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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Bușă, Daniela Victoria 
Adresă(e) Institutul des istorie „Nicolae Iorga”, sector 1, București 

Telefon(oane) +4021 212 53 37   

Fax(uri) +4021 311 03 71 

E-mail(uri) busadanielavictoria@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

  
  

Sex Feminin 
  

Domeniul ocupaţional  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
 Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 

 
 
 

Perioada 
Numele şi adesa angajatorului 

Funcţia sau postul ocupat 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

 
 
 
 

Perioada 
Numele şi adesa angajatorului 

Funcţia sau postul ocupat 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Perioada 
Numele şi adesa angajatorului 

Funcţia sau postul ocupat 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Noiembrie 2006 – prezent  
Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti, Bdul Aviatorilor nr. 1, sector 1 

   Cercetare ştiinţifică 
Cercetător ştiinţific gradul I. (ordinul ministrului nr. 5849/11.12. 2006) 
2001-2016: Coordonator al Programului Europa şi românii în secolul al XIX-lea si la începutul 
secolului XX Coordonarea activităţii cercetătorilor programului, coordonarea proiectelor colective în 
cadrul programului, îndrumarea activităţii tinerilor cercetători, cercetarea izvoarelor istorice, redactarea 
şi publicarea de cărţi, studii, articole, promovarea imaginii institutului prin participarea cu comunicări la 
manifestări ştiinţifice în ţară şi peste hotare, participarea la şedinţele Consiliului ştiinţific, coordonarea 
prestigioasei colecţii Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea   
 
Februarie 1999 – noiembrie nov. 2006              
Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti, Bdul Aviatorilor nr. 1, sector 1 

  Cercetător ştiinţific gradul II. 
Cercetare ştiinţifică 
Din 2001 coordonator al Programului III: Europa şi românii în secolul al XIX-lea si la începutul 
secolului XX  
Din 2003 coordonarea colecţiei Călători  străini despre ţările române în secolul al XIX-lea   
Coordonarea activităţii cercetătorilor programului, coordonarea proiectelor colective în cadrul 
programului, îndrumarea activităţii tinerilor cercetători din program, cercetarea izvoarelor istorice, 
redactarea şi publicarea de cărţi, studii, articole, promovarea imaginii institutului prin participarea cu 
comunicări la manifestări ştiinţifice în ţară şi peste hotare, participarea la şedinţele Consiliului ştiinţific 
 
Martie 1995 – februarie 1999 
Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti, Bdul Aviatorilor nr. 1, sector 1 

 Cercetător ştiinţific gradul III 
Cercetare ştiinţifică 
Cercetarea izvoarelor istorice, redactarea şi publicarea de cărţi, studii, articole, participarea cu 
comunicări la manifestări ştiinţifice interne şi  internaţionale  
 
1991 – Martie 1995 
Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti, Bdul Aviatorilor nr. 1, sector 1 
Cercetător ştiinţific 
Cercetare în cadrul programului de istorie universală 
Cercetarea fondului de documente diplomatice privind istoria modernă a României aflat la Ministerul 
Afacerilor Externe, elaborarea de lucrări individuale privind relaţiile României cu ţările din sud-estul 
Europei in epoca modernă, publicarea de studii şi articole 
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Perioada 
Numele şi adesa angajatorului 

Funcţia sau postul ocupat 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
Perioada 

Numele şi adesa angajatorului 
Funcţia sau postul ocupat 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Noiembrie 1978 – 1991 
Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti, Bdul Aviatorilor nr. 1, sector 1 
Istoric 
Cercetare în cadrul colectivului de elaborare a Dicţionarului istoric al localităţilor din Ţara 
Românească, elaborarea de lucrări individuale privind relaţiile României cu ţările din sud-estul Europei 
in epoca modernă, publicarea de studii şi articole 
 
Septembrie 1977 – august 1978  
Inspectoratul şcolar al municiupiului Bucureşti, Şcoala generală nr. 174, sector 6 
Profesor de istorie 
Învăţământ preuniversitar (gimnaziu)  
 

Perioada 
Numele şi adesa angajatorului 

Funcţia sau postul ocupat 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Perioada 
Numele şi adesa angajatorului 

Funcţia sau postul ocupat 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Septembrie 1976 – august 1977               
 Inspectoratul şcolar al municiupiului Bucureşti, Liceul "C.A. Rosetti" şi  Şcoala Centrală din Bucureşti     
 Profesor de istorie  
 Învăţământ liceal 

 
 

 Septembrie 1974 – septembrie 1976 
 Inspectoratul şcolar al judeţului Buzău, scoala generală din Căldărăşti,  comuna Pogoanele, jud. Buzău    
  Profesor de istorie       

Învăţământ gimnazial                                                

Alte activităţi profesionale 
 

Perioada 
Numele şi adesa angajatorului 

 
Funcţia sau postul ocupat 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 

Perioada 
Numele şi adesa angajatorului 

 
Funcţia sau postul ocupat 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 

Perioada 
 

 
 
Septembrie 2003 – noiembrie 2009 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de istorie, filosofie şi teologie, catedra de istorie, 
str. Domnească nr. 111, Galaţi 
Conferenţiar universitar (ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3895/25.05.2004) 
Învăţământ superior 
Cursuri de licenţă şi masterat la disciplinele: Istoria contemporană universală, Istoria sud-estului 
european în epoca modernă, Petrolul sursă de enrgie sau de conflicte, Regimul juridic al navigaţiei pe 
Dunăre. 
În toată această perioadă în fiecare an am îndrumat lucrări de licenţă şi dizertaţie  
 

 Septembrie 2008 – iunie 2011 
 Facultatea de istorie şi ştiinţe politice, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, str. Aleea Universităţii nr. 1, 
  Constanţa 
 Profesor universitar asociat  

Învăţământ superior 
 Curs masterat: 1. Petrolul sursă de enrgie sau de conflict 
                          2. Metodica cercetării 
 
 1986 – 1988 
 Am condus seminarul de Probleme fundamentale ale istoriei patriei la trei dintre grupele de studenţi ai 
  Facultăţii de electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. 

 

  
  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Noiembrie 1990 – ianuarie 1999 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

Calificarea / diploma obţinută 

Pregătire teză doctorat la Universitatea Bucureşti, Facultatea de istorie  

Doctor în istorie 

Domeniul studiat  Istoria modernă universală. Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat cu tema Evoluţia relaţiilor între 

ţările sud-est europene în perioada 1878–1914  
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Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Superior - postuniversitar 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Domeniu studiat 

Calificarea obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ  

 

1970 -1974 

Facultatea de istorie, Universitatea din Bucureşti  

Istorie  

Diplomă de licenţă 

Superior - universitar 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   C 2   C 2  C 1    C 1   B 2 

Limba   B 2    B 2   B 2  B 2   B 2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Aptitudini foarte bune de comunicare, de sintetizare, redactare, fireşti pentru pregătirea profesională 

şi funcţia deţinută. 

- Abilităţi de lucru în echipă, atât pentru derularea de cercetări în domeniul ştiinţific care mă preocupă 

cât şi pentru problemele administrative.  

- Experienţă în activităţile administrative, experienţă în activitatea de redactare-editare, experienţă în 

elaborarea proiectelor de finanţare CNCSIS  şi în organizarea de manifestări ştiinţifice. 

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-  Coordonator al Programului III: Românii şi Europa în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului XX 

din cadrul  al Institutului de istorie „Nicolae Iorga” -  în perioada 2001 – 2016  

- Coordonator şi editor al colecţiei Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea.  

Director al grantului CNCSIS nr. 854: Societate, instituţii şi interese geo-strategice în spaţiul românesc 

şi racordarea lor la modelele europene (secolul XVIII–începutul secolului XX) – grant derulat pe 

perioada 2005 – 2007. Grantul a fost materializat prin două apariţii editoriale: Curente idelogice şi 

instituţiile statului modern – secolele XVIII-XX. Modelul  european  şi spaţiul românesc, Editura Oscar 

Print, Bucureşti, 2007, 326 p. şi Românii şi geopolitica marilor puteri 1718-1918, Editura Oscar Print, 

Bucureşti, 2009, 305 p.   

- Membră în echipa a două granturi CNCSIS: 

1. Imaginea celuilalt. Societatea românească între exotic şi modernitate văzută de călătorii 

străini în secolele XVIII–XIX, director grant Ileana Căzan, derulat în perioada 2002 – 2004.   

2. Baze de date istorice. Proiectarea, gestionarea şi analiza statistică a unei baze de date 

privind călătorii străini care au străbătut ţările române în secolul al XIX-lea,  director de grant 

Irina Gavrilă, în derulare                                                     

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare uzuală a calculatorului: Microsoft Office-Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer 
 

  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini - Membră a Consiliului ştiinţific al Institutului de istorie „Nicolae Iorga” 

   - Preşedinte al comisiei de evaluare a grantului Preşedinte şi membru în comisii de evaluare granturi  

      CNCSIS  

 - Preşedinta în comisiile de finalizare a programelor de studii (licenţă şi dizertaţie) din cadrul Facultăţii 

de istorie, filosofie şi teologie din Universitatea „Dunărea de Js” din Galaţi, specilalizările Istorie 

modernă şi contemporană (6 comisii de licenţă şi 5 comisii de masterat) 

- Membră în comisii de susţinerea a tezei de doctorat în calitate de referent oficial  

- Membră în comisii de promovare a cercetătorilor şi cadrelor didactice 

- Membră în colegiile de redacţie a revistelor de specialitate: „Revista istorică”, „Yearbook”, „Studii şi 

materiale de istorie modernă”, „Analale Universităţii Dunărea de Jos”, seria Istorie, Revista de istorie a 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, editată de Centrul pentru Cercetarea Istoriei Relaţiilor 

Internaţionale „Grigore Gafencu”, membra în Consiliul ştiinţific al revistei Analele Universităţii Creştine 

"Dimitrie Cantemir", Seria Istorie - Serie nouă   

     
                                                                                   

  

   
  

  
  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 


