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❖ ANGHEL, Florin 

 
- Florin Anghel is Professor at the Faculty of History and Political Science, „Ovidius” 

University of Constanţa, with a doctoral thesis on the evolution of bilateral 
relations between Romania and Poland in the period between the two Worlds 
Wars. 

- His main research interests include: the history of international relations in the 20th 
century, the evolution of political systems in Central Europe in the interwar period 
and in the 20th- 21th centuries. 

- He was granted the Romanian Academy Award for history for the book Building the 
Cordon Sanitaire System. Romanian-Polish Relations, 1919-1926 (Cluj-Napoca: Nereamia 
Napocae, 2003). 

- He published monographies, edited documents, articles, and academic studies in 
Romania, Poland, USA, Lithuania, Latvia, Republic of Moldova, Bulgaria, Turkey. 

- Contact information: fl_anghel@yahoo.com. 
 
 

♦♦♦ 
 

- Florin Anghel este profesor universitar la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a 
Universităţii „Ovidius” din Constanţa, doctor în istorie cu o temă privind evoluţia 
relaţiilor dintre România şi Polonia între cele Două Războaie Mondiale. 

- Domeniile majore de interes şi cercetare sunt legate de: istoria relaţiilor 
internaţionale în secolul XX, evoluţia sistemelor politice în Europa Centrală în 
perioada interbelică şi în întreaga perioadă a secolelor al XX-lea şi al XXI-lea. 

- Obţine premiul Academiei Române pentru Istorie în 2005 pentru lucrarea Construirea 
sistemului cordon sanitaire. Relaţii româno–polone, 1919- 1926 (Cluj-Napoca: Editura 
Nereamia Napocae, 2003). 

- A publicat monografii, volume de documente, articole şi studii ştiinţifice în 
România, Polonia, SUA, Lituania, Letonia, Republica Moldova, Bulgaria, Turcia. 

- Adresă de e-mail: fl_anghel@yahoo.com. 
 
 
 

○○○ 
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❖ CRISTEA, Oana 
 
- Oana Cristea has a professional career of 19 years in the Romanian central public 

administration. Since 2007 she is Head of Unit in the Ministry of Regional 
Development and Public Administration of Romania – General Directorate for EU 
Territorial Cooperation. Managing two programming periods for the IPA CBC 
programmes, for 2007-2013, 2014-2020 and 2021-2027, Ms. Cristea has drafted and 
negotiated the programming documents and coordinates the management and 
implementation of the Romania-Serbia IPA CBC Programme.  

- Pursuing a career in the field of EU funds in the context of External Actions and as 
a member of the Management Committee for IPA, since December 2006, she has 
been involved in coordinating policies and trust building measures in the Western 
Balkans and acquired comprehensive knowledge on EU external assistance 
programmes and policies, both through day-to-day working experience and 
through participation in the decision-making process. 

- Ms. Cristea has broaden her knowledge in donor coordination, EU funds & external 
instruments, through her previous positions in the European Commission – DG 
Regional and Urban Policy, F1: Competence Centre for Operational Efficiency and 
as expert in the Taiex and Twinning projects. 

- During the Romanian Presidency of the Council of the European Union (1 January 
2019 – 30 June 2019), she has been the coordinator of the working groups for EU’s 
external instruments (IPA and NDICI). 

- She has post-graduate studies in international relations and is currently following a 
PhD Programme on Western Balkans. 

- Contact information: cristea.oana.veronica@gmail.com 
 

♦♦♦ 
 

- Oana Cristea este funcţionar public cu o carieră profesională de 18 ani în 
administraţia publică centrală. Din 2007 este şef serviciu în Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice din România – Direcţia Generală Cooperare 
Teritorială Europeană. Gestionând două perioade de programare pentru 
programele IPA CBC, pentru 2007-2013, 2014-2020 şi 2021-2027, a elaborat şi 
negociat documentele de programare şi coordonează managementul şi 
implementarea Programului IPA CBC România-Serbia. 

- Urmărind o carieră în domeniul fondurilor UE în contextul acţiunilor externe şi ca 
membru al Comitetului de management al Instrumentului de Asistenţa pentru 
Preaderare, din decembrie 2006, ea este implicată în coordonarea politicilor şi 
măsurilor de consolidare a încrederii în regiunea Balcaniilor de Vest şi a dobândit 
cunoştinţe cuprinzătoare privind programele şi politicile UE de asistenţă externă, 
atât prin experienţa de lucru cât şi prin participarea la procesul decizional. 

- Şi-a extins cunoştinţele în coordonarea donatorilor, fondurilor UE şi instrumentelor 
externe, prin posturile anterioare ocupate în Comisia Europeană – Directoratul 
General Politică Regională şi Urbană, F1: Centrul de Competenţă pentru Eficienţă 
Operaţională şi ca expert în proiecte Taiex şi de Twinning. 
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- În perioada Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene (1 ianuarie 2019 – 
30 iunie 2019), a fost coordonator al grupurilor de lucru pentru instrumentele 
externe ale UE (IPA şi NDICI). 

- Are studii postuniversitare în relaţii internaţionale şi în prezent urmează un program 
de doctorat cu privire la Balcanii de Vest. 

- Adresă de e-mail: cristea.oana.veronica@gmail.com 
 
 

○○○ 
 
 

❖ ENE, Mihăiţă  
 

- Mihăiţă Ene is a PhD candidate at the National University of Political Studies and 
Public Administration in Bucharest, Romania, in the field of political science. 

- He holds a B.A. in Political Science and a M.A. Degree in European Studies for 
Integration and Security from the Faculty of Philosophy and Social-Political 
Science, University “Alexandru Ioan Cuza” of Iaşi. 

- Between 2013 – 2016 he was the head of the Consular Office in Erbil, Kurdistan 
Region at the Embassy of Romania in Baghdad, Iraq. 

- Between 2016 – 2019 he was the head of the Political Section and Consular Section 
at the Embassy of Romania in Islamabad, Pakistan. 

- Research interest: understanding terrorism, the terrorist organization, extremism, 
and xenophobia.  

- Recent publications: 
o Ene, Mihăiţă. “The Case of Kobane (2014-2015): An Ethical Analysis of 

the International Community’s [In]Actions.” Annals Of The „Ovidius” 
University Of Constanta Political Science Series 10 (2021): 49-68. 

- Contact information: mihaiuene@gmail.com 
 

♦♦♦ 
 
- Mihăiţă Ene este doctorand în ştiinţe politice la Şcoala Naţională de Studii Politice şi 

Administrative, Bucureşti, România.  

- Licenţiat în Știinţe Politice la Facultatea de Filosofie şi Social-Politică, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din  Iaşi; Master în Studii Europene pentru Integrare şi 
Securitate la aceeaşi instituţie. 

- Între 2013 – 2016 a ocupat poziţia de şef al Oficiului Consular de la Erbil, Regiunea 
Kurdistan, de pe lângă Ambasada României la Bagdad, Irak.  

- Între 2016 – 2019 a fost şef al Secţiei Politice şi Consulare în cadrul Ambasadei 
României la Islamabad, Pakistan. 

- Arii de cercetare: înţelegerea terorismului, studiul organizaţiilor teroriste, a 
extremismului şi a xenofobiei.  
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- Publicaţii recente: 
o Ene, Mihăiţă. “The Case of Kobane (2014-2015): An Ethical Analysis of 

the International Community’s [In]Actions.” Annals Of The „Ovidius” 
University Of Constanta Political Science 

- Adresă de e-mail: mihaiuene@gmail.com  
 
 

○○○ 
 
 

❖ GHERASIM-PROCA, Ovidiu 
 

- Ovidiu Gherasim-Proca is a lecturer in the Department of Political Science, 
International Relations and European Studies of the “Alexandru Ioan Cuza” 
University of Iasi. 

- He is researching the crises, conflicts, social cleavages, misconceptions and 
falsifications that the current global economic and technological transformations 
are causing. 

- He wrote about the organization of political mobilization and the flaws of electoral 
democracy in post-socialist Romania: 
o Gherasim-Proca, Ovidiu. “Mobilization and political conflicts in Romania. A 

competition between populisms?” In Romania – from the Great Union to the 
European integration. Debates, challenges, perspectives, edited by Bogdan Ştefanachi 
and Alexandru Muraru, 63-75. Iaşi: “Alexandru Ioan Cuza” University 
Publishing House, 2020. 

o Gherasim-Proca, Ovidiu. “The referendum for the amendment of Article 48 of 
the Romanian Constitution and the revival of conservative political militancy.” 
In The Resurgence of Undemocratic Ideologies in Contemporary Romania, edited by 
Emanuel Copilaş, 409–435. Timişoara: West University Publishing House, 
2019. 

o Gherasim-Proca, Ovidiu, coord. Borders, barriers and protest culture. Iaşi: Editura 
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2018. 

o Gherasim-Proca, Ovidiu. “The seventh presidential election in the history of 
post-communist Romania (November 2-16, 2014). Online hypermobilization, 
political crisis and unexpected outcomes.” In Elections, Voters and Representatives 
in Romania: 2009-2014, coordinated by Bogdan Gheorghiţă, 117–169. Sibiu: 
Tehno-Media Publishing House, 2016. 

- Contact information: gherasim_o@yahoo.com 
 

♦♦♦ 
 

- Ovidiu Gherasim-Proca este lector în cadrul Departamentului de Ştiinţe Politice, 
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene al Universitatăţii „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi. 

- Este preocupat de studiul crizelor, conflictele, faliilor sociale, confuziilor şi 
falsificărilor pe care le produc transformările economice şi tehnologice globale.  
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- A scris despre organizarea mobilizării politice şi defectele democraţiei electorale în 
România post-socialistă:  

- Printre publicaţii, amintim: 
o Gherasim-Proca, Ovidiu. „Mobilizare şi conflicte politice în România. O 

competiţie între populisme?” In România – de la Marea Unire la integrarea 
europeană. Dezbateri, provocări, perspective, coordonat de Bogdan Ştefanachi şi 
Alexandru Muraru, 63-75. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 
2020. 

o Gherasim-Proca, Ovidiu. „Referendumul pentru modificarea articolului 48 din 
Constituţia României şi revirimentul militantismului politic conservator.” In 
Resurgenţa ideologiilor nedemocratice  în România contemporană, coordonat de Emanuel 
Copilaş, 409–435. Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2019. 

o Gherasim-Proca, Ovidiu, coord. Graniţe, bariere şi cultură protestatară. Iaşi: Editura 
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2018. 

o Gherasim-Proca, Ovidiu. „Al şaptelea scrutin prezidenţial din istoria Romaniei 
post-comuniste (2-16 noiembrie 2014). Hipermobilizare online, criză politică şi 
rezultate neaşteptate.” În Alegeri, alegători şi aleşi în România 2009-2014, 
coordonat de Bogdan Gheorghiţă, 117–169. Sibiu: Editura Tehno-Media, 2016.  

- Adresă de e-mail: gherasim_o@yahoo.com 
 
 

○○○ 
 
 

❖ MANEA, Gabriel Stelian 
 
- Gabriel Stelian Manea has a Ph.D. in History from „Ovidius” University of 

Constanţa, with the thesis „Romania’s image in the U.S. 1964-1971. Politics and 
Culture”.  

- He is a Lecturer at the Faculty of History and Political Science – „Ovidius” 
University of Constanţa. 

- Main research interests include: history of communism in Romania; the relationship 
between the church and communist regimes; the history of the Romanian 
Orthodox Church during the communist period; communist political and religious 
repression, spiritual and cultural anti-communist dissent, religious diplomacy. 

- Notable publications: 
o Manea, Gabriel Stelian. Un adulter în familia comunistă. România şi SUA în anii 60. 

Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2016.  
o Anghel, Florin, Gabriel Stelian Manea, and Metin Omer, coord. Marea loc al 

memorie şi al desfăşurărilor geostrategice. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2014.  
o Plopeanu, Emanuel, Gabriel Stelian Manea, and Metin Omer, coord. The Empire. 

Between Dispute and Nostalgia. Berlin: Peter Lang, 2021  
- Author of several studies and articles published in collective volumes or scientific 

indexed journals.   
- Contact information: gabrielstelianmanea@yahoo.com. 
 

mailto:gabrielstelianmanea@yahoo.com
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♦♦♦ 

 
- Gabriel Stelian Manea a obţinut titlul de doctor în istorie din partea Universităţii 

„Ovidius” din Constanţa, susţinând o teză intitulată Imaginea României în Statele Unite 
1964-1971. Politică şi cultură.  

- Este lect. univ. dr. al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Istorie şi 
Ştiinţe Politice.  

- Principalele teme de interes ştiinţific şi de cercetare includ: istoria comunismului în 
România; relaţia din biserici şi regimurile comuniste; istoria Bisericii Ortodoxe 
Române în timpul regimului comunist; represiunea comunistă; disidenţă spirituală şi 
culturală anti-comunistă; diplomaţie religioasă. 

- Publicaţii notabile: 
o Manea, Gabriel Stelian. Un adulter în familia comunistă. România şi SUA în anii 60. 

Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2016.  
o Anghel, Florin, Gabriel Stelian Manea, and Metin Omer, coord. Marea loc al 

memorie şi al desfăşurărilor geostrategice. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2014.  
o Plopeanu, Emanuel, Gabriel Stelian Manea, and Metin Omer, coord. The Empire. 

Between Dispute and Nostalgia. Berlin: Peter Lang, 2021  
- Autor al mai multor studii şi articole publicate în volume colective sau în reviste 

ştiinţifice. 
- Adresă de e-mail: gabrielstelianmanea@yahoo.com. 
 
 

○○○ 
 
 

❖ POPA, Octavian 
 
- Octavian Popa is a Ph.D. candidate at the National University of Political Studies 

and Public Administration in Bucharest, Romania, in the field of political science. 
- He holds a B.A. in Political Science-International Relations from the Faculty of 

Political Science, National University of Political Studies and Public Administration 
in Bucharest 

- He also has a Master Degree in Evaluation of European public policies and 
programs at the same institution. 

- Research interests: EU external relations, twentieth-century totalitarianism, 
minilateralism and new strategic alliances, NATO's role in European and global 
security 

- Contact information: octavian316@gmail.com. 
 
 

♦♦♦ 
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- Octavian Popa este doctorand în Ştiinţe Politice-Relaţii Internaţionale la Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, România. 

- Licenţiat în Ştiinţe Politice în cadrul Facultăţii de Știinţe Politice, profilul Relaţii 

Internaţionale, Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti. 
- Deţine o diploma de Master în Evaluarea politicilor şi a programelor publice 

europene (EPPPE) la aceeaşi instituţie. 
- Arii de cercetare: relaţii externe ale Uniunii Europene, totalitarismul secolului XX, 

minilateralismul şi noile alianţe strategice, rolul NATO în securitatea europeană şi 
globală. 

- Adresă de e-mail: octavian316@gmail.com.  
 
 

○○○ 
 
 

❖ STOICA, Emilian-Marian 
 

- Emilian-Marian Stoica is a Ph.D. student at the National School of Political and 
Administrative Studies (SNSPA).  

- He holds a B.A. Degree in International Relations and European Studies and a M.A. 
Degree in Analysis and Resolution of Conflicts.  

- He has published studies for the Center for European Studies Working Papers 
(CESWP).  

- His research interests focus on the international relations, with specific emphasis on 
the People’s Republic of China’s foreign policy, the EU-China bilateral relations, 
and international institutions.  

- He currently serves as public servant at the Ministry of Energy (Romania). 
- Contact information: stoicaemilian.es@gmail.com. 
 

♦♦♦ 
 
- Emilian-Marian Stoica este student doctorand la Şcoala Naţională de Studii Politice 

şi Administrative (SNSPA).  

- Este licenţiat în Relații Internaţionale şi Studii Europene şi deţine un masterat în 
Analiza şi Rezolvarea Conflictelor. 

- A publicat în Centre for European Studies Working Papers (CESWP).  
- Interesele sale de cercetare se concentrează pe relaţiile internaţionale, cu accent 

special pe politica externă a Republicii Populare Chineze, relaţiile bilaterale UE-
China şi instituţiile internaţionale.  

- În prezent este funcţionar public la Ministerul Energiei (România). 
- Adresă de e-mail: stoicaemilian.es@gmail.com.  

mailto:stoicaemilian.es@gmail.com


 

 

 


