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Rezumat 

 

Acest rezumat reprezintă sinteza activității mele științifice și a carierei profesionale 

începând cu anul 2004, când am susținut public teza de doctorat cu titlul “La construction et la 

désunion du couple. Les jeux du mariage dans la Valachie au XVIIIe siècle”, sub conducerea 

profesorilor Arlette Farge, profesor emerit CNRS-EHESS, şi Andrei Pippidi, profesor la 

Universitatea din București și membru al Academiei Romane. Teza a fost publicată în acelaşi an 

sub titlul În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a 

secolului al XVIII-lea, Humanitas, Bucureşti, 2004 și a fost reeditată într-o noua ediție revăzută și 

adăugită în 2011. Familia şi cercetarile din jurul arhivelor judiciare m-au ajutat să patrund în mai 

multe reţele de cercetare internaționale. Sunt membră a reţelei internaţioanle PATRINUS,  am fost 

membru unui amplu proiect de cercetare Cost A35. Tematica cu privire la familia din țările române 

a fost dezvoltata în cadrul unui proiect de cercetare pe care l-am coordonat in calitate de director de 

proiect, caștigat prin competitia UEFSCDI, PN-II-ID-PCE-2012-4-0079: Sexuality and Political-

religious discourse in Romanian Pre-Modern Society, ceea ce mi-a permis să lucrez cu tineri 

docotranzi și cercetători. De asemenea, am editat un volum colectiv cu rezultatele cercetării, în care 

fiecare membru al echipei a contribuit cu propria cercetare.  

O a doua teza de doctorat a fost susţinută in 2012 la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 

Socială, Bucureşti, sub îndrumarea profesorului Lazăr Vlăsceanu cu titlul Construirea începuturilor 

modernității în societatea românească Aspecte istorico-juridice. Teza a fost publicata sub titlul 

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi 

româneşti (1750-1860), Humanitas, Bucuresti, 2013.  

Aceste cercetari au contribuit la invitația oferită de  Colegiului Wissenschaftskolleg zu Berlin de a 

petrece un an printre ceilalți prestigioși cercetători invitați ai instituției. Astfel, am petrecut un an, 

între septembrie 2015 și iulie 2016, într-una dintre cele mai prestigioase echipe internaţionale, fiind 

inclusă în grupul de cercetare The Rule of Law in Question, grup coordonat de prof. Jane Burbank 

(Universitatea New York).  

In anul 2007, am fondat, împreuna cu Silvia Marton, grupul de cercetare GRiPs 

(www.grips.nec.ro). Dirijez o colecţie la Editura Hunmanitas, intitulată Societate&Civilizaţie, care 

îşi propune valorificarea tezelor de doctorat prin publicarea unor cărţi esenţiale pentru cercetarea 

istorică.  

În anul 2015 am castigat, prin concurs, un proiect european ERC, cu titlul Luxury, Fashion 

and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe (LuxFaSS), număr ERC-2014-CoG no. 

646489 (http://luxfass.nec.ro/). In calitate de PI coordonez o echipă internațională formată din 8 

membrii (3 cercetători seniori, 5 cercetători posdoctorali), împreună  propunându-ne să aducem 

istoria din sud-estul Europei în atenția cercetării internaționale.  

Studiile și articolele mele au fost publicate de reviste prestigioase din România (Revista Istorică, 

Studii și Materiale de Istorie Medie, Revue Roumaine d’Histoire, Revue des Etudes Sud-Est 

Europeeennes, Romanian Journal of Population Studies, Studia Politica etc.), dar și din străinătate 

http://www.grips.nec.ro)/
http://luxfass.nec.ro/


(Annales de Demographie Historique, Journal of Early Modern History, Turcica, European History 

Yearbook, The History of the Family, Populatione e Storia, Storia Moderna etc.). De asemenea, am 

publicat mai multe volume individuale sau colective atât la edituri prestigioase din România 

(Humanitas etc.), cât și la edituri prestigioase din străintate (Brill sau Cambridge Scholar 

Publishing) și am redactat o serie de studii apărute în volume colective la Presse Universitaire de la 

Sorbonne, Brill, Palgrave sau Rougledge.   

Am fost implicată în organizarea mai multor manifestări internaționale. Cu 2004, am reușit 

să organizez aproape în fiecare an una sau două conferințe internaționale, la București, Berlin sau 

Florența. De asemenea, m-am implicat în organizarea unor sesiuni sau panel-uri in cadrul 

Conferinței Internaționale de Istorie Socială.  

Cercetările incluse în această lucrare, intitulată “Mobilitate și identitate social în lungul 

secol al XVIII-lea. O încercare de istorie socială” vorbesc despre țările române în lungul secol al 

XVIII-lea care se tot prelungește către revoluția de la 1848. Mobilitate, identitate, comerț, onoare, 

statut social, modă, lux, avere, prestigiu, familie sunt doar câteva cuvinte cheie pentru a rezuma un 

secol din trecutul atât de puțin cunoscut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


