
 

Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume Gherasim-Proca Ovidiu
E-mail (uri) gherasim _o@ yahoo .com

Experienţa profesională Cadru didactic în învăţământul universitar 
Perioada 2002-2010

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, activităţi de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, B-dul Carol I nr.11, 700506

Educaţie şi formare

• Data 

• Numele şi felul organizaţiei furnizoare 
de educaţie sau training

2009
Doctor în domeniul ştiinţelor sociale şi politice, „Universitatea Al. I. 
Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filozofie, cu teza „Social-democraţia 
românească după 1989. Profil programatic şi evoluţie doctrinară”
 

• Data (de la – până la)
• Numele şi felul organizaţiei furnizoare 
de educaţie sau training

2001-2003
Master în Ştiinţe Politice, specializarea Sisteme şi politici publice 
locale, „Universitatea Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filozofie, 
Secţia de Ştiinţe Politice. 

• Data (de la – până la)

• Numele şi felul organizaţiei furnizoare 
de educaţie sau training

1997-2001
Studii universitare de licenţă, „Universitatea Al. I. Cuza” din Iaşi, 
Facultatea de Filosofie, Secţia de Ştiinţe Politice. 

Ovidiu Gherasim-Proca Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003   20060628

1

https://mail.uaic.ro/~proca/contact.html


Informaţii suplimentare Membru în echipele de cercetare ale unor proiecte finanţate la nivel naţional

 membru al echipei de cercetare în cadrul proiectului de cercetare cu 
tema „Guvernarea electronică în oraşele României. Evaluare şi 
dinamică” (grant CNCSIS 74GR/2008).

 membru al echipei de cercetare în cadrul proiectului cu tema ”Elite 
politice locale în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est” (CNCSIS)

  
  Alte informaţii relevante

 executive editor al Analelor Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, Ştiinţe
Politice, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi 

 principale domenii de interes în cercetarea ştiinţifică şi activitatea 
didactică: studiul ideologiilor politice, teoria democraţiei, sisteme 
electorale, studiul tranziţiilor politice, studiul politicilor culturale, 
educaţionale şi de cercetare, antropologie politică, studii culturale

 Contributor pentru diverse publicații culturale din România (Foreign 
Policy Romania, Critic Atac, Dilema Veche)

Publicații și comunicări 
științifice (selectiv)

Cărţi

Guvernanța electronică.  De la promisiuni teoretice la realități empirice 
(împreună cu Virgil Stoica, colecție de studii), Editura Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2014.

Sisteme şi comportamente (împreună cu Gheorghe Teodorescu), Editura 
Fundaţiei AXIS, Iaşi, 2006.

Capitole de carte

 „Incorectitudinea politică, discursul urii și militantismul islamofob online. 
Ce învăţăminte tragem după atentatul terorist din Norvegia?”, în Virgil 
Stoica, Ovidiu Gherasim-Proca (coord.), Guvernanța electronică.  De la 
promisiuni teoretice la realități empirice, Editura Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza”, Iași, 2014, pp. 97-122.

 „Votul electronic și votul electronic la distanță. Poate îmbunătăți tehnologia
digitală procesul de exprimare a preferințelor electorale?”, în Virgil Stoica, 
Ovidiu Gherasim-Proca (coord.), Guvernanța electronică.  De la promisiuni
teoretice la realități empirice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 
Iași, 2014, pp. 143-196.

“Nicolae Ceaușescu în fața „Tribunalului Poporului”. Semnificația ultimului
proces politic din perioada dictaturii comuniste.” în Cătălin Gheorghe, Dan 
Acostioaiei (eds.), Trial, Vector – critical research in context, Universitatea 
de Arte “George Enescu” din Iaşi, 2012, p. 56-66.
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http://www.academia.edu/5700850/Nicolae_Ceau_escu_in_fa_a_Tribunalului_Poporului_._Semnifica_ia_ultimului_proces_politic_din_perioada_dictaturii_comuniste
http://www.academia.edu/5700850/Nicolae_Ceau_escu_in_fa_a_Tribunalului_Poporului_._Semnifica_ia_ultimului_proces_politic_din_perioada_dictaturii_comuniste


"Proprietatea intelectuală ca sursă de alienare. Capitalismul cultural, cultura 
digitală şi cultura cărţii" în Nicolae Râmbu, Teodor Negru (coord.), Forme 
ale alienării culturale în epoca globalizării, Editura Universităţii Alexandru
Ioan Cuza, Iaşi, 2011, pp. 163-179.

„Politici culturale, identitate culturală şi dezvoltare comună – reflecţii 
asupra resorturilor culturale ale unificării europene” în Gabriela Carmen 
Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului (coord.), Uniunea Europeană, 
guvernanţă globală şi dezvoltare durabilă, Editura Universităţii Alexandru 
Ioan Cuza, Iaşi, 2011, pp. 208-217.

“Cooperarea internaţională pentru combaterea terorismului şi noua cultură a
comunicării globale”, în Gabriela Pascariu, Ramona Frunză (coord.), 
Europe on the Move / Dinamici europene, Editura Universităţii Alexandru 
Ioan Cuza, Iaşi, 2009, p. 152.

“Proiectul democratic european şi reforma constituţională în România. 
Coordonate ale reconstrucţiei instituţionale în contextul tranziţiei 
democratice”, în Gabriela Pascariu et al., Modelul european în dezvoltarea 
României, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2005, p. 202-213.

Articole

“Principii de evaluare, opţiuni conceptuale şi asumpţii metodologice în 
studiul empiric al ideologiilor politice”, Analele Științifice ale Universitarii 
"Al. I. Cuza" din Iași, Științe Politice, Tomul IV, Editura Universităţii 
Alexandru Ioan Cuza, 2012, p. 93-110.

«Revoluţiile web 2.0 şi miturile democratizării digitale», Revista de 
Informatică Socială, Vol. VIII, Nr. 15, 2011, p. 68-73.

„Social-democraţia în România pre-comunistă: geneza mişcării politice 
socialiste şi tema autenticităţii”, Analele Științifice ale Universitarii "Al. I. 
Cuza" din Iași, Științe Politice, Tomul IV, Editura Universităţii Alexandru 
Ioan Cuza, Iaşi, 2010, p. 23-39.

„Multiculturalism, diferenţă, recunoaştere. Cum să interpretăm valoarea 
diferenţelor culturale?”, Analele Științifice ale Universitarii "Al. I. Cuza" 
din Iași, Științe Politice, Tomul IV, Editura Universităţii Alexandru Ioan 
Cuza, Iaşi, 2009, p. 13-23.

 „Comunicarea publică în epoca tehnologiei digitale: structuri tehno-sociale 
şi efecte politice”, Revista română de comunicare şi relaţii publice, Vol. 10,
2007, pp. 173-188.

„Preparing for European Elections: Political Institutions and Public 
Expectation” (împreună cu Bogdan Mihailescu), Caiete Sociologice, Nr. 5, 
2007, p. 164-173.

"Cine ne va reprezenta în Parlamentul European? Un exerciţiu simplu de 
simulare a procedurilor electorale", Sfera Politicii, Nr. 120-121-122, 2006, 
p. 31-35.
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https://mail.uaic.ro/~proca/documente/art6-proca.html
https://mail.uaic.ro/~proca/documente/art6-proca.html
http://www.academia.edu/1048215/Multiculturalism_diferenta_recunoastere._Cum_sa_interpretam_valoarea_diferentelor_culturale
http://www.academia.edu/1048215/Multiculturalism_diferenta_recunoastere._Cum_sa_interpretam_valoarea_diferentelor_culturale
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=7038b519-282a-47e0-ace5-d888e2f24183&articleId=a2be0cf6-5595-4f56-851f-d5ef64c0f83f
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=7038b519-282a-47e0-ace5-d888e2f24183&articleId=a2be0cf6-5595-4f56-851f-d5ef64c0f83f
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ris.uvt.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fovidiugherasimproca.pdf&ei=YfxQU_3CEoz6yAOqyYE4&usg=AFQjCNF-qEQBJUYit0zDToUa5INmu9wuGw&bvm=bv.65058239,d.bGQ
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDsQFjAC&url=https%3A%2F%2Fmail.uaic.ro%2F~proca%2Fdocumente%2Fcooperarea_internationala_pentru_combaterea_terorismului.pdf&ei=qPxQU8DQMYSAywPd-ICABw&usg=AFQjCNFdrIv4y7M__HmPVQk8_eT-tPkEwA&bvm=bv.65058239,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDsQFjAC&url=https%3A%2F%2Fmail.uaic.ro%2F~proca%2Fdocumente%2Fcooperarea_internationala_pentru_combaterea_terorismului.pdf&ei=qPxQU8DQMYSAywPd-ICABw&usg=AFQjCNFdrIv4y7M__HmPVQk8_eT-tPkEwA&bvm=bv.65058239,d.bGQ&cad=rja


“Politicile culturale între necesitate şi eficienţă”, (împreună cu Anton 
Carpinschi şi Bogdan-Constantin Mihailescu), Analele ştiinţifice ale 
Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Ştiinţe Politice, Tom I, Editura 
Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2006, p. 5-25. 

„Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei. De la ideologie la politică 
socială”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 
Sociologie-Politologie, Tom VII-VIII, Editura Universităţii Alexandru Ioan 
Cuza, Iaşi, 2004, p. 377-388.

„Uniunea Europeană în tranziţie: construcţie democratică şi reconstrucţie 
identitară”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 
Sociologie-Politologie, Tom VI, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza,
Iaşi, 2002, p 201-208. 

Articole de popularizare 

“De ce protestează societatea civilă globală împotriva ACTA?”, Foreign 
Policy Romania, Martie/Aprilie 2012, p. 22-26. 

“Cum afectează ACTA mediul academic, Critic Atac, 26 martie 2012

"Concluziile Consiliului European din 16-17 decembrie 2010: un mecanism
permanent de garantare a stabilităţii financiare pentru zona euro", Europa 
Strategică, Nr. 3, 2011.

“Spionaj civic distribuit sau societate civilă internaţională? Din nou despre 
Wikileaks”, Dilema Veche, An VII, Nr. 358, 23-29 decembrie 2010 

„Noi perspective instituţionale pentru Uniunea Europeană: Consiliul 
European din 10-11 decembrie 2009”, Europa Strategică, Nr. 1, 2010.

Comunicări cu caracter academic

 „Resursele educaționale deschise în învățământul universitar - oportunități 
și riscuri”, comunicare susținută în cadrul conferinței "Educație deschisă 
România", București, 18 martie 2014.

“Incorectitudinea politică, discursul anti-multiculturalist şi noii germeni ai 
conflictului etno-religios în Europa. Ce învăţăminte tragem după atentatul 
terorist din Norvegia?”, comunicare prezentată în cadrul conferinței 
„Impactul relaţiilor interetnice asupra modelelor culturale şi asupra vieţii 
social-politice”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul de 
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate, Sibiu, 18-20 
noiembrie 2011

"Primăvara arabă", "social media" şi miturile democratizării digitale, 
comunicare susţinută în cadrul sesiunii anuale de comunicări organizate de 
Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 24 octombrie 2011.
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http://www.academia.edu/6653911/Incorectitudinea_politica_discursul_anti-multiculturalist_si_noii_germeni_ai_conflictului_etno-religios_in_Europa._Ce_invataminte_tragem_dupa_atentatul_terorist_din_Norvegia
http://www.academia.edu/6653911/Incorectitudinea_politica_discursul_anti-multiculturalist_si_noii_germeni_ai_conflictului_etno-religios_in_Europa._Ce_invataminte_tragem_dupa_atentatul_terorist_din_Norvegia
http://www.academia.edu/6653911/Incorectitudinea_politica_discursul_anti-multiculturalist_si_noii_germeni_ai_conflictului_etno-religios_in_Europa._Ce_invataminte_tragem_dupa_atentatul_terorist_din_Norvegia
http://www.academia.edu/6653911/Incorectitudinea_politica_discursul_anti-multiculturalist_si_noii_germeni_ai_conflictului_etno-religios_in_Europa._Ce_invataminte_tragem_dupa_atentatul_terorist_din_Norvegia
http://www.fundatia.ro/sites/default/files/oer_universitate.pdf
http://www.fundatia.ro/sites/default/files/oer_universitate.pdf


„Proprietatea intelectuală ca sursă de alienare. Capitalismul cultural, cultura 
digitală şi cultura cărţii”, comunicare susţinută în cadrul simpozionului 
naţional „Forme ale alienării culturale în epoca globalizării” organizat de 
Seminarul de Filosofia Culturii și Axiologie, Facultatea de Filosofie și 
Științe Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, 10 decembrie 2010 

„Distribuirea inegală a resurselor digitale, idealul societăţii bazate pe 
cunoaştere şi dezvoltarea internaţională. De la problemele teoretice la soluţii
practice.” comunicare susţinută în cadrul conferinţei „Asistenţa pentru 
dezvoltare internaţională. Abordări comparative”, Facultatea de Filosofie și 
Științe Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 19-21 noiembrie 
2010. 

„Cultura digitală, noua economie a informaţiei şi buna utilizare a 
tehnologiei” comunicare prezentată în cadrul conferinţei internaţionale 
Modalităţi de prevenire şi combatere a fraudelor informatice organizată de 
Asociaţia cultural-ştiinţifică „Vasile Pogor” din Iaşi, 15 mai 2010. 

„Politici culturale, identitate culturală şi dezvoltare comună  –  reflecţii 
asupra resorturilor culturale ale unificării europene”, Conferința Jean 
Monnet European Union, Global Governance and Sustainable 
Development,  Centrul de Studii Europene al Universitatii "Al. I. Cuza" Iaşi,
14 - 15 mai 2010.

“Etica mediului sau etica dezvoltării? Ecologie, dileme morale şi raţiuni 
politice”, Conferința Jean Monnet European Union, Global Governance 
and Sustainable Development,  Centrul de Studii Europene al Universității 
"Al. I. Cuza" Iaşi, 14 - 15 mai 2010. 

„Interpretarea drepturilor fundamentale şi supravegherea generalizată a 
comunicaţiilor digitale: de la argumentele politice clasice la garanţiile 
juridice indispensabile”, studiu prezentat în cadrul sesiunii de comunicări 
științifice cu tema Provocările societății postcomuniste. dimensiunile 
politico-juridice, instituționale si culturale, Universitatea "Mihail 
Kogălniceanu", Iaşi, 21-22 mai 2010.

„Dincolo de iluziile ideologice ale tranziţiei. Argumente în favoarea 
responsabilităţii sociale a statului.” The international conference 
„Unemployment, migration and social work”, Universitatea “Vasile 
Goldiş”, Arad, 22-23 oct. 2009. 
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