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Participant Despre participant     Tema

Prof.dr. Rodica 
ALBU

Rodica Albu este prof. univ. emerit la Universitatea '„Alexandru Ioan Cuza”
din  Ia i,  catedra  de  limba  engleză,  membru  fondator  al  Centrului  deș
Cercetare LINGUACULTURE i editor al revistei academice cu acela i nume.ș ș
Între 2006-2012 a fost Preşedinta Grupului Român de Canadianişti din cadrul
CEACS şi reprezentanta României în Biroul Consultativ al CEACS (Central
European  Association  for  Canadian  Studies),  iar  din  2012  este  secretara
Comitetului  Executiv  al  CEACS.  Autoare  a  numeroase  volume  i  studiiș
publicate, a coordonat între altele proiectul de investigare a canadienilor de
primă genera ie,  provenind din  cele  opt  ări  foste  comuniste  ce  alcătuiescț ț
CEACS  (Migrating  Memories:  Central  Europe  in  Canada.  Volume  2  -  Oral
Histories, Brno, 2010)

Identități în tranzit:
românii din Canada

Pagina 1 din 3



Conf. dr. Marius 
BĂLAN

Marius  Bălan  este  conferenţiar  la  Facultatea  de  Drept  a  Universităţii
„Alexandru  Ioan  Cuza”  din   Iaşi.  A  susținut  doctoratul  în  1999  la
Universitatea „Babeş-Bolyai” din  Cluj, sub îndrumarea profesorului Marţian
Niciu,  cu  o  teză  consacrată  statutului  minorităţilor.  A publicat  5  cărţi  (de
autor sau în colaborare) şi peste 50 de articole tratând diverse teme de drept
public  şi  de  teorie  a  dreptului.  A  tradus  din  germană  mai  multe  lucrări
juridice de Carl Schmitt şi Bernd Rüthers.

Semnificaţia şi limitele
protecţiei juridice a

minorităţilor în
contextul diversităţii

etnice şi culturale

Dr. Christian 
TĂMAȘ

Christian Tămaș este cercetător în domeniul studiilor arabo-islamice și autor
al  mai  multor  lucrări  de  specialitate  (cărți  și  articole)  publicate  în  țară și
străinătate.  Este  membru al  Centrului  de Studii  Arabe al  Universității  din
București  și profesor asociat la Departamentul de limbi și literaturi orientale
al aceleiași universități.

Fenomenul migrației
din Orientul Mijlociu.

Posibilități de integrare
a minorității
musulmane

Dr. Alina 
BOTEZAT

Alina Botezat este cercetător la Institutul de Cercetări Sociale  și  Economice
„Gh.  Zane”,  Academia  Română,  Filiala  Iași.  A  absolvit  Facultatea  de
Economie  de  la  Universitatea  Mannheim,  Germania.  În  prezent  este
cercetător  postdoctoral  în  cadrul  Colegiului  pentru  Cercetări  Educaționale
Interdisciplinare (CIDER), Berlin, Germania. Principalele domenii de interes
sunt: economia educației, migrația, economia pietei muncii.

Rolul capitalului
cultural în dialogul

interminoritar

Dr. Florentina 
POPA

Florentina  Popa  este  președinta  Centrului  de  Cercetare  si  Comunicare
Interculturala  (CCCI)  ecercetător  ȋn  domeniul  comunicării  si  al  relațiilor
publice cu accent pe comunicarea interculturală, specialist în cadrul Comisiei
de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională  a Adulţilor (CAFFPA)
Judeţul Iaşi, fost redactor la Radio Trinitas, lector  și  director de imagine la
Universitatea Mihail Kogălniceanu.

Competenţa
comunicativă şi
stereotipurile

Dr. Dorina
ȚICU

Dorina  Țicu  este  inspector  în  cadrul  Primăriei  Municipiului  Iaşi,  Serviciul
Relaţii Comunitare şi Politici Publice, licenţiat în Ştiinţe Politice, masterat în
„Politici Publice şi Management Instituţional”, doctor în Ştiinţe Politice, UAIC
Iaşi  şi  studii  postdoctorale  la  Academia Română – Filiala  Iaşi  (2014-2015).
Domeniile principale de activitate: politici publice, managementul proiectelor
pentru societatea civilă, al proiectelor europene etc.

Mișcarea migraționistă
ȋn municipiului Iași:
măsuri, strategii și

politici
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Daria
TĂNĂSUCĂ

Daria  Tănăsucă  este  absolventă  a  Facultății  de  Filosofie  și  tiinȘ țe  Social
Politice  a  Universității  „Alexandru  Ioan  Cuza”  din  Ia i,  este  master  ș ȋn
„Marketing industrial” la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” cu disertația
„Marketingul evenimentelor culturale - Comunitatea armeană se prezintă!” și
este specializată ȋn organizarea evenimentelor culturale.

Evenimentele culturale
- formă de promovare a

comunităților etnice

Avedis 
STEPANIANT

Avedis Stepaniant este licentiat ȋn istorie, a studiat istoria comunității armene
și este Președintele organizației de tineret a U.A.R Iași.

Comunitatea armeană
din Iași

Dr. Roxana 
PRISACARIU

Roxana Prisacariu  este  avocat  și  doctor  ȋn drept  administrativ.  Publică  pe
tema minorităţilor naţionale, îmbinând practica în domeniu cu cercetarea în
România şi în străinătate. Este preşedintele executiv al Centrului de Cercetare
şi  Comunicare  Intercuturală  şi  autorul  „Statutului  juridic  al  minorităţilor
naţionale” , ed. CHBeck, 2010.

Strategii interculturale
de gestionare a

diversității la nivel
local

Moderator: Roxana Prisacariu

Notă: Fiecărei intervenții ȋi vor fi alocate 15’ din care 10’ pentru prezentare și 5’ pentru discuții libere.
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