modernizare naţională în context european ” în Punctul Critic  - 
Trimestrial de diagnoză socială, politică și culturală nr. 1(23)/ 2018, Editura Fundația Culturală „ 
Ideea Europeană”, București, 2018,  pp.157-184.https://www.punctulcritic.ro/revista-punctul-critic-
1-23-2018-europa-si-spectrul-secesionismului.html 
 
 

11. Enache TUȘA „Enache Tuşa, O analiză a legislației minorităților integrate în România în baza 
prevederilor tratatelor internaționale (1919-1920)  în Punctul Critic  - Trimestrial de diagnoză 
socială, politică și culturală, nr. 3(25)/ 2018, Editura Fundația Culturală „Ideea Europeană” , 
București, pp.167-185. https://www.punctulcritic.ro/punctul-critic-nr-3-25-2018-cultura-nationala-
multiculturalism-si-dialog-intercultural.html/2 
 

12. Enache TUSA, Tratatul de Pace de la Trianon – Adevăruri și învățăminte în lumuna istoriei, în 
Punctul Critic - Trimestrial de diagnoză socială, politică și culturală, nr.1-2 (31-32)/ 2020, Editura 
Fundația Culturală „Ideea Europeană” , București,  pp.53-70. 

 
 
 
          Recenzii : 

 
 

- Enache TUȘA, recenzie la: Ion Goian , O relectură la zi a lui Machiavelli, în Punctul Critic  - Trimestrial de 
diagnoză socială, politică și culturală nr. 1(23)/ 2018, Editura Fundația Culturală „Ideea Europeană”, 
București, 2018,  pp.215-222.https://www.punctulcritic.ro/revista-punctul-critic-1-23-2018-europa-si-
spectrul-secesionismului.html 
 
- Enache TUȘA, recenzie la: Tratatele de Pace ale României 1919-1920 , Editura Muzeului Literaturii 
Române , București, 2017, în Punctul Critic  - Trimestrial de diagnoză socială, politică și culturală nr. 3(25)/ 
2018, Editura Fundația Culturală „Ideea Europeană”, București, pp. 331-336  
https://www.punctulcritic.ro/punctul-critic-nr-3-25-2018-cultura-nationala-multiculturalism-si-dialog-
intercultural.html/2 
 
. Dumitru-Cătălin Rogojanu, Gherghina Boda (coord.), Istorie, Cultură și Cercetare (History, Culture and 
Research), volumul I, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2016, 394 p.  
https://csea.wikispaces.com/file/view/Reviews%20RRSE-12-16.pdf/607900981/Reviews%20RRSE-12-
16.pdf 
 
   Cristian Ioan Popa, Gabriela Tănăsescu (coord.), Enciclopedia Operelor Fundamentale ale Filosofiei 
Politice (The Encycopedia of Political Philosophy’s Fundamental Works), Editura Institutului de Ştiinţe 
Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu”, Bucureşti, 2016, 695 p. 
https://csea.wikispaces.com/file/view/Reviews%20RRSE-12-16.pdf/607900981/Reviews%20RRSE-12-
16.pdf 
 
 
 

https://www.punctulcritic.ro/revista-punctul-critic-1-23-2018-europa-si-spectrul-secesionismului.html
https://www.punctulcritic.ro/revista-punctul-critic-1-23-2018-europa-si-spectrul-secesionismului.html
https://www.punctulcritic.ro/punctul-critic-nr-3-25-2018-cultura-nationala-multiculturalism-si-dialog-intercultural.html/2
https://www.punctulcritic.ro/punctul-critic-nr-3-25-2018-cultura-nationala-multiculturalism-si-dialog-intercultural.html/2
https://www.punctulcritic.ro/revista-punctul-critic-1-23-2018-europa-si-spectrul-secesionismului.html
https://www.punctulcritic.ro/revista-punctul-critic-1-23-2018-europa-si-spectrul-secesionismului.html
https://www.punctulcritic.ro/punctul-critic-nr-3-25-2018-cultura-nationala-multiculturalism-si-dialog-intercultural.html/2
https://www.punctulcritic.ro/punctul-critic-nr-3-25-2018-cultura-nationala-multiculturalism-si-dialog-intercultural.html/2
https://csea.wikispaces.com/file/view/Reviews%20RRSE-12-16.pdf/607900981/Reviews%20RRSE-12-16.pdf
https://csea.wikispaces.com/file/view/Reviews%20RRSE-12-16.pdf/607900981/Reviews%20RRSE-12-16.pdf
https://csea.wikispaces.com/file/view/Reviews%20RRSE-12-16.pdf/607900981/Reviews%20RRSE-12-16.pdf
https://csea.wikispaces.com/file/view/Reviews%20RRSE-12-16.pdf/607900981/Reviews%20RRSE-12-16.pdf
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                Studii şi comunicări ştiințifice prezentate în cadrul conferințelor :  
 
3. Comunicarea “Identităţi politice dobrogene după 1878”, susţinută în cadrul Sesiunii Științifice Naționale 
130 DE ANI DE LA REINTEGRAREA DOBROGEI ÎN STATUL ROMÂN, Constanţa, 20-22 noiembrie 
2008; 
4. Comunicarea „Regimul politico-juridic al confesiunilor creștine în România (1948-1964)”, susţinută în 
cadrul Sesiunii Ştiinţifice Naţionale: POLITICA STĂPÂNIRII ŞI DREPTURILE SUVERANE – 130 DE ANI 
DE LA REVENIREA DOBROGEI LA PATRIA MAMĂ, Constanţa, 27 noiembrie 2008;  
 
5.Comunicarea „Statutul minorităților dobrogene după Tratatele de la Versailles”, susținută la Sesiunea 
Ştiinţifică Naţională ISTORIE ŞI CIVILIZAŢIE ÎN NORD VESTUL ROMÂNIEI, Zalău, 9-10 octombrie 2008; 

 
6. Conferinţa „Conceptul de minoritate și drepturile acordate acesteia” susţinută în cadrul Conferinței 
Internaționale PROTECȚIA SOCIO-JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI, Constanța 19-20 mai 2009;  
 
8. Conferinţa „Cultele din România în contextul politic al anilor ’50”, susţinută la Conferinţa Naţională:  
ROMÂNIA LA SFÂRŞITUL ANILOR ’50 ÎN CONTEXT NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL – I.N.S.T., 
Bucureşti, 8-9 decembrie 2008;    
 
9. Comunicarea “Implicațiile politico-juridice ale Tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940 pentru 
coloniștii aromâni din Dobrogea” pe care am susținut-o în cadrul Simpozionului ştiințific: DOBROGEA – 
MODEL DE CONVIEȚUIRE MULTIETNICĂ ȘI MULTICULTURALĂ, Constanța, 10-12 mai 2006; 
 
 
10. Comunicarea cu titlul „Aromânii – percepția identitară a tinerelor generații” pe care am susţinut-o în 
cadrul simpozionului aniversar „Rolul istoric al Societăţii de Cultură Macedo-Române în devenirea 
modernă a românităţii balcanice. Cu prilejul a 130 de ani de la înfiinţare”, organizat de Fundaţia 
Culturală „Muşata Armână” din Mihail Kogălniceanu şi Asociaţia Aromână din Dobrogea „Picurarlu de la 
Pind”, Constanţa, 23 septembrie 2009;    
                    
11. Conferinţa “Cultura populară comunistă exprimată în cinematografie” susținută în cadrul 
Conferinței naționale dedicată Zilei naționale a Marii Uniri, Alba Iulia, 27- 29 noiembrie 2009; 
 
12. Conferinţa “De la intoleranţă la toleranţă – căsătoriile mixte în comunităţile dobrogene” susținută în 
cadrul Conferintei Internaționale INTOLERANȚĂ, AGRESIVITATE, CONFLICT ce a avut loc la 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în cadrul manifestării ZILELE ANTROPOLOGIEI ROMÂNEȘTI, 5-7 
iunie 2009;                     
 
13. Conferinţa “Cultura politică în reprezentarea cinematografică comunistă”, susținută în cadrul Conferinței 
naționale organizată la Muzeul Civilizației Dacice și romane, Deva, 10-12 iunie 2009; 
 
14. Comunicarea “Câteva considerații privind proiectul de modernizare politică al lui Alexandru Ioan Cuza” 
susținută în cadrul Sesiunii de comunicări ştiințifice cu tema: 1859 – 2009: 150 de ani de la Unirea 
Principatelor Române, Maia Catargi, 11-12 septembrie 2009;  
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15. Simpozionul ştiințific național: Stat și Societate în Europa, organizat la Craiova de Universitatea 
din Craiova - Facultatea de Științe Sociale, Centrul de Studii al Relațiilor Internaționale, Consiliul Județean 
Dolj, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristița Aman” din Craiova. În cadrul acestei manifestări am 
prezentat comunicarea cu titlul:Criza de autoritate a instituțiilor politice în Dobrogea la sf. secolului al XIX-
lea. 
            
    Participări la conferințe naționale și internaționale: 
1.Conferinţa “Antonio Gramsci: giornalista e scrittore politico” susţinută la Conferința Internațională  
GRANDI PENSATORI DEL NOVECENTO – GRAMSCI E SARTRE, Constanța, 20-22 aprilie 2007; 

 
2.Conferinţa Internaţională: 130 DE LA STABILIREA RELAŢIILOR DIPLOMATICE ÎNTRE RUSIA ŞI 
ROMÂNIA, Constanţa, 12-13 Aprilie 2008; 

 
3.Comunicarea “Interesele europene la Marea Neagră în a doua jumătate a secolului XIX” prezentată la 
Congresul Internațional de Românistică care a avut loc la Constanța între 25-28 iunie 2007; 

 
4. Sesiunea Ştiinţifică Internaţională – PONTICA – 2008, dedicată împlinirii a 130 de ani de la Unirea 
Dobrogei cu România (1878 - 2008), Constanţa, 1-3 octombrie 2008; 
 
5. Conferinţa Internaţională: REGIMURI CONSTITUŢIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, Bucureşti,13 
octombrie 2008, Palatul Parlamentului, sala Nicolae Iorga; 
 
6. Conferinţa internaţională: TRANSILVANIA ÎN TOAMNA ANULUI 1918 ŞI UNIREA CU ROMÂNIA.  
REALITĂŢI INTERNE ŞI CONTEXT INTERNAŢIONAL, Cluj-Napoca,19-21 noiembrie 2008; 
 
7. Sesiunea Ştiinţifică Naţională: 130 DE ANI DE LA REINTEGRAREA DOBROGEI ÎN STATUL ROMÂN,  
Constanţa, 20-22 noiembrie 2008;  
 
8. Sesiunea Ştiinţifică Naţională: POLITICA STĂPÂNIRII ŞI DREPTURILE SUVERANE - 130 DE ANI DE 
LA REVENIREA DOBOGEI LA PATRIA MAMĂ, Constanţa, 27 noiembrie 2008; 
 
9. În septembrie 2007 am urmat un stagiu de cercetare la Institutul de Relații Internaționale din Moscova 
unde am susţinut două conferințe pe problematica Dobrogei și a importanței sale în spațiul sud-est 
european;  
 
10. În 15-18 noiembrie 2009 am participat la lucrările Congresului Internațional al Aromânilor care a 
avut loc la Tirana (Albania) unde am susținut o comunicare pe problema regimului juridic al convențiilor 
internaționale încheiate în problema aromânească. 
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  Comunicări susținute în cadrul conferințelor naționale și internaționale 2009-2020 
 
Enache TUȘA, între 10-12 octombrie 2009: am participat în calitate organizator din partea Institutului de 
Științe Politice și Relații Internaționale al Congresului Internațional: Machiavelli și Machiavelismul care a 
avut loc la Sinaia. Coorganizatori au fost Universitatea din București, Institutul de Cercteări Politice al 
Universității din București și Academia Română;  
 
 Enache TUȘA, între 12 şi 13 decembrie 2009: am participat la Simpozionul organizat de Uniunea 
Democrată a Turco-Tătarilor Musulmani din România, sub genericul Din istoria tătarilor, unde am 
prezentat comunicarea  “Reprezentarea culturii politice în mentalul colectiv al tătarilor din Dobrogea”;  
 
Enache TUȘA, între 15-16 mai 2010: am susinut la Mediaș comunicarea „Efectele campaniilor electorale 
negative în sistemele politice contemporane” în cadrul unei conferințe naționale care s-a desfășurat la 
Colegiul Tehnic „Mediensis”; 
 
Enache TUȘA, între 10-11 iunie 2010: am participat la Conferința internațională desfășurată sub genericul 
„Zilele antropologiei românești” unde au fost suținute comunicări în cadrul ariei tematice „Hrana în toate  
epocile civilizației umane”. Am prezentat comunicarea „Influențe ale gastronomiei la tătari și aromâni: 
analiză comparativă”;  
 
Enache TUȘA, între 10-11 septembrie 2010: am participat la Maia jud. Ialomița la Sesiunea de Comunicări 
ştiințifice „1945-2010: 65 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial”, unde am susținut 
comunicarea „Proiecte postbelice de modernizare a României”;  
 
Enache TUȘA, între 18 și 19 septembrie 2010: am participat la Sesiunea de Comunicări ştiințifice: 
Biserică și Societate în secolele XIX- XX. 200 de ani de la înființarea Vicariatului Greco-Catolic al 
Silvaniei”. Acest eveniment a fost organizat la Șimleu-Silvaniei de Primăria orașului Șimleu-Silvaniei, 
Vicariatul Greco-Catolic al Silvaniei, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Direcția Județeană Pentru 
Cultură și Patrimoniul Național Sălaj. Am prezentat comunicarea „Edificii germane de rit catolic în 
Dobrogea (1850-1940)”;  
 
Enache TUȘA, între 6 și 7 octombrie 2010: am participat la Sesiunea Internațională Pontica 2010 - 
Arheologie și istorie dobrogeană, organizată Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, unde 
am prezentat comunicarea „Un document diplomatic despre românii din Peninsula Balcanică în studiile 
unor autori români și străini”;  
 
Enache TUȘA, între 21-23 octombrie 2010: am participat la Galați la Conferința Internațională: La 
Frontierele Civilizațiilor, Identitate și Alteritate în conștiința locuitorilor Basarabiei (1812 - prezent).  
Organizatori ai acestei conferințe au fost: Departamentul Românilor de Pretutindeni din cadrul Guvernului 
României, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Asociația Profesorilor de Istorie de la Dunărea de Jos. 
În cadrul lucrărilor conferinței am prezentat comunicarea cu titlul: „Câteva considerații asupra culturii 
politice din Basarabia în anul 1940”;  
 
Enache TUȘA, între 29-30 octombrie 2010: am participat la Simpozionul ştiințific național: Stat și 
Societate în Europa, organizat la Craiova de Universitatea din Craiova - Facultatea de Științe Sociale, 
Centrul de Studii al Relațiilor Internaționale, Consiliul Județean Dolj, Biblioteca Județeană „Alexandru și 
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Aristița Aman” din Craiova. În cadrul acestei manifestări am prezentat comunicarea cu titlul: „Aromânii - un 
proiect politic eșuat în Cadrilater”;  
 
Enache TUȘA, între 19 și 20 noiembrie 2010: am participat la Conferința Internațională Disciplinare 
Socială în Societatea Modernă și Contemporană (sec. XVI-XXI) organizată la Cluj-Napoca de 
Universitatea „Babeș-Bolyai” - Facultatea de Istorie și Filosofie, Institutul de Istorie Națională și Seminarul 
de Antropologie Istorică. Am prezentat conferința cu titlul: „Spațiul identitar și disciplina socială la aromânii 
din Grecia”;  
 
Enache TUȘA, între 7 și 8 decembrie 2010: am luat parte la Sesiunea anuală de comunicări ştiințifice 
organizată la București de Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Am 
prezentat comunicarea cu titlul: „Redefinirea doctrinei strategice a NATO după prăbușirea Estului”;  
 
Enache TUȘA, între 11 decembrie 2010: am participat la Simpozionul organizat de Uniunea Democrată a 
Turco-Tătarilor Musulmani din România, sub genericul „Din istoria tătarilor”, Ediţia a IV-a, prilejuit de 
aniversarea Zilei tătarilor din România, unde am prezentat comunicarea cu titlul „Spiritualitatea şi cultura 
politică a tătarilor dobrogeni la începutul secolului XX”;  
 
Enache TUȘA, între 14-16 aprilie 2011: am participat la Congresul Național de Istorie a Presei, 
organizat de Asociația Română de Istorie a Presei, la Universitatea “Ovidius” din Constanța, unde am 
prezentat comunicarea cu titlul: “Identități politice în publicațiile dobrogene interbelice”. 
 
Enache TUȘA, între  8-10 septembrie 2011: am participat la Zilele Antropologiei Românești , ediția a 
XVIII-a cu tema: Trupul și Sufletul – evoluție și simbol , organizată la Sibiu de către Universitatea 
„Lucian Blaga”, Biblioteca Astra, Complexul Muzeal Național Astra, Centrul Județean Pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale Cinderelul  -  Junii Sibiu. În cadrul acestei conferințe am susținut 
comunicarea cu titlul: „Sufletul după moarte în credințele etniilor dobrogene”; 
 
Enache TUȘA, între 14-15 octombrie 2011: Am participat la Conferința Anuală a Catedrei de Sociologie și 
Asistență Socială, ediția a X-a, organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Fundația Academică 
Ardeleană și Societatea Sociologilor din România. În cadrul acestei conferințe am prezentat studiul cu titlul: 
„Oituz – un caz de colonizare dobrogeană a unei comunități de ceangăi din sudul Moldovei”. 
 
Enache TUȘA, între 5-6 noiembrie 2011 : Am participat la Simpozionul Științific Național: Stat și 
Societate în Europa, care a avut loc la Craiova și a fost organizat de Universitatea din Craiova, Consiliul 
Județean Dolj și Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”. În cadrul acestui simpozion am 
prezentat studiul științific cu titlul:Organizarea sistemului de educație din Dobrogeala începutul secolului 
XX;  
 
Enache TUȘA, între 15-17 noiembrie 2011: am participat la Colocviul Național de Științe Sociale-ACUM, 
intitulat:„ Spațiul social și actorii săi” organizat de Facultatea de Sociologie și Comunicare din cadrul 
Universității Transilvania din Brașov, unde am prezentat comunicarea cu titlul: Schimbări demografice în 
Dobrogea la finalul secolului al XIX-lea 
. 
Enache TUȘA, între 18-19 noiembrie 2011: am participat la Conferința Internațională: „Între vechi și nou – 
Incursiune în sistemul de valori al lumii rurale (sec. XVII-XIX) ”, organizată de Universitatea „Babeș – 
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Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din Oradea și Muzeul Țării Crișurilor, la Oradea și Stâna de Vale, unde 
am prezentat comunicarea cu titlul: Migrații ale etniilor în spațiul dobrogean la sfârșitul secolului al XIX-lea.  
 
Enache TUȘA, între 20 noiembrie 2011: am participat la Conferința internațională intitulată: „Impactul 
relațiilor interetnice asupra modelelor culturale și asupra vieții social-politice”, organizată la Sibiu de către 
Universitatea „Lucian Blaga” și de Guvernul României prin Departamentul Pentru Relații Interetnice. În 
cadrul acestei conferințe am prezentat studiul cu titlul: Modelul interetnic dobrogean-brand de succes în 
sud-estul european. 
 

Enache TUȘA, între 26 noiembrie 2011:am participat în Mediaș la Sesiunea Națională de Comunicări 
Științifice Dedicată Zilei Naționale a României organizată de Colegiul Tehnic „Mediensis” și primăria 
municipiului Mediaș unde am prezentat comunicarea cu titlul: „Reprezentarea relației politice cetățean-stat 
în Dobrogea la începutul secolului XX- o analiză antropologico-socială”  
 
Enache TUȘA, între 10-11 decembrie 2011: am participat la Simpozionul național: Din Istoria Tătarilor 
ediția a-V-a, care a avut loc la Constanța. În cadrul acestui simpozion am prezentat studiul cu titlul: 
„Etnicitate și cultură identitară la turco-tătarii dobrogeni. O abordare socio-antropologică.” 
 
 
Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Prezența aromânilor în cercetările monografice gustiene 
susținută în cadrul  „Conferinței anuale de Antropologie, Etnografie, Sociologie și Asistență Socială” 
organizată de Universitatea „ Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Socio- Umane, 18-24 octombrie 
2015.   
 
 Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul : Influența colonizărilor în arta tradițională românească din 
Dobrogea – transformare și simboluri susținută în cadrul Conferinței naționale  „Arta Tradițională: 
Evoluție și Simbol”,  orgnizată de Universitatea „ Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Socio- 
Umane , 23-25 septembrie 2016. 
 
Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Sistemul social și regimul proprietății dobrogene în contextul 
procesul de colonizare” susținută în cadrul „Conferinței Științifice Internaționale: Istorie, Cultură, 
Cercetare ” organizată de Universitatea Hyperion din București,  06-07 mai  2016.  
 
Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Aromânii balcanici și proiectul colonizărilor în Dobrogea de Sud 
susținută în cadrul „Conferinței Internaționale: Românii și popoarele balcanice. Confluențe istorico-
geografice” organizată de Universitatea Hyperion din București,  13-14 mai  2016.  

 
 Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Colonizările românești și reflectarea lor în presa minorităților  
din Dobrogea susținută în cadrul  „Conferinței Internaționale : Cultura și Presa în Spațiul European – 
Presa minorităților etnice din România” organizată de Universitatea„ Dunărea de Jos din Galați,  27--28 mai  
2016.  
 
 
Enache TUȘA,  Comunicarea cu titlul: Identități politice distorsionate – aromânii și statutul lor în 
cadrul statelor naționale din Balcani, în cadrul  „Conferinței Internaționale :  Situația și drepturile 
minorităților naționale în Europa –realizări și perspective organizată de Universitatea din București – 
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Facultatea de Științe Politice și Centrul de Excelență pentru Studiul Minorităților Transfrontaliere,  Oradea, 
24-26 iunie 2016. 
 
Enache TUȘA,  Comunicarea cu titlul: Interculturalitatea dobrogeană în Presa Școlii Sociologice de la 
București susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Lexic Comun / Lexic Specializat: Cultură și 
Identitate Europeană. Latinitate și Romanitate” –ediția a IX-a , Galați 14-15 oct. 2016. 
  
Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Naționalism și europenism în discursul public românesc 
postaderare susținută în cadrul Conferinței naționale „Spațiul european–încotro? Reforma Uniunii 
Europene – implicații în planul securității și al comunicării publice”, organizată de către „Comisia de 
Siguranță Națională” din Parlamentul României, București, 29 mai 2017. 
 
Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Cultura socială a războiului susținută în cadrul Simpozionului 
Național „ O victorie a speranței–Mărăști, Mărășești, Oituz (1917)”, organizat de către Institutul de Istorie şi 
Studii Cantemiriene, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, București, 18 mai 2017. 
 
Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Integrarea minorităților dobrogene în „corpul națiunii” o 
abordare din perspectiva „sociologiei națiunii” susținută în cadrul „Conferinței Științifice Internaționale: 
Istorie , Cultură, Cercetare ” organizată de Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva,  04-05 mai  2017.  
 
Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Împroprietărirea în contextul colonizărilor în Dobrogea de Sud ,  
susținută în cadrul „Conferinței Internaționale: Românii și popoarele balcanice. Confluențe istorico-
geografice” organizată de Universitatea Hyperion din București,  19-20 mai  2017.  
 
Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Dobrogea în timpul Primului Război Mondial și a ocupației 
germano-bulgare. O reflectare a evenimentelor sociale  în presa centrală a epocii susținută în cadrul 
„Conferinței Internaționale : Cultura și Presa în Spațiul European –Gazetari și Scriitori în tranșeele Marelui 
Război ” organizată de Universitatea„ Dunărea de Jos din Galați,  26-27 mai  2017.  
 
Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Patrimoniul cultural al agorei și discursul intercultural al exilului 
ca niveluri ale sferei publice europene, susținută în cadrul Conferinței internaționale: „Ovidius- Metaforă, 
spațialitate, discurs”,organizată Departamentul de Jurnalism și Științele Comunicării- Facultatea de Litere a 
Universității „Ovidius” din Constanta, 16-17 iunie 2017. http://litere.univ-ovidius.ro/images/pdf/art 
37/OVIDIUS%20Conference%20%20programme_final_v2.pdf 
 
Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Minoritate etnică şi drepturi constituţionale - o analiză 
sociologico - juridică a statutului aromânilor în statele de tutelă : Albania, Bulgaria, Serbia, Grecia- 
susținută în cadrul „Conferinței Internaționale: Minoritățile naționale în Europa –reglementări  și perspective 
organizată de Universitatea din București–Facultatea de Științe Politice și Centrul de Excelență pentru 
Studiul Minorităților Transfrontaliere,  Oradea, 14-15 iulie 2017.  
 
Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Cercetările transdisciplinare şi metodele de investigaţie în teren 
ale Şcolii Sociologice de la Bucureşti  susținută în cadrul Conferinței internaționale „Studiile româneşti în 
conterxt inter-şi transdisciplinar. In Memoriam Marin Mincu”, orgnizată de Centrul de cercetare şi dezvoltare 
profesională „Studiile Româneşti în Context Internaţional” (STUR), Universitatea „Ovidius” din Constanța, 
Facultatea de Litere , 25-26 noiembrie 2016. 

http://litere.univ-ovidius.ro/images/pdf/art
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Enache TUȘA, Comunicarea cu titlul: Dobrogea în timpul Primului Război Mondial și a ocupației 
germano-bulgare. O reflectare a evenimentelor sociale în presa centrală a epocii susținută în cadrul 
„Conferinței Internaționale : Cultura și Presa în Spațiul European –Gazetari și Scriitori în tranșeele Marelui 
Război ” organizată de Universitatea„ Dunărea de Jos din Galați,  26-27 mai  2017.  
 
 
Enache TUȘA, „Alteritatea în contextul integrării minorităților dobrogene în „corpul social” 
românesc (1900-1940)”, în cadrul Conferinței internaționale „Identități etno-confesionale și reprezentări ale 
celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de a cunoaște” Iași, 2-5 noiembrie 2017 
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2017/10/program-final-Identitati.31.pdf  
 
Enache TUȘA, „Evenimente socio-culturale și receptarea simbolică a imaginii poetului „Ovidius”, în 
cadrul celei de-a VI-a conferințe internaționle „ Ovidius în România” organizată de către Centrul de 
Cercetare şi dezvoltare profesională „Studiile Româneşti în Context Internaţional” (STUR), Constanța, 18 
noiembrie 2017. 
 
Enache TUȘA, „Elitele puterii și administrația românească (1878-1940)”, în cadrul Simpozionului 
național „Elitele puterii – Puterea elitelor în spațiul românesc în secolele XV-XX ” Iași, 12-13 octombrie 
2017.  http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2017/10/program-colocviu-elite-iasi-oct-2017.pdf 
 
Enache TUȘA  „Proiectul identitar românesc în Dobrogea (1878-1940- Agenții sociali și culturali ai 
modernizării”, în cadrul Conferinței naționale „Proiectul identitar românesc 1848-1947 ” Sibiu, 20-22 sept 
2018,    http://bjastrasibiu.ro/proiectul-identitar-romanesc-1848-1947/  
 
Enache TUȘA, „Lena Constante – o aromâncă în „Școala Sociologică de la București”, în cadrul 
Simpozionului „100 de ani de România; Cultură, Identitate, Patrimoniu armânesc în secolul XX” Constanța 
8 septembrie 2018. 
 
Enache TUȘA, „Minorităţile dobrogene în contextul Marii Uniri din 1918”, în cadrul Congresului 
Internațional de Istorie a Presei: Presa Marii Uniri” organizat la Universitatea „ Vasile Goldiș ” din Arad între 
19-21 aprilie 2018. http://presa-marii-uniri.uvvg.ro/wp 
content/uploads/files/BROSURA_PROGRAM_CONGRES_PRESA_MARII_ UNIRI.pdf  
 
 Enache TUȘA „Cercetările sociologice în Dobrogea și reflectarea lor în publicațiile Școlii 
Sociologice de la București (1920-1940)”, în cadrul Conferinței Internaționale „Cultura și Presa în spațiul 
european- Ediția a X-a „PRESA – Participant activ la crearea României (1859-1878-1913-1918)” organizată 
la Universitatea „ Dunărea de Jos ” din Galați între 25-26 mai 2018. 
 
https://www.academia.edu/35872588/CONFERIN%C8%9AA_INTERNA%C8%9AIONAL%C4%82_CULTU
RA_%C8%98I_PRESA_%C3%8EN_SPA%C8%9AIUL_EUROPEAN_Gala%C8%9Bi_25-
26_mai_2018_Edi%C5%A3ia_a_Xa_cu_tema_PRESA_PARTICIPANT_ACTIV_LA_CREAREA_ROM%C3
%82NIEI_1859-1878-1913-1918_ 
 
- Enache TUȘA, „Polifonii” etno-culturale în cercetările dobrogene întreprinse de echipele 
studențești regale”, în cadrul Conferinței Internaționale „Polifonii culturale. Limba, cultura și civilizația turcă 

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2017/10/program-final-Identitati.31.pdf
http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2017/10/program-colocviu-elite-iasi-oct-2017.pdf
http://bjastrasibiu.ro/proiectul-identitar-romanesc-1848-1947/
http://presa-marii-uniri.uvvg.ro/wp%20content/uploads/files/BROSURA_PROGRAM_CONGRES_PRESA_MARII_%20UNIRI.pdf
http://presa-marii-uniri.uvvg.ro/wp%20content/uploads/files/BROSURA_PROGRAM_CONGRES_PRESA_MARII_%20UNIRI.pdf
https://www.academia.edu/35872588/CONFERIN%C8%9AA_INTERNA%C8%9AIONAL%C4%82_CULTURA_%C8%98I_PRESA_%C3%8EN_SPA%C8%9AIUL_EUROPEAN_Gala%C8%9Bi_25-26_mai_2018_Edi%C5%A3ia_a_Xa_cu_tema_PRESA_PARTICIPANT_ACTIV_LA_CREAREA_ROM%C3%82NIEI_1859-1878-1913-1918_
https://www.academia.edu/35872588/CONFERIN%C8%9AA_INTERNA%C8%9AIONAL%C4%82_CULTURA_%C8%98I_PRESA_%C3%8EN_SPA%C8%9AIUL_EUROPEAN_Gala%C8%9Bi_25-26_mai_2018_Edi%C5%A3ia_a_Xa_cu_tema_PRESA_PARTICIPANT_ACTIV_LA_CREAREA_ROM%C3%82NIEI_1859-1878-1913-1918_
https://www.academia.edu/35872588/CONFERIN%C8%9AA_INTERNA%C8%9AIONAL%C4%82_CULTURA_%C8%98I_PRESA_%C3%8EN_SPA%C8%9AIUL_EUROPEAN_Gala%C8%9Bi_25-26_mai_2018_Edi%C5%A3ia_a_Xa_cu_tema_PRESA_PARTICIPANT_ACTIV_LA_CREAREA_ROM%C3%82NIEI_1859-1878-1913-1918_
https://www.academia.edu/35872588/CONFERIN%C8%9AA_INTERNA%C8%9AIONAL%C4%82_CULTURA_%C8%98I_PRESA_%C3%8EN_SPA%C8%9AIUL_EUROPEAN_Gala%C8%9Bi_25-26_mai_2018_Edi%C5%A3ia_a_Xa_cu_tema_PRESA_PARTICIPANT_ACTIV_LA_CREAREA_ROM%C3%82NIEI_1859-1878-1913-1918_
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în lume” Ediția a IV-a, Constanța 4-7 iunie 2018, http://litere.univ 
ovidius.ro/images/2018/conferinte/polifonii/programul%20conf.sectiuni_6.pdf?fbclid=IwAR0FcLQBNhM0slS
CtTSvfU-5PrODgdtW6dUh6i2M21k3Z7F7DKDdtfmzJgs  
 
 Enache TUȘA, „Clivajele etnice și minoritățile din România începutului de secol XX. Studiu de caz – 
Dobrogea”, în cadrul celei de-a XII-a Conferinţe Internaţionale pentru Dialog Intercultural DIVA, Deva, 9-12 
august 2018. 
 
 Enache TUȘA „Prezentarea cercetarilor in derulare si recent incheiate, precum si a metodelor de 
lucru folosite, in doneniul minoritatilor nationale” secțiune științifico-culturală susținută în cadrul 
Festivalului național interetnic „Proetnica ” Sighișoara 21-26 august 2018 
https://www.proetnica.ro/2018/images/program/Program-ProEtnica-2018.pdf 
 
Enache TUȘA, Memoria identitară ca dimensiune a existenței sociale, comunicare susținută în cadrul 
celei de-a doua ediții a Școlii de vară „Logos”, organizată la Vatra Dornei, 18-21 septembrie 2018. 
 
Enache TUȘA, Interferențe multiculturale în Dobrogea de Sud 1900-1950. O analiză a investigațiilor 
Școlii Sociologice de la București susținută în cadrul Conferinței dedicate activităților proiectului 
„Dobrogea – martor al civilizatiilor milenare ale Levantului” , Constanța 17-18 aprilie 2019. 
 
Enache TUŞA, Deformarea și manipularea în comunicarea instituțională- O analiză comparativă a 
discursului public specific anilor 80, susținută în cadrul celei de-a-XI-a ediții a Conferinței „CULTURA ȘI 
PRESA ÎN SPAȚIUL EUROPEAN” organizată la  Galați, 17-18 mai 2019 . 
https://uzp.org.ro/16094/conferinta-internationala-cultura-si-presa-in-spatiul-european-galati/ 
  
 Enache TUŞA, Reprezentanți ai minorităților dobrogene în Echipele Studențești Regale” susținută în 
cadrul Conferinței Naționale „Minorităţile naţionale şi proiectul european”, organizată la Oradea-Sânmartin 
19-20 iulie 2019. https://cesmint.com/conferinta-oradea-iulie-2019/ 
 
Enache Tușa , Tradiții și obiceiuri ale minorităților din Balcani – modele interculturale - secțiune 
științifico-culturală susținută în cadrul Academiei de Vară  „Proetnica ” Sighișoara 23-27 august 2019. 
https://www.proetnica.ro/2018/index.php/ro/comunitati/institutii-stiintifice/centrul-de-excelenta-pentru-
studiul-minoritatilor-transfrontaliere https://www.proetnica.ro/images/program/Program-ProEtnica-2019.pdf 
 
Enache Tușa, Lumea rurală și fondul funciar în contextul colonizărilor românești din Dobrogea 
susținută în cadrul celui de-al XXVII –lea Simpozion Național de Istorie și Retrologie Agrară ”, organizat la 
USAMV- Cluj-Napoca între 5-7 septembrie 2019. 
https://rutenii.ro/al-xxvii-lea-simpozion-national-de-istorie-si-retrologie-agrara-cluj-napoca/ 
 
Enache TUȘA – Reconstituirea parcursului identitar al aromânilor între Balcani și Europa. 
comunicare susținută în cadrul Simpozionului internațional „Trecutul, prezentul și viitorul aromânilor în 
Europa ” Editia a II-a, Constanța, 14  septembrie 2019. 
https://cesmint.com/conferinta-internationala-trecutul-prezentul-si-viitorul-aromanilor-in-europa/ 
 

https://www.proetnica.ro/2018/images/program/Program-ProEtnica-2018.pdf
https://uzp.org.ro/16094/conferinta-internationala-cultura-si-presa-in-spatiul-european-galati/
https://cesmint.com/conferinta-oradea-iulie-2019/
https://www.proetnica.ro/2018/index.php/ro/comunitati/institutii-stiintifice/centrul-de-excelenta-pentru-studiul-minoritatilor-transfrontaliere
https://www.proetnica.ro/2018/index.php/ro/comunitati/institutii-stiintifice/centrul-de-excelenta-pentru-studiul-minoritatilor-transfrontaliere
https://www.proetnica.ro/images/program/Program-ProEtnica-2019.pdf
https://rutenii.ro/al-xxvii-lea-simpozion-national-de-istorie-si-retrologie-agrara-cluj-napoca/
https://cesmint.com/conferinta-internationala-trecutul-prezentul-si-viitorul-aromanilor-in-europa/
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Enache TUȘA, Consolidarea capitalului social în cadrul grupurilor cu risc de sărăcie , susținută în 
cadrul Conferinței internaționale „ Siguranța persoanei și construirea capitalului social”, organizată la Arad 
în data de 08 noiembrie 2019.  
 

 
         Activitate didactică  
 
    Începând cu anul 2006 am desfăşurat activitați didactice universitare la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe 
Politice din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, fiind  titular pe discipline din câmpul ştiinţelor politice, 
sociologiei şi antropologiei. Printre disciplinele predate între 2005-2019 s-au numărat: Istoria gândirii 
politice, Filosofie politică, Ideologii politice, Antropologie politică, Antropologie culturală, 
Sociologie Politică, Sociologia relațiilor internaționale, Sociologia comunităților rurale și urbane,  
 
 
 
    În data de 9 iulie 2019 am susținut concursul de titularizare în cadrul Departamentului de Psihologie și 
Asistență Socială în cadrul  Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității „ Ovidius” 
din Constanța. Am susținut concurs public în fața unei comisii în vederea ocupării postului de Lector, 
poziţia 16, disciplinele: 1. Politici educaționale și sociale; 2. Politici sociale ; 3. Teorii și metode de 
intervenție în asistența socială (grup și comunitate); 4.Diagnoza și soluționarea problemelor 
sociale; 5. Parteneriat public –privat ONG în asistența socială; 6. Practica de specialitate, din statul 
de funcţii al Concursul a fost anunţat în Monitorul Oficial Monitorul Oficial al României nr.456  din 
03.05.2019. 
 
În decembrie 2017 am susținut în ședință publică a doua teză de doctorat cu titlul: Colonizări și migrații în 
Dobrogea 1880-1950- o abordare din viziunea școlii gustiene. Teza de doctorat a fost elaborată în 
domeniul sociologie, sub coordonarea prof. univ. dr. Zoltan Rostas, în cadrul Școlii Doctorale de 
Sociologie a Universității din București și susținută în fața comisiei numite prin ordin al Rectorului 
universității. Calificativul acordat de comisie – Foarte bine. 
 
       

În luna iulie 2019  am participat la concurs și am obținut un stagiu post-doctoral cu durata de 18 
luni în cadrul Școlii Postdoctorale Interdisciplinare a Universității din București. Stagiul a fost 
finalizat în iulie 2021 . 
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         Activități științifice de cercetare și de consiliere : 
 
● mai  2009: am susţinut conferinţa „Cultura politică a identităților politice dobrogene” la Institutul de Ştiinţe 
Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române;  
 
● iunie – iulie 2009: am cercetat comunitățile românești din sudul Dunării (Bulgaria) unde am făcut  studii 
antropologice în diferite așezări rurale, cercetările fiindu-mi necesare la redactarea tezei de doctorat cu 
titlul: Identități și instituții politice în Dobrogea 1850-1940. 
 
● aprilie – august 2008: am efectuat cercetări de teren în comunitățile de aromâni din Macedonia, 
Bulgaria și Albania. Materialul pe care l-am colectat și selectat a constituit baza de date necesară redactării 
studiului de caz pentru teza de doctorat, cât și pentru alte studii care privesc problemele de antropologie și 
mental colectiv al comunităților etnice ;  
 
● iunie – iulie 2008: am cecretat comunitățile românești din sudul Dobrogei unde am facut studii 
antropologice în diferite așezări rurale, cercetările fiindu-mi necesare la redactarea tezei de doctorat. Am 
cercetat și comunități de ruși- lipoveni, germani, italieni în cazurile pe care le întâlnim în Dobrogea;  
 
● iulie – august 2010: am derulat cercetări în comunitățile de aromâni care locuiesc în Albania, în 
Macedonia și Grecia; 
 
● iunie – iulie 2013: am cercetat comunitățile dobrogene din din întreaga zonă ocazie cu care am făcut  
studii de evaluare a raporturilor demografice în diferite comunități care au cunoscut procesul de colonizare , 
cercetările fiindu-mi necesare la redactarea tezei de doctorat cu titlul: Colonizări și migrații în Dobrogea 
1880-1950- o abordare din viziunea școlii gustiene. 
 
● iunie – august 2014: am efectuat cercetări de teren în comunitățile de origine ale grupurilor românești 
care au fost colonizate în Dobrogea. Materialul pe care l-am colectat și selectat a constituit baza de date 
necesară redactării studiului de caz pentru teza de doctorat în domeniul sociologie. 
 
Din aprilie 2009 sunt membru în consiliul științific al revistei medieșene Collegium Mediensis.  
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   Proiecte de cercetare socială : 
 

1.  Am fost membru al unei echipe de cercetare  care implementează un 
proiect  finanţat pe bază de competiţie în valoare de cel puţin 50.000 lei 

Portalul E-BRIDGE este creat ca o parte principală a proiectului "Construirea unui pod virtual între 
cetăţeni prin dezvoltarea unui site care prezintă şi conservă patrimoniul istoric şi cultural din 
zona transfrontalieră pentru o creştere durabilă şi pentru dezvoltarea imaginii şi identităţii 
regiunii". Proiectul este o iniţiativă comună a organizaţiilor din Bulgaria şi România şi este implementat 
în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Bulgaria România 2007-2013 în cadrul Axei 
prioritare 3 - Dezvoltare Economică şi Socială. În cadrul acestui proiect am contribuit cu un studiu în 
patru părţi intitulat: Communities and Traditions at Bulgarians and Romanians in Dobrogea. 
 
 

2. Membru în cadrul Proiectului de cercetare nr. 4576 din 30.09. 2019 „Siguranța persoanei și construirea 
capitalului social” finanțat de Consiliul Județean Arad. Proiectul în cauză s-a derulat între 15 octombrie 
2019 -15 decembrie 2019 , cuprinde activități științifice și de cercetare centrate pe grupuri de persoane și 
pe dezvoltarea individului dar și a comunităților.  
 
 
 
        Proiecte de cercetare  educațională:   
 
      Etapa a-I-a – Proiecte finanțate prin  Fondul pentru Dezvoltare  Instituțională  
  
  Am fost membru în cadrul proiectului „Fii SMART, fii student!” în calitate de expert în educație. Proiectul 
a fost implementat în perioada 1 octombrie- 18 decembrie 2017 de  Universitatea ”Ovidius” din Constanța 
și a constat în derularea unei campanii de promovare a oportunităților de studii universitare. Prin 
intermediul acestei campanii am organizat întâlniri care au consiliați, în cadrul vizitelor de lucru, elevii din 
15 licee situate în mediul rural al județului Constanța. Vizitele au fost organizate în comunele : Cobadin, 
Cumpăna, Independența, Ciobanu, Nicolae Bălcescu, Poarta Albă, Castelu, Mihail Kogălniceanu, 
Cogealac, Deleni, Adamclisi, Dobromir, Ostrov, Mihai Viteazu, Topraisar și au avut ca principal scop 
îndrumarea elevilor către învățământul superior și spre Universitate . Campania a fost derulată în cadrul 
proiectului, finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităților publice din România – 
FDI 2017- 492. În acest sens, cadre didactice însoțite de un consilier vocațional și studenți ai UOC, s-au 
deplasat la liceele din localitățile rurale, unde au prezentat workshopul ”Candidat la studenție – importanța 
alegerii informate”. Elevii au primit materiale informative, au participat la ședințe de consiliere vocațională și 
au discutat cu studenții. La finele evenimentului, elevii au avut oportunitatea de a fi incluși într-un grup on-
line, care va facilita comunicarea între elevi, cadre didactice și studenți și prin intermediul căruia vor primi 
informații referitoare la concursuri și evenimente organizate pentru elevi, dar și informații referitoare la 
admiterea în cadrul învățământului superior. 
 
        
        



25 
 

Etapa a-II-a – Proiecte finanțate prin  Fondul pentru Dezvoltare  Instituțională 
 
    Am fost membru în echipa proiectului intitulat „GAUDEAMUS  IGITUR – ȘANSE EGALE LA 
EDUCAȚIE”, cod CNFIS-FDI-2018-0486, în calitat de expert educație. Proiectul a fost  finanțat de 
Ministerul Educației Naționale,  din fondul de dezvoltare instituțională, domeniul 1: creșterea echității 
sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea 
ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în 
carieră). Proiectul a fost implementat în perioada 08.06.2018–07.12.2018 și are o valoare totală de 
328330,00 lei. Finanțarea din fondul de dezvoltare instituțională este în valoare de 280.000 lei. 
Proiectul s-a derulat în cadrul a 30 de licee și a susținut o campanie prin care au fost conștientizate 
oportunitățile oferite de șansele egale la educație. În cadrul vizitelor de lucru pe care echipa de proiect le-a 
avut cu  elevii din liceele situate în mediul rural aceștia au beneficiat de consiliere și pregătirea alegerii 
informate în carieră. Vizitele au fost organizate în instituții de învățământ din comunele situate în județele: 
Constanța, Tulcea, Călărași, Brăila, Ialomița și Buzău și au ca principal scop îndrumarea elevilor către 
învățământul superior și spre Universitate .  
 

 
       Etapa a-III-a - Proiecte finanțate prin  Fondul pentru Dezvoltare  Instituțională 

 
 
Proiecte de educație antreprenorială 
 

   Un proiect de cercetare în care am activat ca expert educațional a fost cel finanțat CNFIS-FDI-2018-
0480- Susținerea activităților Societății Antreprenoriale Studențești „Ovidius Innovation Center” 
OIC-SAS. Domeniu vizat: D4 – Susținerea Societăților Antreprenoriale Studențești (SAS) din 
subordinea universităților . Proiectul  a constat în activități de consiliere și mentorat care  s-au concentrat 
pe activități  de  pregătire a studenților, masteranzilor, a doctoranzilor dar și a profesorilor din diverse 
facultăți ale Universității „Ovidius” din Constanța. Cursurile, ideile de afaceri și conturarea culturii 
antreprenoriale dezvoltate în cadrul proiectului au fost concepute pentru a contura o cultură și un tip de 
gândire antreprenorială. Prin intermediul acestor activități studenții, masteranzii și doctoranzii au dezvoltat 
competențe astfel încât să acționeze într-o manieră eficientă care să reunească educația, inovația, 
antreprenoriatul dar și mediul de afaceri. 

 
 

Un alt proiect de cercetare în care am activat ca expert educațional a fost CNFIS- 2019- 369-Dezvoltarea 
societății antreprenoriale studențești Ovidius Innovation Center OIC-SAS. Acest proiect și propus ca  
obiectiv principal pregătirea studenților pentru a activa în competiții antreprenoriale din România și în 
străinătate precum și pregătirea carelor didactice ale Universității „ Ovidius” pentru a putea preda prin 
proiecte într-o manieră antreprenorială cu deosebire în cadrul facultăților non-economice. În cadrul 
proiectului am dezvoltat activități de mentorat și de educație antreprenorială. În cadrul proiectului am 
contribuit la organizarea și desfășurarea  Școlii de Vară  „Ovidius Innovation & Entrepreneurship Summer 
School” care a constat în organizarea și desfășurarea unui program educațional gratuit pentru studenți, 
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masteranzi și cadre didactice, de către „Ovidius Innovation Center” în cooperare cu „AIN Center for 
Antreprenoriat” de la Universitatea din Rochester, Statele Unite ale Americii. 
              Intențiile declarate ale Școlii de vară desfășurate între 11-24 septembrie 2019                                                                                                     
s-au concentrat pe activități  de  pregătire a studenților, masteranzilor dar și a profesorilor din diverse 
facultăți ale Universității „Ovidius” din Constanța.  Cursurile organizate în cadrul Școlii de Vară au fost 
concepute pentru a ajuta studenții să gândească și să acționeze într-o manieră antreprenorială. În același 
timp, Școala de Vară și-a propus să reunească educația, inovația, antreprenoriatul dar și mediul de afaceri, 
investitorii pentru a încuraja dezvoltarea durabilă în zona Constanța. Școala de Vară „Ovidius Innovation & 
Entrepreneurship Summer School” s-a aflat la prima ediție și a reușit să identifice oportunități de piață, să 
contureze soluții și idei inovatoare, să conceapă un plan menit să le plaseze pe o piață concurențială și în 
anumite medii de business. Evenimentele didactice și practice din cadrul Școlii de Vară au fost posibile 
datorită finanțării obținute prin intermediul Proiectului : Fonduri de Dezvoltare Instituțională – CNFIS-369. 

 
 
 
        Ediția a- IVa-  Proiecte finanțate prin Fondul pentru Dezvoltare Instituțională pentru consiliere și 
promovare educațională 
 
     Am fost membru în calitate de expert relații publice între 01 iunie -18 decembrie 2019 în echipa 
proiectului intitulat Creșterea competitivității tinerilor pe piața forței de muncă prin acces la studii 
universitare și  pregătire profesională continuă  OVID-COMPETE cod: CNFIS-FDI-2019-0723, în 
calitate de specialist relații publice. Proiectul a fost  finanțat de Ministerul Educației Naționale,  din fondul de 
dezvoltare instituțională, domeniul 1: creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și 
sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii 
(inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).  În acest sens, cadre didactice însoțite de un 
consilier vocațional și studenți ai UOC, s-au deplasat la liceele din localitățile rurale vizate, unde au susținut 
susține workshopul ”Candidat la studenție – importanța alegerii informate”.  
 
 
 
         Ediția a -V-a Proiecte finanțate prin  Fondul pentru Dezvoltare  Instituțională 
 
     Am fost membru între 01 mai -18 decembrie 2020 în echipa proiectului intitulat : Echitate socială și 
competitivitate în partneriat cu mediul socio-economic într-o universitate europeană modernă     
CNFIS-FDI-2020-0652 în calitate de specialist relații publice. Proiectul a fost finanțat de Ministerul 
Educației Naționale,  din fondul de dezvoltare instituțională, domeniul 1: creșterea echității sociale, în 
vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior. În cadrul proiectului am 
coordonat derularea acțiunilor de comunicare și diseminare a rezultatelor proiectului. Am derulat activități 
de colectare a datelor și informațiilor necesare pentru implementarea proiectului și pentru realizarea 
campaniei de marketing ”Candidat la studenție”. Am participat și organizat campania de marketing 
universitar ”Candidat la studenție” în cadrul căreia am avut prezentări multimedia privind importanța 
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studiilor universitare, a oportunităților de studiu oferite de UOC dar și a alegerii informate. Campania de 
marketing ”Candidat la studenție” s-a desfășurat în peste 30 de licee din mediul rural și orașe mici din 
județele : Constanța Constanța, Tulcea, Călărași, Brăila, Ialomița, Vrancea și Buzău. În cadrul aceluiași 
proiect am participat la elaborarea materialelor de informare și promovare a UOC prin intermediul ofertei 
sale educaționale. Totodată am coordonat și organizat evenimente și workshop-uri în cadrul proiectului, am 
conceput prezentări PPT și alte materiale necesare desfășurării acțiunilor de comunicare; 
 
 
        Activități de promovare a ofertei educaționale a Universității „ Ovidius” din Constanța 
 
 
    În anul 2013 am conceput, organizat și desfășurat Caravana „Universității” Ovidius care a devenit o 
tradiție de promovare a ofertei educaționale a Universității „Ovidius” concretizată în diferite strategii de 
marketing prezentate prin intermediul caravanelor educaționale concepute și derulate pe o perioadă de 
cinci ani (2013-2018). În fiecare an de activitate educațională, Universitatea „ Ovidius” din Constanța a 
conceput și a dezvoltat un proiect de promovare, informare  și consiliere  educațională  care s-a concentrat 
în cadrul Caravanei Educaționale desfășurată timp de trei luni (febr-mai ale fiecărui an) în 70 de licee din 
județele: Constanța, Tulcea, Ialomița, Călărași. Am dezvoltat o platformă de informare constituită din site 
„ghiduri ale studentului”, ghiduri de prezentare a universității și materiale de promovare a ofertei 
educaționale. Am vizitat în scopul promovării și consilierii elevilor în liceele din orașele : Constanța, 
Mangalia, Cernavodă, Medgidia, Hârșova, Tulcea, Babadag, Măcin, Năvodari, Ovidiu, Călărași, 
Fetești, Slobozia, Urziceni, Țăndărei, Brăila, Buzău, Eforie Techirghiol. În cadrul caravanelor 
educaționale am organizat vizite în liceele situate în mediul rural din județele Constanța,Tulcea, Călărași, 
Ialomița, Buzău , Brăila, Vrancea.   
 
      În perioada 22 - 27 iulie 2015, am însoțit în calitate de membru Comisia Mixtă MENCS-MAE, alcătuită 
din: Eugen Dabu – consilier superior MENCS-DGRIAE, Ioana Gabriela NIŢU – consilier principal MENCS-
DGRIAE, Mihaela POPESCU – consilier principal MENCS-DGRIAE, Oana BOJESCU – consilier MENCS-
DGRIAE și Mircea CÎRSTEA– consilier relaţii MAE-ORS, a desfășurat activitatea de preselecţie a 
candidaţilor de origine etnică română din Republica Moldova (Regiunea Chișinău) începând cu anul 
şcolar/universitar 2016 – 2017, în conformitate cu prevederile Legii 299/2007 cu modificările și completările 
ulterioare, ale Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. 689/1994 cu modificările și 
completările ulterioare, ale H.G. 211/2015 şi ale ordinului comun MENCS nr. 3922 din 02.06.2016 şi MAE 
nr. 850 din 21.06.2016 de aprobare a Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu 
domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de 
stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017. 
 În activitatea sa, Comisia mixtă MENCS-MAE a verificat actele de studii cuprinse în dosarele 
candidaţilor, a evaluat nivelul de cunoştinţe de limba română şi a consiliat candidaţii în ceea ce priveşte 
sistemul de învăţământ din România, prelucrând toate datele din dosarele candidaţilor în programul 
computerizat, creat special pentru admiterea românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din 
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România. Comisia mixtă și-a desfășurat activitatea la sediul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din 
Chișinău, unde au fost depuse 1611 dosare pentru studii universitare de licenţă.  
  Comisia mixtă și-a desfășurat activitatea la sediul Liceului Teoretic ”Ion Creangă” din Cahul, unde au fost 
depuse 294 dosare pentru studii universitare de licenţă. Subliniem faptul că solicitanţii provin din zonele 
compact locuite de români, cu precădere din Regiunea Chișinău, de pe teritoriul Republicii Moldova. În anul 
de învăţământ 2016-2017 au fost repartizate 5650 de locuri cu bursă și cu scutire de taxe școlare pentru 
studii preuniversitare și universitare, alocate pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova. 
 
 
        Organizarea de Târguri Educaționale 
 
O monitorizare și promovare a acțiunilor de informare cu privire la educația universitară și a strategiei de 
marketing universitar a fost prezentată cu ocazia mai multor târguri educaționale.  
 
  În anul 2016 am participat și reprezentat Universitatea „Ovidius” din Constanța la cea de a V-a ediție a 
Târgului Universităților din România organizat în Republica Moldova, în scopul promovării ofertei 
educaționale 2016. Totodată am făcut parte din Comisia mixtă, formată din oficiali ai Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice, ai Ministerului de Externe și ai celorlalte universități participante, care a 
organizat și derulat procesul înscrierilor din centrele deschise special în Moldova. Târgul universităților din 
România a fost organizat de Federația Asociațiilor de Basarabeni din România (FAB România). 
Evenimentele și activitățile specifice înscrierilor au avut loc în perioada 1-18 iulie 2016 și au avut  ca 
principal scop prezentarea ofertelor educaționale a peste 16 centre universitare ale României. Pentru anul 
de studii 2016-2017, Guvernul României a finanțat pentru cetăţenii moldoveni 1570 de burse pentru 
învăţământul preuniversitar; 3190 de burse pentru studii de licență și 700 de burse master. Membrii 
organizațiilor studențești basarabene vor aștepta absolvenții la eveniment pentru a le oferi informații utile, 
sugestii sau chiar alternative pentru studii de calitate, succes și reușită. Astfel, tinerii vor afla ce înseamnă 
să fii ,,student în România” de la cei care studiază sau chiar au decis să-și dezvolte cariera profesională în 
orașul în care și-au făcut studiile universitare. 
 
    Astfel Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a organizat sâmbătă, 13 mai 2017, Târgul Ofertei 
Educaționale, în Centrul Comercial VIVO Constanţa (intrarea a II-a), între orele 10.00 şi 
22.00. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Centrul 
Comercial VIVO, care a oferit un spațiu generos pentru desfășurarea acțiunilor de promovare. Liceenii 
interesați de oferta educațională a Universității „Ovidius” au fost aşteptaţi la standurile celor 16 facultăţi. În 
acest mod au putut afla toate informaţiile legate de cele două sesiuni de admitere, sesiunea iulie şi 
sesiunea septembrie 2017. La fiecare stand, au fost întâmpinaţi de către studenţi şi profesori care le-au 
prezentat specializările, corpul profesoral şi dotările de care dispun facultăţile. Totodată, au fost expuse 
oportunitățile pe piața muncii, rezultatele obţinute de către absolvenți și perspectivele carierei. Scopul 
evenimentului este ca cei interesaţi de oferta educaţională a UOC să beneficieze direct de servicii de 
informare, orientare și consiliere pentru alegerea specializării potrivite propriei vocaţii. Mai multe informații 
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despre eveniment la următorul link: http://www.diacaf.com/stiri/local/constanta/universitatea-
ovidius-prezinta-la-maritimo-oferta-educationala-a-celor_57886708.html 
Sau accesând următorul link : 
https://www.facebook.com/ObservatorConstanta/videos/1138544046249869/?hc_ref=ARSft3Bk
SaPzzfgNFpGsp3oIYkfY6yCWyj8Hg7JI_aLBVjIjVJTHg9l5x3vLSlJZlB4&pnref=story 
     
 Elevii prezenți  la „Târgul  Ofertelor  Educaționale” au  putut să discute și să obțină informații 
atât de la profesori, cât și de la studenții universității „Ovidius” din Constanța  
Link: http://www.reporterntv.ro/stire/toate-liceele-si-universitatile-din-constanta-si-au-prezentat-ofertele-
educationale-video  Informații suplimentare la acest link: https://www.cugetliber.ro/stiri-cultura-
educatie-un-nou-targ-educational-organizat-la-universitatea-ovidius-255653  
 
    În data de 13 mai 2017 la centrul comercial Vivo, Universitatea „Ovidius” din Constanța îşi prezintă 
oferta educaţională pentru admiterea 2017. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Constanţa s-a desfăşurat între orele 10.00 şi 22.00. Liceenii interesați de oferta 
educațională a Universității „Ovidius” au primit informații la standurile celor 16 facultăţi.În acest mod au 
putut afla toate informaţiile legate de cele două sesiuni de admitere, sesiunea iulie şi sesiunea septembrie 
2017.  La fiecare stand elevii au fost consiliați de către studenţii şi profesorii care le-au prezentat 
specializările și programele de studiu, corpul profesoral şi dotările de care dispun facultăţile. În cadrul 
aceluiași eveniment au fost prezentate oportunitățile pe piața muncii, rezultatele obţinute de către 
absolvenți și perspectivele carierei.   
     
    Organizația Studenților Basarabeni împreună cu reprezentanții Universității ”Ovidius” din Constanța au 
organizat la Chișinău, în perioada 21-25 august 2017, sesiunea a II-a de admitere pentru absolvenții de 
licee din Republica Moldova. Turul II al admiterii s-a desfășurat la sediul Liceului Teoretic ”Gheorghe 
Asachi” din Chișinău (str. București nr. 64), cu care Universitatea „Ovidius” a încheiat un protocol de 
colaborare instituțională și de asistență educațională reciprocă. Detalii despre această sesiune puteți afla 
mai multe accesând următorul link : http://www.telegrafonline.ro/admitere-la-ovidius-pentru-absolventii-de-
licee-din-republica-moldova  Un material video despre evenimentul organizat în Republica Moldova la 
următorul link : http://jurnaltv.md/ro/news/2017/8/23/admitere-in-romania-turul-ii-10296954/ 
Între 3-6 iulie 2017 Universitatea „ Ovidius ” a organizat un Târg de Educație în Republica Moldova la 
Chișinău. Amănunte despre acest eveniment puteți obține accesând link-ul   
https://www.facebook.com/AcasaDevremeJTV/videos/1369200316467499/ 
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    Activități și colaborări media: 
● În cursul anilor 2014-2015 am organizat 42 de ediții ale Caravanei Litoral TV care s-au materializat într-
un maraton jurnalistic realizat în diferite localități din Dobrogea. În cadrul edițiilor Caravanei am investigat 
problemele reale ale comunitățilior rurale și am creat o platformă publică de discuții între autoritățile locale 
și autoritățile județene .  
                                                                                                     
 
Serii de emisiuni de specialitate la postul de televiziune LITORAL  TV cu acoperire 
naţională. 
 
1  Emisiune intitulată „ Cultura pe Coordonate„ și difuzată la postul de televiziune LITORAL TV în 
fiecare zi de   luni a săptămânii, de la ora 19.00 la ora 20. 
 
2.Emisiune intitulată „ Profesie Educație Carieră„ și difuzată la postul de televiziune LITORAL TV în 
fiecare zi de joi a săptămânii ,de la ora 19.00 la ora 20. 
 
3.Emisiune intitulată „ Radiografia zilei„ și difuzată la postul de televiziune LITORAL TV de luni până 
joi  ,de la ora 20.30 la ora 21.30. 
 
4. Rubrică intitulată „ Cartea Zilei „ și difuzată la postul de televiziune LITORAL TV în fiecare zi a 
săptămânii , după fiecare jurnal de știri .  
 
                                                                                               Lect. univ. dr. Enache TUȘA 
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