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Nume / Prenume TEODORESCU BOGDAN 

Adresa Bucureşti, România 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 16.04.1944 

Sex Masculin 

Poziţia propusă Secretar general al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (SSIR) 

Activitate 
profesională 

⋅ Absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti, 1966; 
⋅ Profesor titular la Şcoala Generală nr.2, Liceul Pedagogic, Grupul 
Şcolar Chimie din Turnu-Măgurele (1966-1978) 

Funcţii şi 
responsabilităţi 

⋅ Membru şi responsabil al Comisiei metodice la toate şcolile de mai sus 
unde am funcţionat; 

⋅ Activităţi metodice specifice cu elevii Liceului Pedagogic; membru al 
Comisiilor pentru examenele de admitere în clasa a VIII-a precum şi al 
Comisiilor pentru organizarea şi evaluarea Olimpiadelor Şcolare la 
istorie la nivel local şi judeţean; 

⋅ Profesor definitiv 1970; profesor gradul II – 1974; 
⋅ Profesor titular la Liceul Sanitar, Liceul Teoretic „Victor Babeş”, 

Colegiul Naţional „Victor Babeş” (1978-2008); Profesor gradul I 
(1979); 

⋅ Membru şi responsabil al Comisiei metodice de istorie şi al ariei 
curriculare „Om şi societate”; membru în Consiliul de Administraţie; 
membru al Comisiilor pentru examenele naţionale (Capacitate şi 
Bacalaureat) – 1998-2008; 

⋅ Membru al Comisiei Naţionale de Istorie (1998-2008); membru al 
Comisiei Naţionale pentru Olimpiadele şcolare (2000-2001); 

⋅ Participare la programe de auto-formare, formare şi perfecţionare 
profesională: activităţi educative, curriculum/ evaluare (2000-2008); 

⋅ Inspector de specialitate în Ministerul Educaţiei Naţionale (1991-1998); 
⋅ Coordonarea activităţii inspectorilor de specialitate din judeţe. 

Controlul şi evaluarea lor periodică; 
⋅ Coordonarea activităţilor curriculare pe plan naţional, elaborarea,  

dezbaterea  şi aprobarea de programe şcolare şi de evaluare; stabilirea 
programelor pentru examenele naţionale; elaborarea subiectelor, 
alcătuirea unui raport anual de interpretare a rezultatelor examenelor 
naţionale; 

⋅ Participarea la stagii de formare în străinătate: bursier al Guvernului 
francez (martie-aprilie 1992); bursier Comenius în Luxemburg (mai 
1996) etc; 

⋅ Membru şi vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Istorie (1991-
1998);  

⋅ Membru şi vicepreşedinte al Comisiilor Naţionale pentru Olimpiadele 
Şcolare şi alte concursuri (1993-1998); 

⋅ Participant la dezbaterea privind reforma învăţământului la jumătatea 



anilor ’90 prin publicaţii în revistele de orientare didactică ale vremii şi 
intervenţii la Televiziunea Naţională (mai cu seamă în calitate de 
promotor al primelor manuale de istorie naţională postdecembriste). 

⋅ Autor a peste 25 de cărţi dedicate şcolii şi învăţământului de istorie (de 
regulă, în colaborare)  

 
Activitatea de 

cercetare ştiinţifică 
Doctor în ştiinţe istorice (1984);  
Membru al Laboratorului de demografie istorică (1981-1986); 

Teme de cercetare Istoria medie a românilor 
Voevodatul bănăţean al lui Ahtum, statalitatea românească 

extracarpatică la începuturile ei, războiul şi pacea în societatea medievală 
românească, domeniul funciar laic şi bisericesc în secolele XVI-XVII, 
oraşul românesc în secolul al-XVII-lea, familia boerească şi principalele 
structuri sociale în vremea lui Matei Basarab, instituţiile medievale 
româneşti în prima jumătate a secolului al XVII-lea, românii şi Europa în 
secolul al XVII-lea, Ienăchiţă Văcărescu un antemergător al diplomaţiei 
române. 
Istoria modernă a României 

Istorie generală: Putere și opoziție la sfârșitul sec. al XIX-lea, 
Învățământul primar în vremea lui Spiru Haret, Politica externă a 
României de la Marea Unire la Dictatul de la Viena, Partide politice în 
interbelic, Învățământul universitar în primii ani ai comunismului. 

Istorie locală: Turnu Măgurele în anul Revoluţiei paşoptiste, şcoala 
teleormăneană la răscrucea secolelor XIX-XX, Răscoala de la 1907 în 
Teleorman. 
 

Activitatea la SSIR ⋅ Secretar de redacţie şi secretar-general de redacţie la revista „Studii şi 
articole de istorie” (1981-1990; 1994 şi în prezent); 

⋅ Membru în Biroul executiv al SSIR (1982 şi în prezent); 
⋅ Secretar-general al SSIR (din 1991 şi în prezent); 
⋅ Delegat la sesiunea anuală a Euroclio, Bruges (martie 1994); 
⋅ Conferenţiar SSIR la Turnu Severin (1981), Deva (1983), Călăraşi 

(1984), Tulcea (1986), Craiova (1987,1988), Târgovişte (1988, 1993), 
Turnu Măgurele (1988), Buzău (1989, 1994), Focşani (1990), Corabia 
(1991), Ploieşti (1995), Bârlad (2011); 

⋅ Moderator al cursurilor de vară de la Braşov (1992, 1993, 2000), 
Constanţa (1994), Cluj (1995), Iaşi (1996), Sibiu (1997) şi 
conferenţiar cu acest prilej la Braşov (1992, 1993 şi 2000), Constanţa 
(1994), Cluj (1995), Târgu-Jiu (2001), Timişoara (2011), Pitești 
(2012), Cluj (2013); 

⋅ Autor de studii istorice şi didactice, surse istorice şi planuri de lecţie 
comentate, bibliografii, practic în cvasitotalitatea numerelor SAI din 
1979 până în prezent; 

⋅ Articole omagiale consacrate profesorilor Ioan Şendrulescu (1991), 
Aurel Iordănescu (1993 şi 2011), Louis Roman (2001) şi profesorului 
N. Adăniloaie la a 75-a aniversare (2002); 

⋅ Articole în alte publicaţii SSIR: Pagini de istorie - volumele I, II 
(Municipiul Bucureşti) şi Anuar (judeţul Prahova), Historia (Craiova). 
Pentru detalii vezi N. Adăniloaie, Monografia SSIR, Bucureşti, 2009, 
pag.106, 112, 115-116, 119, 135, 139-143, 147-148, 150-155, 157-



158, 162-165, 167-168, 170, 173-179, 180-181, 185-186 etc.  
⋅  

Publicaţii mai 
importante 

Cronologia în lecţia de istorie, în SAI, 1980; 
Tratatele lui Matei Basarab cu Racoczeştii , în SAI, 1985; 
În colaborare, Istoria Românilor de la începuturi până la 1821, Manual 
pentru clasa a XI-a, EDP, 1991; 
Funcţia fiscală a domniei în vremea lui Matei Basarab, în Pagini de 
istorie, vol.II, 1992; 
În colaborare, Istoria Românilor de la 1821 până în prezent, Manual 
pentru clasa a XII-a, EDP, 1992; 
Prezent şi viitor în învăţământul de istorie, în SAI, 1994; 
Domeniul funciar în secolele XVI-XVII, în Anuar, Ploieşti, vol.IV - 1995, 
vol.V – 1996; 
În colaborare, Istorie, Manual pentru clasa a IV-a, ALL, 1997, însoţit de 
Ghidul învăţătorului şi Caietul elevului, la aceeaşi editură; 
Matei Basarab şi epoca sa, în SAI, 1997; 
În colaborare, Istoria, Manual pentru clasa a VI-a, ALL, 1997, însoţit de 
Ghidul profesorului şi Caietul elevului, la aceeaşi editură; 
Studii demografice asupra societăţii româneşti la începutul secolului al 
XVII-lea, în Anuar, Ploieşti, vol.VII, 1998; 
Bibliografii, jurnale de lectură, în SAI, 1999-2011; 
Sinteze, teste, bareme, pentru examenul de Bacalaureat, seria de la 
Editura Corint, 1999-2006; 
În colaborare, Istorie – teste pentru examenul de capacitate, ALL, 1999; 
În colaborare, Istoria, Manual pentru clasa a IX-a (2000, 2004), Manual 
pentru clasa a X-a (2001, 2005), Manual pentru clasa a XI-a (2002, 
2006), Manual pentru clasa a XII-a (2003, 2008), seria de la Editura 
Corint, 2000, 2008; 
Istoria, Manual pentru clasa a IV-a, Corint, 2006; 
Răscoala din 1907, SAI, 2002; 
Mic atlas de istorie a românilor, Corint, 2003; 
În colaborare, Dicţionar istoric, Iaşi, Ana, 2005; 
Românii şi Europa în secolul al XVII-lea, în SAI, 2005; 
Război şi pace în societatea medievală românească, Historia, Craiova, 
2011. 
Un învățător în vremea lui Spiru Haret, SAI, 2012-2013 
Putere și opoziție în anul proclamării regatului, SAI, 2014 
Învățământul superior de istorie la București în anii de început ai 
stalinizării României, SAI, 2015 
20 de portrete de personalități, Revista de elevi „Big Explorer”, 2012-
2015 

 


