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INFORMAŢII PERSONALE Cosmin Constantin Ioniță  
 

 

Profesorilor nr. 14 bis, 120069 Buzău (România)  

  

 cosmin.ionitza@yahoo.com  

Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 
 

 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

  

8 Apr 08–Prezent  Director programe de cercetare 

Asociația New Strategy Center, București (România)  
www.newstrategycenter.ro  

▪Cercetararea unor teme de securitate în zona Balcanilor și a regiunii Mării Negre 

▪Coordonarea evenimentelor internaționale ale organizației dedicate zonei Balcanilor 

▪Realizarea parteneriatelor regionale 

▪ Manager de proiect (scrierea propunerilor de finanțare, implementare, evaluare) 

8 Feb 11–21 Iul 11 Profesor asistent 

Facultatea de Istorie-Universitatea din București, București (România)  
www.istorie.unibuc.ro 

▪Paleografie chirilică  

▪Cultură și societate în România modernă 

▪România în Primul Război Mondial 

8 Apr 08–Prezent  Coordonator activități proiecte internaționale 

Asociația Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societății Civile, București (România)  
www.youngleaders.ro  

▪Trainer (atât pentru evenimentele organizației cât și pentru cele ale partenerilor –11 cursuri) 

▪Identificarea partenerilor internaționali in domeniul educației non-formale 

▪Adaptarea planului de acțiune ale organizației pe baza rezultatelor, utilizarea rapoartelor pentru 
multiplicarea efectelor proiectelor 

Oct 11–Iun 15  Doctorat (distincție excelent)  

Facultatea de Istorie, Universitatea din București, București (România)  

▪ Titlul tezei „Cu sau fără Rusia în Balcani. Competitor sau partener local?1912 – 1913” 

▪Analizarea critică a surselor și utilizarea cunoștințelor specializate 

▪Extinderea cunoștințelor actuale din domeniul relațiilor româno-ruse în intervalul studiat 

Oct 09–Iun 11 Master  
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 

 

Facultatea de Istorie, Universitatea din București; București, București (România)  

▪Teorii și mecanisme ale relațiilor internaționale, Geopolitica în analiza relațiilor internaționale, Analiza 
conflictelor internaționale în secolul XX, Drept internațional public aprofundat 

▪Rezolvarea unor probleme prin utilizarea și integrarea cunoștințelor cele mai avansate în domeniu 

Oct 06–Iun 09 Licențiat în Relații Internaționale și Studii Europene (nota 10)  

Facultatea de Istorie, Universitatea din București, București (România)  

▪Sursele istoriei relațiilor internaționale, Relații internaționale în secolul XIX, Războiul în secolul XX, 
Instituțiile Uniunii Europene, Instituții Euro-Atlantice de securitate 

▪Construirea argumentelor pentru rezolvarea simulărilor; evaluarea consecventă a procesului de 
învățarea propriu; exprimarea viziunii proprii asupra situațiilor date 

Oct 06–Iun 09 Absolvent în Administrație Europeană  

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București (România)  

▪Economie europeană, Spațiul administrativ european, Drept civil, Drept comercial 

▪Comunicarea de idei și soluții administrative, stăpânirea procedurior europene și a principiilor de 
referință în reglementările internaționale 

Sept 02–Iun 06 Absolvent al examenului de Bacalaureat (nota 9,64)  

Colegiul Național „B. P. Hasdeu”, Buzău (România)  

▪Limba română, Limba engleză, Limba franceză, Limba italiană, Istorie 

▪Cunoașterea științelor specifice specializării filologice; cunoștințe privind contextul social 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C2 C2 C1 C1 C1 

franceză  B2 B2 B2 B2 B1 

italiană C1 C1 C1 C1 B1 

rusă B2 B2 B1 B1 B1 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare  ▪Excelente abilități de comunicare dobândite prin experienţa națională dar și internațională 

▪Cursuri de pregătire a tinerilor din alte state decât cele ale Uniunii Europene, respectiv fostul spațiul 
iugoslav, zona Caucazului, Turcia, Rusia, Ucraina, China, Nepal și Ghana 

▪Abilități de interacțiune cu copiii, ca urmare a stagiului efectuat în școlile din Rusia 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪Leadership – coordonarea echipelor de implementare a proiectelor naționale și internaționale  

▪Bună cunoaștere a evaluării și monitorizării proiectelor  

▪Competențe de planificare și adaptare a planurilor de acțiune obținute din colaborarea internațională 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


  Curriculum Vitae 

29/5/14   © Uniunea Europeană, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

 

 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪Abilități de vorbit în public – dezvoltat în cadrul prezentărilor susținute 

▪O largă stăpânire a cunoștințelor de limbă străină – practicarea lor în comuncarea cu partenerii sau în 
cadrul cursurilor desfășurate 

▪Mentorat și coaching – atât pentru membrii echipelor de proiect dar și pentru cursanți  

Competenţe informatice  ▪Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ 

▪Cunoștințe video/foto, aprofundate în urma unui proiect dedicat responsabilizării tinerilor prin oferirea 
de produse media cu care să prezinte problemele lor sociale 

Conferinţe ▪The major shift - The Official Nationality în cadrul „ISHA annual conference: Identities in Transition” 

(Jena/ Germania, 02-08.04.2012) 

▪Decision making revolution in late Imperial Russia în cadrul „ISHA summer seminar: Symbols and 

Figures of Power” (București/ România, 03-09.07.2012) 

▪Imperial Russia and the Balkans at the edge of the Great War. The Eastern Gambit. în cadrul „The 

Balkan: People, Wars and Peace” (Skopje/ Macedonia, 04-05.11.2013) 

▪Russia’s brinkmanship in the Balkan Wars în cadrul „Balkan entanglements- Peace of Bucharest” 

(București/ România, 07-08.11.2013) 

▪Cecul în alb slav. (Im)previzibilitatea deciziilor Rusiei în criza din iulie 1914 în presa românească în 

cadrul „Congresului Național de Istorie a Presei: Presa Primului Război Mondial”(Galați/ România, 04-
05.04.2014) 

▪Preparing the Great War. The Russian diplomatic shift after the Balkan Wars în cadrul „First 

International Conference for Young Scholars of Russian Studies: Alternatives, Turning Points and 
Regime Changes in Russian History" (Budapesta/ Ungaria, 19-20.05.2014) 

▪Defying a Great Power. Image of Serbia in the Romanian press during the first part of the July crisis 
1914 în cadrul „Primul Război Mondial – Perspectivă istorică şi istoriografică" (Cluj-Napoca/ România, 
03-05. 06.2014) 

- Declanșarea războiului din perspectiva istoriei relațiilor internaționale la Școala de Vară “Primul 

Război Mondial. Experiențe istorice şi «lecţii» pentru azi” (Galați, România, 28 Iulie – 02 August 2014) 

- Diplomacy of neutralization. The Russo-Romanian relations in July crisis 1914 la conferința 
internațională “Great War, Serbia, the Balkans and Great Powers” (Belgrad, Serbia, 24-25 Septembrie 
2014) 

- The policy of limited options. Sergey Sazonov and the coming of the war  ls conferința internațională 

“The Road to the «Unwanted» War of 1914” (București, România, 09-10 Octombrie 2014) 

-  Împotriva tendinţei. Tentaţia de a intra în conflict alături de Puterile Centrale în primele luni ale 
Primului Război Mondial la conferința internațională “Românii în prima conflagraţie mondială. Tentaţii, 
opinii şi acţiuni în perioada neutralităţii României” (Iaşi, 8-9 Octombrie 2015) 

-   Romanian fears and hopes for Eastern front before the Russian Great Retreat la conferința 

internațională ”The First World War. The Other Faces of the War” (Cluj-Napoca, 12-14 Octombrie 
2015) 

Publicaţii - IONIȚĂ, Cosmin, The diplomacy of neutralization. Russo-Romanian relations in July crisis 1914, in 
Srdjan, Rudić; Miljan Milkić  (eds.), Prvi Svetski Rat, Srbija, Balkan i Velike Sile/ The First World War, 
Serbia, the Balkans and Great Powers, Belgrade, Institute of History; Strategic Research Institute, 
2015, pp. 109-124. 
- IONIȚĂ, Cosmin, Imperial Russia and the Balkans at the edge of the Great War. The Eastern 
Gambit, in GjORGIEV, Dragi et al.,  Balkanot: Lugje, Vonji i Mir: Materijali of megjunarodnata nauchna 
konferentsija po povod 65 godini od osnovanjeto na Institut za natsionalna istorija, Skopje,  Institut za 
natsionalna istorija, 2015, pp. 489-503. 

- IONIȚĂ, Cosmin, Defying a Great Power. Image of Serbia in the Romanian press during the first part 
of the July crisis 1914, in  BOLOVAN, Ioan, COJOCARU,  Gheorghe, TĂMAȘ, Oana Mihaela (eds.), 
Primul Război Mondial – Perspectivă istorică şi istoriografică/ World War I – a Historical and 
Historiographical perspective, Cluj-Napoca, Academia Română Centrul de Studii Transilvane și Presa 
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Universitară Clujeană, 2015, pp. 199-210. 

- Ioniță Cosmin, Iulie 1914. Chestiunea resposabilității în istoriografie, în „Studii și articole de istorie”, 

tom LXXXI, 2014, pp. 114-128. 

---- 

- CELAC, Sergiu, CROPSEY, Seth, DUNGACIU, Dan, FOTA, Iulian,  IONIȚĂ, Cosmin,, SCUTARU, 
George, “Why the Black Sea Matters”, New Strategy Center & Center for American Seapower, 
Hudson Institute, 2016. 

Prezentări ▪„To Lisbon and back – Theory and Reality of the Lisbon Treaty for Minorities in Europe“ 
(Plauen/Germany, 07.05.2012) 

▪„Youth crisis containment” (Jinan/China, 12.03.2012) 

▪„Local impact of youth migration connected to unemployment and education for employability" 
(Dobrich/ Bulgaria, 02.06.2011) 

Proiecte ▪„The rural leaders of Europe - Training course on leadership skills and facilitation for young people 
from rural area” (Bran / România; Mai – Decembrie 2013; manager de proiect) 

▪„Get fit for your Job (Tbilisi / Georgia; Ianuarie – August 2013; expert evaluare) 

▪„POWER ON: from virtual to public space” (Ommen / Olanda; Februarie – Decembrie 2012; 
coordonator național) 

▪„Backpack Journalism” (București / România; Septembrie 2010 – Iunie 2011; coordonator local) 

▪„Water and Youth” (Stepanavan / Armenia; Octombrie 2009 – Aprilie 2010; lider de grup) 

▪Şcoala de Voluntari – Campanie de promovare a participării si a diversităţii - ediţia a III-a – (Zărnești / 
România; Noiembrie – Decembrie 2009; manager de proiect) 


