
CURRICULUM VITAE 
 

I. DATE PERSONALE 
Numele şi prenumele: SBÂRNĂ I. GHEORGHE 
Data naşterii: 8 februarie 1942 
Adresa: str. Mihaela-Ruxandra Marcu, nr. 3, bl. 108, sc. 1, et. VI, ap. 25, sect. 6, 
Bucureşti 
Studii: Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti, promoţia 1966 
Titluri ştiinţifice: doctor în istorie 
Profesia: profesor universitar de istorie 
Locul de muncă actual: Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din 
Târgovişte – profesor consultant, conducere doctorat. 
 
II. ACTIVITATEA ŞI EXPERIENŢA DIDACTICĂ 

• 1966-1972 - asistent universitar 
• 1972-1999 - lector universitar 
• 2000-2003 - conferenţiar universitar 
• 2003-prezent - profesor universitar 
• cursuri şi seminarii pe probleme ale istoriei României, cu deosebire pe epocile 

modernă şi contemporană, la Universitatea Bucureşti, Politehnica Bucureşti, 
Academia de Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Spiru Haret”, Universitatea 
„Valahia” din Târgovişte; 

• prelegeri şi dezbateri la cursuri de perfecţionare ale cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar; 

• prelegeri şi dezbateri la cursuri postuniveritare cu lucrători din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe şi al Ministerului Comerţului Exterior; 

• prelegeri şi dezbateri pe probleme de istorie, de interes, ca lector invitat la 
diverse instituţii centrale şi locale, asociaţii şi întreprinderi; 

• prelegeri şi conferinţe la posturi de radio şi de televiziune; 
• elaborarea în colaborare de cursuri tipărite pentru uzul studenţilor, precum şi 

materiale didactice auxiliare (crestomaţii şi documente istorice), mai ales 
pentru epocile modernă şi contemporană a istoriei României; 

• activitate didactică în învăţământul preuniversitar; 
• cursuri generale, speciale şi seminarii la facultăţi de specialitate; 
• cursuri speciale şi dezbateri la masterat; 
• colaborator la Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi membru în 

Consiliul său ştiinţific. 
• şef al Catedrei de Istorie în anii 2004-2007 la Facultatea de Ştiinţe Umaniste 

din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte.   



• conducere lucrări de licenţă (peste 150), lucrări de studii aprofundate – 
masterat (peste 20), lucrări ştiinţifico-metodice pentru gradul didactic I (peste 
20). 

• Începând din anul 2005, îndrumarea de lucrări de doctorat şi susţinere, în 
specialitatea istorie modernă şi contemporană; până în prezent au susţinut 
tezele, sub conducerea mea 38 de doctoranzi, confirmate şi cei mai mulţi şi-au 
publicat lucrările pentru care au obţinut titlul ştiinţific de doctor în istorie. 

• membru în comisii de doctorat în mai multe şcoli doctorale din centre 
universitare din ţară. 

• participarea la colegii de redacţie al unor reviste ştiinţifice de profil. 
• editor, prefaţator, studiu introductiv, cuvânt înainte la mai multe lucrări din 

domeniul istoriei. 
• Premiul „Gheorghe Brătianu” al Fundaţiei „Magazin Istoric” (2018), pentru 

cartea „Marea Unire în Parlamentul României”. 
• Voce în „Dicţionarul personalităţilor din România. Biografii contemporane”, 

2009.    
• conferinţe, expuneri, simpozioane în străinătate. 

 
III. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ 

• studii în arhive şi biblioteci din Bucureşti, din unele oraşe din provincie, 
precum din unele ţări europene, în vederea elaborării de cărţi, articole şi studii 
de specialitate; 

• participare cu comunicări sau la dezbateri la peste 150 de sesiuni ştiinţifice şi 
simpozioane organizate de instituţii de învăţământ, de cercetare ştiinţifică, 
fundaţii şi organizaţii culturale în Bucureşti, în diverse localităţi din ţară şi din 
străinătate. Astfel de manifestări au sporit în ultimii ani  pe tema „Centenarul 
Marii Uniri” în o serie de localităţi  din ţară şi străinătate, inclusiv la Bruxelles 
în sălile Uniunii Europene. 

 
CĂRŢI 

• Parlamentul şi politica externă a României, 1919-1940, Editura Sylvi, 
Bucureşti, 2000. 

• Partidele politice din România, 1918-1940. Programe şi orientări politice, 
Editura Sylvi, Bucureşti, 2001. 

• Românii şi proiectele federale europene interbelice, Editura Sylvi, Bucureşti, 
2002. 

• Marea Unire în Parlamentul României, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 
2007. 

• Vespasian V. Pella - în slujba ştiinţei dreptului şi a cauzei păcii, ediţie îngrijită 
şi studiu introductiv, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura Karta-Grafie, 
Ploieşti, 2011. 



• România şi Uniunea Interparlamentară (1891-1948), pregătită pentru tipar. 
 
În colaborare 

• Partide şi curente politice în România, 1821-1918. Programe şi orientări 
doctrinare, Editura Eficient, Bucureşti, 2000. 

• Milenii de statalitate, creştinism şi cultură în spaţiul românesc - cronologie, 
vol. I-III, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003. 

• Istoria Senatului României, Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, 
Bucureşti, 2004. 

• Europe as viewed from the margins. An east-central European perspective 
during the long 19th century, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2006. 

• Documente privind istoria modernă şi contemporană a României, Editura 
Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2006. 

• Europe as viewed from the margins. An east-central European perspective 
from World War I to the Cold War, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 
2007. 

• Contribuţii româneşti la edificarea Pactului Briand - Kellogg, în „Paradigmele 
Istoriei”, vol. I, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009. 

• Vers la Monarchie Autoritaire. L’abandon de la Democratie en Roumanie. 
1937-1938, în „Espana y Rumania. De la Monarquias Autoritarias a la 
Democracia (Siglos XIV-XX)”, Editura Transversal, Târgovişte, 2009. 

• Nicolae Iorga şi păstrarea „Icoanei unităţii naţionale” de la 1 Decembrie 
1918, în „Nicolae Iorga, 1871-1940. Studii şi documente”, vol. IV, Editura 
Universităţii din Bucureşti, 2007. 

• Nicolae Iorga despre „Condiţia adevăratei culturi”, în „Nicolae Iorga, 1871-
1940. Studii şi documente”, vol. III, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007. 

• „Neamul nostru” (1934-1940) în succesiunea „Neamului românesc”, în 
„Nicolae Iorga, 1871-1940. Studii şi documente”, vol. X, Editura Universităţii 
din Bucureşti, 2007. 

• Revoluţia Română din Decembrie 1989. Dicţionar general (coordonator), 
Editura Militară, Bucureşti, 2010. 

• Constituţia României. Studii (coordonator), Editura Cetatea de Scaun, 
Târgovişte, 2012. 

• Mari personalități politice și culturale în Senatul României (coordonator), 
Editura Discobolul, București, 2014. 

• Tratatele de Pace ale României 1919-1920. (împreună cu Ion Calafeteanu) 
Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2017. 

• România în anii premergători Marii Uniri 1916-1917. Culegere de studii. 
(coordonator împreună cu Ion Opriş), Editura Muzeul Literaturii Române, 
Bucureşti, 2017. 



• România în anul Marii Uniri 1918. Culegere de studii. (coordonator...), 
Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2018. 

• 1919. Confirmarea internaţională a României întregite. Culegere de studii. 
(coordonator...), Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2020. 

• 1920. Ratificarea Tratatelor de Pace în Corpurile Legiuitoare ale României. 
(împreună cu Ion Calafeteanu), (sub tipar). 

• Romania în anul 1920. Culegere de studii. (coordonator...), în pregătire pentru 
publicare.   

 
 
   

 
ARTICOLE ŞI STUDII 

• Probleme ale democraţiei parlamentare în primul deceniu interbelic (1918-
1928), în „Analele Universităţii Valahia”, Târgovişte, 1998. 

• Universitarii români în sprijinul unităţii naţionale în Franţa şi Italia (1917-
1918), în „Analele Universităţii Spiru Haret”, nr. 1, Bucureşti, 1998. 

• Parlamentul român împotriva revizionismului în anii 1919-1929, în „Analele 
Universităţii Spiru Haret”, nr. 2, Bucureşti, 1999. 

• Evoluţia ideii de unitate a statelor europene în primul deceniu interbelic, în 
„Analele Universităţii Spiru Haret”, nr. 3, Bucureşti, 2000. 

• I.G. Duca - teoreticianul, animatorul şi organizatorul mişcării cooperatiste, în 
revista „Cooperaţia”, nr. 2, 1999. 

• Constantin Stere şi mişcarea cooperatistă, în revista „Cooperaţia”, nr. 3, 2000. 
• Ion Mihalache - exponent strălucit al mişcării cooperatiste din România, în 

revista „Cooperaţia”, nr. 5, 2001. 
• Parlamentarii români la primele conferinţe ale Uniunii interparlamentare, în 

„Analele Universităţii Spiru Haret”, nr. 4, 2004. 
• Parlamentari români la Conferinţa Interparlamentară de la Washington şi 

Ottawa, în vol. „Istoria. În căutarea unui nou mesaj”, Editura Cetatea de Scaun, 
Bucureşti, 2005. 

• România şi Conferinţele Păcii de la Haga, în „Historia”, an VII, nr. 72, 
decembrie 2007. 

• România şi Uniunea Interparlamentară în anii 1945-1948, în vol. „România în 
relaţiile internaţionale. Diplomaţie, Minorităţi, Istorie. In honorem Ion 
Calafeteanu”, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2010. 

• Profesorul Vespasian V. Pella, la 29 de ani, propus pentru Premiul Nobel 
pentru Pace, în vol. „Continuitate istorică în spaţiu şi timp. Profesorul 
Vladimir Osiac la 70 de ani”, Editura Universităţii din Craiova, 2011. 

• România şi Uniunea Interparlamentară la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul 
sec. al XX-lea, în „Studii de Istorie”, I, Editura Istros, Brăila, 2012. 



• Mișcarea memorandistă și conferințele Uniunii Interparlamentare din ultimul 
deceniu al secolului al XIX-lea, în „Stefadina...file de arhivă”, nr.1, 2015. 

• Premisele formării Micii Înţelegeri, în „Ştefadina... file de arhivă”,nr.2, 2017. 
• Basarabia de la autonomie, independenţă la unirea cu Patria-Mamă România, 

în „Ştefadina... file de arhivă”, nr.1, 2018. 
• Primul Parlament al României Mari. Ratificarea hotărârilor privind Unirea 

Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei, în „Polis”, Revistă de ştiinţe politice, 
vol. VII, nr.2, Serie nouă, martie-mai 2019. 

•   
20 octombrie 2021     
 


