
                                                                            Petru Negură, CV & Publicații – 2018 

1 
 

Dr. Petru NEGURĂ 
 
 
Nume, prenume: NEGURĂ, Petru 
Data de naştere: 17/05/1974 
Cetăţenie: R. Moldova şi România 
Titlu academic: Doctor în sociologie (E.H.E.S.S., Paris) 
Funcţie actuală: Lector la Catedra de Sociologie și Asistenţă Socială,  
Universitatea Liberă Internațională din Moldova (Chişinău)  
Cercetător superior la Centrul de Sociologie și Psihologie Socială, Institutul de Studii Juridice, 
Politice și Sociologice (Chișinău) 
E-mail : petru.negura@gmail.com 
Telefon: (+373) 79 21 70 18 
 

Studii universitare 
 
2007/09/25 – Susţinerea tezei de doctorat în sociologie la Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (Paris) cu o teză „Nationale par la forme, socialiste par le contenu. 
Littérature, société et politique en Moldavie soviétique sous Staline”.  
 
2000/11 – 2001/09 – Diplomă de studii aprofundate (D.E.A.) în sociologie la Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Paris. 
 
1999/10 – 2000/09 – Diplomă de pregătire pentru studii doctorale la Şcoala Doctorală în 
Ştiinţe Sociale, Bucureşti. 
 
1995/10 – 1996/06 – Diplomă de studii aprofundate în filologie franceză la Universitatea 
« Al. I. Cuza » din Iaşi. 
 
1991/10 – 1995/09 – Diplomă de licenţă în filologie franceză şi italiană la Universitatea « Al. 
I. Cuza » din Iaşi. 
 
 

Experienţă profesională 
 
2009/09 – prezent – lector (conferențiar interimar) la Catedra de Asistență Socială și 
Sociologie „Nicolae Sali”, Universitatea Liberă și Internațională din Moldova, Chișinău. 
 
2009/08 – august 2017 – Lector la Catedra de Asistenţă Socială, Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă” din Moldova (Chişinău) 
 
2009/08 – 2013 – coordonator al Programului Academic Fellowship Program / Open Society 
Foundations în Republica Moldova. 
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2010 – 2014 – membru al Consiliului ştiinţific al Şcolii Doctorale Francofone în Ştiinţe Sociale 
de la Bucureşti (EDSS) şi Profesor asociat la Universitatea din Bucureşti, EDSS.  
 
2013, decembrie – prezent – co-editor al revistei PLURAL. History, Culture, Society, revista 
Facultății de istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. 
 
2013, noiembrie – prezent – co-editor al revistei online de gîndire critică și analiză socială: 
PLATZFORMA. Revistă de critică socială (proiect realizat de Forumul de Studii 
Interdisciplinare PLURAL în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert-Moldova). 
 
2010/01 – 2010/12 – membru al Comisiei prezidenţiale pentru Studiere a Regimului Totalitar 
Comunist din Moldova (Chişinău). 
 
2008/09 – 2009/08 – Lector la Catedra de Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din 
Moldova.  
 
2007/10 – 2008/06 – Lector la catedra de Psihologie şi Asistenţă socială la Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova. 
 
2001/10 – 2004/09 – Alocatar de cercetare la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Paris. 
 
1996/09 – 1999/09 – Lector de literatură franceză contemporană la Universitatea de Stat din 
Moldova. 
 
 

Membru al asociațiilor profesionale 
 
Din martie 2011 – președinte al AO Forumul de Studii Interdisciplinare „PLURAL” (organizația 
a realizat cîteva proiecte academice susținute de Open Society Foundations (Budapesta/ 
New York), Friedrich Ebert Stiftung (Chișinău / Berlin), Ambasada SUA din Moldova (Chișinău 
/ Washington), OAK Foundation (Londra). Adresă web: http://www.platzforma.md/plural-
forum/ 
 
Din iunie 2016 – membru al Consiliului academic al Societății pentru Studii Românești 
(Society for Romanian Studies), SUA. Site web: https://society4romanianstudies.org/ 
 
2017, ianuarie 2018, martie – membru al Senatului Fundației Soros, Moldova 
 
 

Burse şi participări la proiecte internaţionale 
 
2015/10-2016/7 – Bursier al Colegiului Noua Europă, programul „Pontica Magna”, București. 
 
2014/09 – 2015/01 – Bursier Fulbright la University of California, Berkeley (SUA).  

https://society4romanianstudies.org/
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2009/09 – 2010/08 – Academic Fellowship Program / Open Society Foundations, Bursier 
„Returning Scholar”. 
 
2013/10/29 – invitat de Zweigstelle Leipzig der Sudosteuropa-Gesellschaft and Leibniz-
Institut fur Landerkunde pentru a ţine o conferinţă la Universitatea din Leipzig pe tema 
“Competing nation-building projects in Bessarabia, Transnistria, and the Republic Moldova: 
Deconstructing a Plural Identity”.  
 
2013/06-2014/06 – participare la un proiect de cercetare regional, organizat de European 
Humanities University, Vilnius şi programul CASE, cu un articol întitulat “The First Generation 
of Moldovan Students in Romania (1990-1991): Informal Trade Practices, Identity Issues, and 
Accommodation Strategies” (Prima generaţie de student moldoveni în România (1990/91): 
provocări identitare, strategii de adaptare, practice economice informale”. 
 
2013/04/15 - 2013/05/15 - lector invitat la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Paris (de asemenea, invitat să conducă seminarii la Institut des Langues et Civilisations 
Orientales (INALCO), Paris şi la Université Libre de Bruxelles (Centre d'Etude de la Vie 
Politique - CEVIPOL)). 
 
2012/10/28 - 2012/11/10 – visiting scholar la Institute of Slavic, East European, and Eurasian 
Studies, Universitatea din California, Berkeley, cu o bursă Carnegie, în cadrul UC Berkeley 
CRRC / CASE Project. 
 
2012/02/13-19 – stagiu de cercetare la Arhivele Naţionale ale României, cu o bursă a 
Institutului Cultural din România, Chişinău, cu un proiect de cercetare pe tema „Scriitorii 
basarabeni în perioada interbelică”.  
 
2011/12-2012/07 – participant la proiectul de cercetare de echipă  „Teaching Values by Role 
Model Examples - A University Outreach Project for Community Involvement” (coordonat de 
Dr. Otilia Hedeşan şi Dr. Smaranda Vultur), proiect în colaborare între Universitatea din 
Timişoara, Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea Pedagogică de Stat din 
Moldova”, cu o comunicare şi publicaţie cu titlul „Ascensiune socială şi limite de aparat. 
Observaţii pe marginea poveştii vieţii unui intelectual moldovean din epoca sovietică tîrzie”.   
 
2011/04-05 – Bursă de cercetare a Centrului franco-rus în ştiinţe sociale de la Moscova 
(INION) pentru un sejur de cercetare la Maison des Sciences de l'Homme/EHESS (Paris). 
 
2010/02 – Bursă de creaţie a Institutului Cultural Român la Paris (EHESS) cu un proiect de 
cercetare despre şcoala primară şi alfabetizare în Basarabia şi Transnistria, 1918-1956. 
 
2009/06 – 2010/08 – Bursă de cercetare oferită prin concurs de Fundaţia Gerda Henkel, 
Germania, pentru un stagiu de cercetare la Centrul Marc Bloch (vara 2009) şi la Insitutul 
Moldova din Leipzig (august 2010), cu un proiect de cercetare despre învăţămîntul primar în 
zonele rurale din Basarabia şi Transnistria (1918-1956). 
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2008/09 – 2009/06 – Bursă de excelenţă pentru cadre didactice universitare - Academic 
Fellowship Program, HESP, Budapesta 
 
2006/10 – 2007/07 – Stagiu de cercetare la Colegiul Noua Europă, Institut de Studii 
Avansate, Bucureşti, în cadrul programului « Petre Ţuţea », cu o cercetare despre „Educaţia 
ca violenţă. Învăţământul primar rural din Basarabia interbelică: de la pedeapsă corporală la 
violenţă simbolică”, în cadrul proiectului post-doctoral „Particularităţi socio-culturale ale 
învăţămîntului primar şi alfabetizării adulţilor în mediile rurale din Basarabia şi Transnistria 
(1918-1940)”. 
 
2001/10 – 2004/09 – Alocaţie de cercetare la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Paris. 
 
2004/09 – 2004/11 – Bursă de mobilitate « Aires culturelles » a Ministerului învăţămîntului 
din Franţa pentru stagiul de documentare la Institutul de sociologie al Academiei de ştiinţe 
din Rusia. 
 
 

Participare la evenimente academice  
 
2018/09/14-15 – participare la colocviul internațional „Complexité et mégadonnées dans les 
sciences sociales”, organizat de CEREFREA, București, în parteneriat cu Université Lyon 2, cu 
o comunicare « Les perceptions à l’égard des sans-abri en Moldavie: entre assistance et 
stigmatisation”. 
 
2018/06/25-30 – participare și co-organizare a conferinței internaționale a Societății pentru 
Studii Românești cu o comunicare întitulată: “Old unionists and young regionalists: political 
and generational divides among the Bessarabian intellectuals in the interwar (1918-1940)” (o 
secțiune co-organizată cu prof. Irina Livezeanu). 
 
2018/06/21-23 – participare în conferința internațională “Social Policy in East and Southeast 
Europe in Past and Present”, organizat de Leibniz Institute for East and Southeast European 
Studies (IOS) in Regensburg, cu o comunicare întitulată  “The state policy towards the 
homeless in post-Soviet Moldova: between the “soft line” and the “hard line”’. 
 
2017/07/04-07 – participare la Congresul Asociației Internaționale pentru Formare, 
Cercetare și Intervenție Socială (AIFRIS) “Solidarités en questions et en actes : quelles 
recompositions?” cu o prezentare despre « Les politiques de l’État face à l’itinérance en 
Moldavie après l’effondrement de l’URSS : entre « main droite » et « main gauche ».  
 
2016/12/11-12 – participare cu două lecții (“Povestea vieții ca metodă de cercetare 
calitativă” și “Analiza calitativă a datelor biografice”) la Universitatea “Transilvania” din 
Brașov, România, Facultatea de Științe ale Educației, în cadrul unui program Erasmus+. 
 
2016/09/5 – participare la școala de vară internațională “Multiethnizität und Regionalität in 
der Republik Moldau”, Chișinău, organizată de universitatea de Stat din Moldova și Moldova 
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Institut, Leipzig, cu o lecție-prezentare despre “Marginality, Exclusion, and Social Welfare in 
the Republic of Moldova” 
 
2016/05/20-21 – participare la colocviul internaţional “Mobilities in the Black Sea Region”, 
cu o prezentare “The First Moldovan Students in Romania (1990–1991): Social Conversion, 
Anomie, and Shifting Identities.”, Colegiul Noua Europă, Bucureşti.  
 
2016/03/04 – coorganizare şi participare la colocviul internaţional „25 Years of Moldova’s 
Independence: a Transition to a Deadlock?”, cu o prezentare „Why were the Baltic States 
able to move beyond the ‘transition’ experiment, whereas Moldova is still there?”, 
Bucureşti, Colegiul Noua Europă.  
 
2015/12/04 – coorganizare şi participare la colocviul “Littérature et sciences sociales”, 
Centre de Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales, 
Bucureşti, cu o prezentare despre “Littérature, linguistique et patrimoine littéraire en 
Moldavie soviétique sous Staline”.    
 
2015/06/17-19 - participare la conferinţa internaţională organizată de Society for Romanian 
Studies la Bucureşti, cu o prezentare întitulată “Was everything forever? People’s 
perceptions of change in the late 1980s and the early 1990s in Soviet Moldova”. 
 
2015/01/15 – Prezentare despre “Moldovan Writers in Soviet & post-Soviet Times: 
Unfinished Autonomy” în cadrul unui colocviu la University of Pittsburgh (“From Stalinism to 
Post-communism: Writers, Intellectuals and Politics in Moldova and Romania”, cu Marius 
Lazar, bursier Fulbright din România).  
 
2014/12/09 – Lecţie publică pe tema „Punishment and Discipline in the Rural Elementary 
Schools of Romanian Bessarabia and Soviet Transnistria during the Interwar Period: From 
Body to Soul”, la Insitute for Slavic, East-European, and Eurasian Studies, University of 
California, Berkeley. 
 
2014/07/01/07 – Lector şi co-organizator al şcolii de vară şi al workshop-ului „Viaţa cotidiană 
în ştiinţele sociale: dezbateri, metode, ficţiune”, organizată de Ecole Doctorale en Sciences 
Sociales din Bucureşti şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.    
 
2013/09 – 2015/06 – co-organizarea proiectului “Departmental Development Fund/ 
Academic Fellowship Program”, finanţat de Open Society Foundations la catedra de 
asistenţă socială, Universitatea Pedagogică de Stat din Chişinău “Ion Creangă”. În cadrul 
acestui proiect, pe durata anului academic 2013/14 au fost organizate 4 seminare 
metodologice: 1) “Introduction to Quantitative Research Methodology”, de către prof. David 
Harrison (East Carolina Univ., SUA), 2) “Using SPSS for Quantitative Research Data Analysis”, 
de prof. Andrei Holman, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, 3) “Qualitative Research in Social 
Sciences: Collecting Data and Analysis”, de prof. Denise Burnette (Columbia University, NY, 
SUA); 4) “Live Client Simulation Method”, de prof. Gail L. Kenyon (East Carolina Univ., SUA). 
Pe 24-26 august, eu voi preda un seminar metodologic pe tema “Using NVivo-10 Software 
for Analyzing Qualitative Data”. 
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2014/05/23 : participare la colocviul “Educaţia şi condiţionările sale”, la Muzeul Universităţii 
“Al. I. Cuza” din Iaşi, România, cu o prezentare despre “Presiuni administrative, pedepse 
informale şi violenţă simbolică în şcolile din Basarabia interbelică (1918-1940)”. 
 
2014/05/12 : participare la conferinţa “Cauzele devianţei în rîndurile tinerilor”, Universitatea 
Pedagogică de Stat din Chişinău “Ion Creangă” cu o comunicare despre “Persoanele fără 
adăpost din R. Moldova: factori sociali şi obstacole în calea incluziunii lor sociale”. 
 
2014/04/02-03 – participare la colocviul regional, organizat de European Humanities 
University, Vilnius, şi programul CASE, cu o prezentare despre “The First Generation of 
Moldovan Students in Romania (1990-1991): Informal Trade Practices, Identity Issues, and 
Accommodation Strategies”. 
 
2013/09/17-18 – participare la (şi co-organizare) a colocviului “L’état des lieux en sciences 
sociales. Vingt ans après”, organizat de Ecole Doctorale en Sciences Sociales de la Bucureşti 
cu o comunicare despre “L’Union des ecrivains moldaves soviétiques à l’époque stalinienne: 
champ litteraire ou appareil idéologique d’Etat ? Eléments pour une discussion théorique”. 
 
2013/08/22-24 – participare la coclocviul “Models of Social Work Practice in the Region: 
Challenges, Achievements, and Future Plans” în Antalya, Turkey, organizat de Asociaţiile 
asistenţilor sociali din Turcia şi Azerbaidjan, cu o prezentare “”Marginals”, “Outcasts”, 
“Vulnerable”: From Institutional Isolation toward Social Inclusion (în colaborare cu Maria 
Vîrlan, Maria Diţa, Catedra de asistenţă socială, UPSC “Ion Creangă”).    
 
2013/01/7-14: profesor în cadrul proiectului ReSET „Modernization and Social Mobility in 
the 20th century Eastern Europe” (subiectul sesiunii de iarnă: „Social Status and Everyday Life 
in Eastern Europe before and after World War II”), organizat de Catedra de Istorie Universală 
de la Universitatea Pedagogică de Stat din Moldova în cadrul Programului Regional Seminar 
for Excellence in Teaching - ReSET / Open Society Foundations (Budapesta). 
 
2012/12/17-18: Participarea la colocviul „République de Moldavie: une transition hésitante / 
Die Republik Moldau : Eine zögerliche Transformation » în calitate de co-organizator și 
moderator la Centrul Marc Bloch de la Berlin. 
 
2012/12/18: Participarea la masa rotundă "Erfolgsmodell Republik Moldau ? EU-
Nachbarschaftspolitik im Praxistest / Moldova : a success model? EU's neighborhood policy 
in the practical test » la Europäiesche Akademie din Berlin. 
 
2012/09/20-21: Participarea la colocviul internațional „Frontieră, ţinut de graniță sau 
provincie? Istoria Basarabiei în interpretări alternative”, la Institutul de Istorie „A.D. 
Xenopol” din Iași, România, cu o prezentare despre „Naționalismul românesc, regionalismul 
basarabean și moldovenism sovietic. O abordare sociologică”. 
 
2012/08/1-15: profesor la şcoala de vară „Modernization and Social Mobility in the 20th 
century Eastern Europe” (tema sesiunii de vară: „Downward Social Mobility and Strategies of 
Resistance and Accommodation in Eastern Europe under Nazi and Communist Rule”), 
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organizată de Catedra de Istorie Universală la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” în cadrul programului ReSET (Open Society Foundations, Budapesta). 
 
2012/07/2-7: profesor la şcoala de vară « La question de l’individu dans les sciences 
sociales », organizată la Chisinau de Ecole Doctorale Francophone en Sciences Sociales, 
Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 
 
2011/08/1-15: profesor la şcoala de vară „Modernization and Social Mobility in the 20th 
century Eastern Europe” (tema sesiunii de vară: „Political and Social Change in the 20th 
Century: Theoretical and Institutional Background in Eastern Europe”), organizată de Catedra 
de Istorie Universală la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” în cadrul programului 
ReSET (Open Society Foundations, Budapesta). 
 
2012/01/14-21: profesor la şcoala de vară „Modernization and Social Mobility in the 20th 
century Eastern Europe” (tema sesiunii de iarnă: „Affirmative Action and Social Engineering: 
Policies and Practices”), organizată de Catedra de Istorie Universală la Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” în cadrul programului ReSET (Open Society Foundations, 
Budapesta). 
 
 2011/07/3-8: profesor la şcoala de vară „Approches micro en sciences sociales”, organizată 
la Chisinau de Ecole Doctorale Francophone en Sciences Sociales, Bucureşti, în parteneriat cu 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 
 
2010/07/2-7: profesor la şcoala de vară « Mémoire et oubli en Europe centrale et orientale 
du XXe siècle », organizată la Chisinau de Ecole Doctorale Francophone en Sciences Sociales, 
Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 
 
2011/05/16-17 – participare la conferinţa internaţională „The Memory of the Second Wolrd 
War”, Chişinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” cu o comunicare despre 
„The Second World War in the Moldovan Literature under the Late Stalinism”. 
 
2010/03/04 – conferinţă individuală la Institutul Cultural Român (Paris) pe tema „Trecutul 
comunist: între cercetare şi act de justiţie” (în calitate de membru al Comisiei prezidenţiale 
de Studiere a Regimului Comunist în Moldova) 
 
2010/02/25 – participare în cadrul seminarului „Acteurs politiques et sociaux en Europe 
centrale et orientale” organizat de CEVIPOL (Centrul de studiere a vieţii politice) de la 
Universitatea Liberă din Bruxelles (ULB), cu o conferinţă individuală pe tema „Littérature et 
politique en Moldavie soviétique sous Staline (1945-1956)”. 
 
2009/11/23 – participare, cu Dr. Andrei Cuşco, la colocviul „A fi român în afara României. 
Adaptare, identitate, imagine”, cu o prezentare despre „Intelectuali şi naţionalisme în 
Basarabia şi Transnistria, de la periferie imperială la independenţă litigioasă”. 
 
2009/07/03 – prezentare în cadrul seminarului „Héritages, transferts, mémoires en Europe 
centrale, orientale et balkanique”, organizat de Dr. prof. Beatrice Von Hirschhausen şi Dr. 
prof. Catherine Gousseff la Centrul Marc Bloch, Berlin, despre „Instituţionalizarea 
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învăţămîntului primar în Basarabia interbelică: între pedepse corporale şi violenţă 
simbolică”.  
 
2009/05/11 – participare la Conferinţa internaţională a Asociaţiei francofone pentru 
cunoaştere ACFAS, la Universitatea din Ottawa, cu o prezentare a cărţii Ni héros, ni traîtres. 
Les écrivains moldaves face au pouvoir soviétique sous Staline, Paris, L’Harmattan, mars 
2009. 
 
2009/04/05 – participare la Conferinţa organizată de Academic Fellowship Program, HESP, la 
Universitatea din Istanbul “Cross-Regional Discipline Meeting of AFP Fellows 
Psychology/Public Health/Social Work”, cu o comunicare întitulată “Pleading for an 
Empowering Teaching of Social Work”. 
 
2009/03/13 – participare la colocviul internaţional “The ‘field of literature’ in the context of 
ethno-national conflict”, Exeter Centre for Ethno-political Studies, Universitatea din Exeter, 
Marea Britanie, cu o comunicare “Paradoxical Minorities: the Moldavian Writers of ‘Jewish’ 
and ‘Russian’ origin within the Writers’ Union of Soviet Moldavia during the Late Stalinism 
(1940-1956)”. 
 
2008/12/8-9 – participare la colocviul regional organizat de Alianţa Franceză din Moldova, 
„Memorie şi reconciliere”, cu o comunicare întitulată „La Guerre et la paix des écrivains 
moldaves à l’époque stalinienne”. 
 
2008/07/29-30 – Participare la Congresul ştiinţific al Societăţii Internaţionale de Studiere a 
Ideilor Internaţionale (ISSEI), panelul „Scriere ordinară şi cultură a scrisului – istoria scrisului 
în sec. XIX-XX”, cu o comunicare despre „Alfabetizare şi propagandă în mediile rurale din 
Moldova sovietică postbelică (1945-1953)”. Proiect finanţat de Agenţia Universitară de 
Francofonie. 
 
2007/11 – Organizator şi participant al mesei rotunde cu tineri cercetători în ştiinţe sociale 
pe tema „Falsuri şi adevăruri istorice”, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova  
 
2007/09/24 – conferinţă pe tema „Moldovenii: o criză identitară?”, pronunţată în cadrul 
seminarului condus de Catherine Durandin la Institutul Naţional de Limbi şi Civilizaţii 
Orientale (INALCO), Paris. 
 
2007/04/26-27 - participare la colocviul regional organizat de Alianţa Franceză din Moldova, 
cu o comunicare despre « Realismul socialist ca discurs identitar: cazul literaturii 
moldoveneşti din perioada stalinistă », Universitatea de Stat din Chişinău. 
 
2006/11/29 – 2006/11/03 – participare la conferinţa internaţională « 1956 în istoria URSS: 
discurs şi practici » cu o comunicare despre « Noii membri ai Uniunii scriitorilor din Moldova 
înainte şi după 1956 », Moscova (INION, Centrul franco-rus în ştiinţe umane şi sociale). 
 
2003/05/30 – 2003/05/31 – participare la conferinţa internaţională « Literaturi şi putere 
simbolică la răscrucea secolelor », cu o comunicare despre « Transformările sociale ale 
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literaturii în Moldova sovietică, de la jdanovism la destalinizare », Bucureşti (Şcoala 
Naţională de Ştiinţe Politice şi Administraţie), România. 
 
2002/06/13 - 2002/06/14 – participare la conferinţa internaţională « Democraţie şi 
manipulare în societăţile post-totalitare », cu comunicarea « De la represiune la violenţă 
simbolică: scriitorii moldoveni între putere şi public », Bălţi (Universitatea « Alecu Russo »). 
 
2000/06/05 – 2000/06/06 - participare la conferinţa internaţională « Memoria colectivă în 
societăţile post-totalitare », cu o comunicare despre « Literatura ca loc de memorie şi 
identitate: o lectură socio-istorică a unei reviste literare moldoveneşti (1931-1956) », Bălţi 
(Universitatea « Alecu Russo »). 
 
 

Domenii de competenţă şi de interes:  
 

1) sociologia şi istoria socială a intelectualilor;  
2) istoria socială şi sociologia educaţiei;  
3) sociologia şi asistenţa socială a grupurilor marginalizate;  
4) istoria socială a Europei de est și a spaţiului (ex-)sovietic;  

 
 

Limbi cunoscute   
româna (maternă), franceza (excelent), engleza (bine), italiana (bine), rusa (bine). 
 

Aptitudini TI:  
MS Word, MS Excel, MS Power Point, SPSS, NVivo-10, Lexico-3.  
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Publicaţii academice: 
 
Cărţi:  
Negură, Petru, Ni héros, ni traîtres. Les écrivains moldaves face au pouvoir soviétique sous 
Staline, Paris, L’Harmattan, 2009. 
 
Negură, Petru, Nici eroi nici trădători. Scriitorii moldoveni şi puterea sovietică în epoca 
stalinistă, Cartier, August 2014. 
 
Cărţi şi culegeri (co)editate: 

1. Petru Negură, Vasile Ernu, Vitalie Sprînceană (eds.), Republica Moldova la 25 de ani. 
O privire de sinteză, volum în curs de apariţie la Ed. Cartier, Chişinău, 2016. 

2. Diana Dumitru, Igor Caşu, Andrei Cuşco, Petru Negură (eds.), Al Doilea Război 
Mondial. Memorie şi Istorie în Estul şi Vestul Europei, Chişinău, Cartier, 2013; 

3. Petru Negură şi Diana Dumitru, “Moldova: a Borderland’s Fluid History”, număr 
special in revista Euxeinos. Governance and Culture in the Black Sea Region, St. Gallen 
University, Elveţia, 2014; 

4. Petru Negură, cu Julien Danero Iglesias şi Đorđe Tomić, « Moldavie : Une 
transformation hésitante », număr special issue în Revue d’Etudes comparatives Est-
Ouest (RECEO).  

 
 
Capitole de carte: 
 

1) Negură, Petru (cu Irina Livezeanu), “Borderlands, Provinces, and Regionalisms in East 
Central Europe”, Bloomsbury Press, Londra: Regionalism and Modern Europe: 
Identity Construction and Movements from 1890 to the Present Day, coord. Eric 
Storm & Xosé M. Núñez Seixas. 

2) Negură, Petru, “The First Moldovan Students in Romania (1990–1991): Informal 
Traders or Agents of Change?”, in Abel Polese, Alessandra Russo, Francesco Strazzari 
(eds.) “The good, the bad and the ugly”. Exploring boundaries between the informal, 
the criminal and the immoral, volum acceptat pentru publicare de ed. Palgrave 
Macmillan Publ., Londra. 

3) Negură, Petru, „Republica Moldova la un sfert de veac de tranziţie: între un 
comunism ratat şi un capitalism neînceput?”. In: Petru Negură, Vasile Ernu, Vitalie 
Sprînceană (eds.), Republica Moldova la 25 de ani. O privire de sinteză. Ed. Cartier, 
Chişinău, iunie 2016.  

4) Negură, Petru, “Studium post negotium. Prima generaţie de studenţi basarabeni în 
România (1990-91): redefiniri identitare, strategii de supravieţuire, tentaţii de 
înavuţire”. In: Mihai Dinu Gheorghiu, Maria Mateoniu (eds.), Supravieţuind 
comunismului, Bucureşti, Ed. EIKON, 2015. 

5) Negură Petru, „From a ‘Liberation’ to Another. The Bessarabian Writers during the 
First Year of Soviet Power (1940-1941): Integration Strategies and Forms of 
Exclusion”, Euxeinos. Governance and Culture in the Black Sea Region, St. Gallen 
University, Elveţia, 2014. 
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6) Negură, Petru, „Războiul pentru Apărarea Patriei” în viaţa şi opera scriitorilor 
moldoveni: eveniment de cotitură şi mit fondator”, in Diana Dumitru, Igor Caşu, 
Andrei Cuşco, Petru Negură (eds.), Al Doilea Război Mondial. Memorie şi Istorie în 
Estul şi Vestul Europei, Chişinău, Cartier, 2013. 

7) Negură, Petru, „Ascensiune socială şi limite de aparat. Observaţii pe marginea 
poveştii vieţii unui intelectual moldovean din epoca sovietică tîrzie”, in: Vultur, 
Smaranda şi Hedesan, Otilia (eds.) „Povestea carierelor. Învăţarea valorilor prin 
puterea exemplului” (Teaching Values by Role Model Examples - A University 
Outreach Project for Community Involvement), Timişoara, 2013, în curs de publicare. 

8) Negură, Petru, „Die Moldauische Autonome Sozialistische Sowjetrepublik (1924-
1940) [Rebublica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească]”, in: Klaus 
Bochmann, Vasile Dumbrava, Dietmar Müller, Victoria Reinhardt (eds.). Handbuch: 
Die Republik Moldau [Republica Moldova: Ghid Enciclopedic], Leipzig: Leipziger 
Universitätsverlag, 2012, pp.78-86. 

9) Negură, Petru (co-autor Musteaţă, Sergiu), „Îndoctrinare, sovietizare şi rusificare prin 
învăţămînt în RSSM”, in Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor 
comunismului în Europa, Chişinău, Cartier, 2011, pp. 646-675. 

10) Negură, Petru, „Un exemple de déstalinisation sous Staline: Les tentatives 
d’autonomie des écrivains moldaves”, in Lagrave, Rose-Marie (ed.), Fragments de 
communisme,  Paris, Ed. de l’EHESS, 2011, pp. 41-70. 

11) Negură, Petru, „April 7: The Avatars Of A Chat and Stone Revolution”, in Twitter 
Revolution. Episode One: Moldova (ed. Adrian Ciubotaru), Chişinău, Arc, 2010. 

12) Negură, Petru, « Gels et dégels du réalisme socialiste. Les transformations sociales de 
la littérature en Moldavie soviétique, du jdanovisme à la déstalinisation » 
(„Îngheţurile şi dezghezurile realismului socialist. Transformările sociale ale literaturii 
în Moldova sovietică, de la jdanovism la destalinizare”), in Gheorghiu, Mihai-Dinu 
(ed.), Littérature et pouvoir symbolique au croisement des siècles (Literaturi şi putere 
simbolică la răscrucea secolelor) (carte), Bucureşti, Paralela 45, 2005, pp. 49-65. 

 
 
Articole în reviste academice de specialitate: 
 

13) Negura, Petru, “Compulsory Primary Education and State Building in Rural Bessarabia 
(1918-1940)”, recenzat și acceptat pentru publicare în Journal of Romanian Studies 
1(1), 2018 (Ibidem Publ.).  

14) Negura, Petru, « L’enseignement primaire des minorités ethniques dans les zones 
rurales de Bessarabie et de Transnistrie dans l’entre-deux guerres (1918-1940 », in 
the New Europe College Yearbook, “Pontica Magna Program”, 2016. 

15) Negură, Petru, « La soviétisation culturelle de la Bessarabie. Le cas de l’Union des 
écrivains moldaves à l’époque stalinienne », Studia Politica. Romanian Political 
Science Review, 2017, vol. XVII, nr. I, 85-107. 

16) Negură, Petru, “Republic of Moldova’s Transition: From a Failed Communism to an 
Un-commenced Capitalism”, Studia Politica. Romanian Political Science Review, 2016, 
vol. XVI, nr. IV, 541-568. 

17) Negură, Petru, „Ascensiune socială şi limite de aparat. Observaţii pe marginea 
poveştii vieţii unui intelectual moldovean din epoca sovietică tîrzie”, in PLURAL. 
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History, Culture, Society, revista facultăţii de istorie a Universităţii Pedagogice de Stat 
din Chişinău “Ion Creangă”, nr. 1-2, vol. 1, 2013, pp. 149-163. 

18) Negură, Petru, “Studium post negotium. La première génération d’étudiants de 
Bessarabie (République de Moldavie) en Roumanie (1990-1991) : redéfinitions 
identitaires, stratégies de survie, tentatives de profit”, în revista Martor, Bucureşti, 
nr. 17, 2012, pp. 69-80.   

19) Negură, Petru (co-autor Postică, Elena), „Forme de rezistenţă a populaţiei civile faţă 
de autorităţile sovietice în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-
1956)”, în Dystopia. Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes, vol. 1, 2013. 

20) Negură, Petru, „La Moldavie: „Edification socialiste” et „Invention de la nation”, La 
Matière et l’Esprit, 2010, no 6, pp. 37-46, l’Université de Mons, Belgium. 

21) Negură, Petru, « Educaţia ca violenţă. Învăţământul primar rural din Basarabia 
interbelică: de la pedeapsă corporală la violenţă simbolică”, Studia politica. Romanian 
Political Science Review, no 1 – 2010, Bucarest, Nemira. 

22) Negură, Petru, „De la punition corporelle à la violence symbolique. L’enseignement 
primaire rural en Bessarabie de l’entre-deux-guerres”, Education et Sociétés, Paris, 
nr. 24, 2009. 

23) Petru Negură (autor şi coordonator, cu Tatiana Solonari şi Olesea Cruc), Învăţămîntul 
mediu de specialitate: impas structural şi căi de relansare, Monitorul social (buletin 
periodic), Nr. 1, noiembrie, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, 
Chişinău, 2009. 

24) Negură, Petru, „Les idéologies bessarabiennes. Les écrivains bessarabiens des années 
1930, entre régionalisme culturel et quête d’identité nationale”, in Pontes Review of 
South East European Studies, Chişinău, 2009, pp. 149-175. 

25) Negură, Petru, „Le combat culturel. Alphabétisation et propagande dans les milieux 
ruraux en Moldavie soviétique de l’après-guerre (1945-1953)” in Studia politica. 
Romanian Political Science Review, no. 3-2009, pp. 445-452. 

26) Negură, Petru, « L’invention de la langue moldave : nationale ou soviétique ? », in 
Regards sur l’Est, număr special, nr. 51 « Politiques et pratiques linguistiques », 
Martie 2009 (accesibil pe web) 

27) Negură, Petru, « Educaţia ca violenţă. Învăţământul primar rural din Basarabia 
interbelică: de la pedeapsă corporală la violenţă simbolică” (în română şi franceză), 
anuarul Colegiului Noua Europă (dir. Andrei Pleşu), Bucureşti, 2009, pp. 193-268.  

28) Negură, Petru, « Les enjeux identitaires de la littérature moldave à l’époque 
stalinienne : la question de la langue et du patrimoine littéraires », în Identité 
nationale: réalité, histoire, littérature (Identitate naţională : realitate, istorie, 
literatură) (carte), Both, Ioana ; Tudurachi, Adrian (ed.), Institutul Cultural Român, 
Bucureşti (acelaşi articol este publicat şi în revista Revue de Transylvanie, Cluj-
Napoca, octombrie 2006).  

29) Negură, Petru, « La naissance de la Moldavie soviétique (1924-1940). Une révolution 
culturelle par en haut » („Naşterea Moldovei sovietice: o revoluţie culturală de sus în 
jos”) , în Pontes. Review of South East European Studies, Chişinău, UNESCO şi 
Universitatea de Stat din Moldova, No 2, 2005. 

30) Negură, Petru, « Jeunes et anciens, pour le renouveau de la Bessarabie. Conflit 
générationnel et politique dans le milieu des écrivains bessarabiens de l’entre-deux-
guerres » („Tineri şi vârstnici, pentru renaşterea Basarabiei. Conflict generaţional şi 

http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=943


                                                                            Petru Negură, CV & Publicații – 2018 

13 
 

politic în mediul scriitorilor basarabeni din perioada interbelică”), Studia politica, n° 3, 
2005, Bucureşti, Nemira, pp. 645-664. 

31) Negură, Petru, « L’Union des écrivains moldaves à l’époque jdanovienne : de la 
répression à la violence symbolique » („Uniunea scriitorilor moldoveni în epoca 
jdaovistă: de la represiune la violenţă simbolică), Sociétés et Représentations (revistă 
editată cu concursul CNRS de la Paris), N° 15, 2003, Paris, CREDHESS, pp. 325-344. 

32) Negură, Petru, « Le milieu littéraire entre quête identitaire et politique nationale en 
Bessarabie et RASS Moldave dans les années trente » („Mediul literar între căutare 
identitară şi politică naţională în Basarabia şi RASS moldovenească în anii treizeci”), 
Studia politica, N° 2, 2002, Bucureşti, Meridiane, pp. 427-452. 

33) Negură, Petru, « O medio literario entre procura identitaria e integración nacional. 
Para unha socioloxía do rexionalismo cultural na Besarabia nos anos trinta » („Mediul 
lietarar între căutare identitară şi integrare naţională. Pentru o sociologie a 
regionalismului cultural în Basarabia în anii 1930”), A Trabe de Ouro. Publicacíon de 
pensamento crítico (revistă galisiană de gândire critică), n° 2, anul 8 / aprilie-mai-
iunie 2002, Santiago de Compostella, Ed. Gotelo Blanco, pp. 217-227.  

 


