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 Data: 7 aprilie 2018 
CURRICULUM VITAE 

 
 

 
INFORMAŢII PERSONALE 

Nume  TUDOR VIŞAN-MIU  

Adresă  Str. W.A. Mozart, nr 18D, ap. 1, Sector 2,Bucureşti 

Telefon  0733962041 

E-mail  tudor.miu.visan@gmail.com  

Data naşterii  29 decembrie 1995 

Locul naşterii  Bucureşti 

Naţionalitate  Română 

Stare civilă  necăsătorit 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
 

Perioada (de la-până la) 

Numele şi tipul organizaţiei 
de educaţie şi formare 

Competenţe acumulate 

Diploma sau certificatul ce 
va fi obţinut 

Notă: 

 

 

 

 

2015-2018 

Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti 

 

specializarea: Istorie, cu frecvenţă. 

Diplomă licenţă. 

 

 

 Perioada (de la-până la) 

Numele şi tipul organizaţiei 
de educaţie şi formare 

 2011 – 2015 

Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” Bucureşti 

 Competenţe acumulate   Cunoştinţe cultură generală 

 Diploma sau certificatul ce 
obţinut 

Notă: 

 

 

 

 

Diploma absolvent. Diplomă bacalaureat. 

 

Medie absolvire clasele IX-XII: 9,77.  

Medie bacalaureat: 9,60 (loc 78 pe liceu, loc 645 pe Bucureşti) 

mailto:tudor.miu.visan@gmail.com
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 Perioada (de la-până la)  2003 - 2011 

 Numele şi tipul organizaţiei 
de educaţie şi formare 

Medie finală: 

 Liceul Teoretic “Jean Monnet”  - ciclul primar şi gimnazial 

 

Medie absolvire clasele V-VIII (ABS): 9,90 

Medii evaluare (EN) = 9,42 (română – 9,20; matematică – 9,65) 

Media de admitere = 9,66 (loc 7 pe liceu, loc 850 pe Bucureşti) 

 

LIMBA MATERNĂ  Română 

ALTE LIMBI 

• Citit  Engleză (foarte bine), Franceză (bine) 

• Scris  Engleză (foarte bine), Franceză (mediu) 

• Vorbit  Engleză (foarte bine), Franceză (bine) 

ATESTĂRI: 

 

 

ABILITĂŢI ŞI 

COMPETENŢE SOCIALE 

 2011: testări lingvistice opţionale alăturate examenului de capacitate (clasa a VIII-a):  
engleză (94p/100) şi franceză (62p/100). 

 

Abitatea de a lucra şi coabita împreună cu alte persoane, de a transmite în mod clar, 
coerent şi concis un mesaj, de a învăţa din greşeli. 

/ ORGANIZAŢIONALE 

 

 

TRĂSĂTURI DE 

CARACTER 

 

DOMENII DE INTERES 

 Abilitatea de coordonare şi administrare a unei echipe într-un proiect (datorită 
capacităţii de sinteză şi corelare). 

Abilitatea de a calma şi linişti conflictele între membrii echipei. 

Disponibilităţi intelectuale maxime, seriozitate, răbdare, creativitate, multă energie, 
stabilitate emoţională (uşurinţa emoţională de a vorbi în public), bună comunicare pe 
teme extra-cotidiene 

Istoria, Genealogia, Memorialistica 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 

Perioada (de la-până la)  mai 2014 - prezent 

 Numele şi tipul organizaţiei   Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei 

 Funcţia deţinută   Preşedinte al Organizaţiei de Tineret (din 10 mai 2016, ales la al IV-lea congres; 
reales în adunările din 26 martie 2017, Sinaia, şi 24 martie 2018, Iaşi) 

Funcţii anterior deţinute  Secretar Executiv (24 octombrie 2015, ales la III-lea congres – 9 mai 2016) 
Asistent în Secretariatul General (27 septembrie 2014, ales al II-lea congres – 23 
octombrie 2015) 

Activitate  M-am implicat în organizarea conferinţelor România în timpul monarhiei, desfăşurate 
la Muzeul Naţional al Ţăranului Român: “Ingineria în perioada monarhiei” (31 
octombrie 2014), “Medicina în perioada monarhiei” (6 decembrie 2014); Biblioteca 
Centrală Universitară “Carol I”: “Istoricii şi monarhia”, cu prof. Georgeta Filitti (31 
martie 2015), “O pagină de istorie mondială semnată de Regele Mihai”, cu 
prof.univ.dr. Adrian Cioroianu (28 aprilie 2015), „Muzica la Castelul Regal Peleş şi la 
Palatul Cotroceni” (3 iunie 2015), “Istoria şi cultura aromânilor” (7 octombrie 2015), 
“70 de ani de la primul protest anticomunist din România. Manifestaţia din 8 
noiembrie 1945, de ziua onomastică a Regelui Mihai” (10 noiembrie 2015), “Cultul 
Eroilor Patriei” (8 decembrie 2015); şi Monarhii actuale europene, în Aula Magna a 
Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti: “Istoria Familiilor Regale Domnitoare 
din Europa” (10 aprilie 2016), “Prerogativele unui monarh constituţional” (8 decembrie 
2016), “Familia Regală a României în concertul dinastiilor europene” (7 noiembrie 
2017). 
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ACTIVITĂŢI UNIVERSITARE 
Sunt membru al Cercului de Studii Muzeale din Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti.. 
Am fost, în anul universitar 2015-2016, membru al Cercului de Istorie Contemporană Românească (CICR) din 
Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. 
 
ACTIVITĂŢI ŞCOLARE: 

 

 PROGRAMUL „COMPANIA”, JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA: În clasa a X-a am condus o echipă 
de 5 persoane în cadrul programului “Compania” derulat de Junior Achievement România – 2013, 
coordonând activităţile echipei-pilot “Memoriae” (prof.coord: Ecaterina Botez). Am iniţiat şi dezvoltat 
proiectul “servicii memorialistice”. Am creat identitatea vizuală (logo, slogan) a firmei virtuale. Am realizat 
designul materialelor de marketing. Am realizat un prestudiu de piaţă (perioada: decembrie 2012-ianuarie 
2013). Am conceput “Planul de afaceri”. Am dezvoltat un site de prezentare a acestor servicii 
(www.memoriae.ro). Echipa noastră a fost aleasă de juriul concursului dintre pentru participarea între 15 
echipe finaliste (selectate din 465) la Finala Naţională a programului “Compania”, desfăşurată în spaţiul 
Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti (29 mai 2013). Am primit premiul “cel mai bun 
produs/serviciu” (locul II). În baza bursei primite am prezentat proiectul şi la târgul internaţional Austrian 
Junior Trade Fair, desfăşurat la Viena în perioada 14-16 martie 2014. 

 În clasa a XII-a, am participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice pe teme istorice, desfăşurată cu elevi din 
mai multe licee la Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” din Bucureşti (13 mai 2015), cu tema „Dealul Spirii”: 
arestarea şi procesul congresisţilor comunişti în România din 1921 (prof.coord.: Pascu Vasile). Am câştigat 
locul al II-lea. 

 În clasa a XII-a, am participat la concursul “Monarhia şi Comunismul”, ediţia a III-a, tema “Viziunea 
comunistă asupra monarhiei”, studiul de caz “100 de ani de la moartea regelui Carol I”, desfăşurat la 
Colegiul Naţional “Victor Babeş” la 26 noiembrie 2014, cu prezentarea Proiectul Carol I în viziunea 
comuniştilor: “interese străine, exploatare, crimă şi imperialism” (prof.coord.: Pascu Vasile). 

 În clasa a XI-a, am participat la concursul interdisciplinar “România şi Primul Război Mondial” (istorie şi 
literatură), desfăşurat la Colegiul Naţional “Matei Basarab” (29 aprilie 2014). Am obţinut locul II. 

 
EVENIMENTE LA CARE AM PARTICIPAT 

- Lansarea cărţii mele La Şcoală cu Regele Mihai. Povestea Clasei Palatine s-a desfăşurat la 3 noiembrie 2016 
la Institutul Cultural Român, cu participarea istoricului Georgeta Filitti, istoricului Filip-Lucian Iorga, coordonatorul 
colecţiei “Istorie cu blazon”, redactorului şef al editurii, dna. Ana Antonescu, şi a scriitoarei Ana Barton din partea 
ICR. 

 
EVENIMENTE ORGANIZATE 

- Evenimentul “Destinul unui palatin: Lascăr Zamfirescu”, desfăşurat la 4 iunie 2015 la Institutul Cultural Român, 
cu participarea preşedintelui ICR, dl. Radu Boroianu, jurnalistei Marilena Rotaru, sociologului şi istoricului 
Florentina Ţone, editor coordonator al revistei “Historia”, criticului literar Ioan Adam, şi a domnului Lascăr 
Zamfirescu. 
- Evenimentul “Centenar Ion Fodoreanu”, desfăşurat la 15 septembrie 2014 la Jockey Club, cu prezentarea cărţii 
Zece ani după bacalaureat. Însemnări, de Ion Fodoreanu (ed.: Ion-Adrian Doja-Fodoreanu), cu participarea 
filosofului Mihai Şora şi a profesorului Theodor Paleologu. 
- Evenimentul “Destinul unui palatin: Radion Chiaburu”, desfăşurat la 9 aprilie 2014 la Biblioteca Metropolitană 
Bucureşti, cu participarea directorului BMB dna. Anca Râpeanu şi a istoricilor Acad. Răzvan Theodorescu, Dr. 
Adrian Majuru, Dr. Filip-Lucian Iorga. 

 
COMUNICĂRI 
 29 octombie 2015, Lascăr Duiliu Zamfirescu: din tată şi bunic diplomat, un inginer de excepţie, la a VII-a 

ediţie a Seminarului de Istoria Electrotehnicii. 
 11 septembrie 2015, De la Organonul lui Aristotel la Noul Organon, la a II-a Sesiune de Comunicări 

Ştiinţifice a Tinerilor Olimpici... (vezi 11 sept. 2014). 

http://www.memoriae.ro/
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 11 septembrie 2014, Spiru Haret şi reforma sistemului educaţional: model pentru contemporani, la Prima 
sesiune de comunicări a Centrului de Excelenţă pentru Iniţierea în Cercetarea Ştiinţifică a Tinerilor Olimpici 
(CEPICSTO), organizată de Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Inginerie Electrică 
(INCDIE) din cadrul Institutului de Cercetări și Proiectări Electrotehnice (ICPE)-Cercetări Avansate (CA), la 
invitaţia d-lui. Mircea Ignat. 

 
DIPLOME ŞI PREMII: 

- Locul I la concursul de eseuri “Dimitrie Cantemir – Educator al Românilor”, ediţia a II-a / 2014, 
organizat de către Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. Am participat cu eseul Dimitrie Cantemir, 
eruditul, moralistul, educatorul (prof.coord. Dumitriţa Stoica), prezentat în proba finală din 9 aprilie 2014. 
- Locul II la concursul de eseuri “Creștin-democrația în România și Europa”, ediţia I / 2016, cu tema 
“Refuzul de a tranzacționa ideile oglindit în activitatea lui Corneliu Coposu”, organizat de Fundaţia 
Corneliu Coposu în parteneriat cu Fundaţia Academia Civică şi Fundaţia Hanns Seidel. Am participat cu 
eseul Seniorul care nu a negociat principii: democratul, patriotul şi monarhistul Corneliu Coposu. 
- Locul III la concursul de eseuri “Creștin-democrația în România și Europa”, ediţia a II-a / 2017, cu tema 
“Moștenirea politică a lui Iuliu Maniu în opera și activitatea lui Corneliu Coposu”, organizat de Fundaţia 
Corneliu Coposu în parteneriat cu Fundaţia Academia Civică şi Fundaţia Hanns Seidel. Am participat cu 
eseul Sub «aripile» „Sfinxului de la Bădăcin”: Corneliu Coposu, urmaşul politic al lui Iuliu Maniu. 
- Premiul “cel mai bun produs/serviciu” la Finala Naţională a programului “Compania” – 2013 (premiu 
colectiv, pentru echipa Memoriae) 
- Am obţinut una dintre cele 5 menţiuni ale competiției de idei pentru inovare socială, “Serendino – Unde 
dai și unde crapă!”, „pentru ideea de dezvoltare a serviciilor de memorialistică” (termen înscriere: 30 aprilie 
2014, decizie şi anunţ câştigători: 17/18 iunie 2014). S-au acordat menţiuni pentru 5/53 aplicaţii complete. Nu s-
au acordat premiile 1, 2, 3.   
 

LUCRĂRI SCRISE 
 La Şcoală cu Regele Mihai. Povestea Clasei Palatine, prefaţă de Filip-Lucian Iorga, Editura Corint, Bucureşti, 

2016 (colecţia “Istorie cu blazon”) 
 
CONTRIBUŢII ÎN VOLUME COLECTIVE 
 Împreună, la bine şi la greu: însoţitorii regelui în exil, în Regele, comuniştii şi coroana. Adevărata istorie a 

abdicării lui Mihai I, volum coordonat de Alexandru Muraru şi Andrei Muraru, Iaşi, Polirom, 2017, pp. 283-
297. 

 Regina Elisabeta – comemorare la 100 de ani în Anul Regal, Iaşi, Adenium, 2016, co-editori Daniel Şandru şi 
Alexandru Muraru, p. 121-128. 

 Principesa Ileana – Maica Alexandra. O evocare în Anul Regal, Iaşi...., p. 147-154. 
 Dimitrie Cantemir, eruditul, moralistul, educatorul / Dimitrie Cantemir, scholar, moralist, educator în Dimitrie 

Cantemir – Educator al Românilor. Concurs naţional de eseuri. 9 aprilie 2014, Bucureşti, România / Dimitrie 
Cantemir – Educator of the Romanian people. National essay contest. April 9th 2014, Bucharest, Romania,  
îngrijit de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, coordonat de lect.univ.dr. Mihaela Cîrstea, prof. Diana 
Hărtescu, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 2014, p. 114-131 (română), 132-148 (engleză).  

 
CONTRIBUŢII ÎN REVISTE 
 în “Memoria”: Nr. 1-2/2017 (98-99) - Seniorul care nu a negociat principii: democratul, patriotul şi monarhistul 

Corneliu Coposu, p. 36-44. 
 în “Revista de Istoria Electrotehnicii Româneşti” (o publicaţie a INCDIE ICPE-CA, Bucureşti): Vol. I., Nr. 1 / 

Octombrie 2014 (“Număr dedicat comemorării a 100 de ani de la dispariţia arhitectului societăţii române 
moderne regale Carol I”) - Spiru Haret şi reforma sistemului educaţional: model pentru contemporani, p. 37-
42; Vol. II, Nr. 1 / Iunie 2015 (“Număr dedicat împlinirii a 65 de ani de la înfiinţarea ICPE”) – Ionel Brătianu – 
inginer ca formaţie, om politic prin tradiţie, istoric în aspiraţie, pp. 30-33; Vol. III, Nr. 1 / Februarie 2016 – 
Lascăr Duiliu Zamfirescu: Din tată şi bunic diplomat, un inginer de excepţie, p. 36-39. 

 în “Manifest Româneşte. Revistă de altă, de cultură şi de istorie românească” (din 2017 este sub egida 
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Asociaţiei Studenţilor în Drept – Universitatea Bucureşti), rubrica “Coroana Regală”: An. I, Nr.1/2014-2015 – 
Carol I – un reper, la 100 de ani de la moarte, p. 66-69; An I bis, Nr. 1/2017 – Ferdinand I – Regele ţăranilor, 
p. 58-60, şi Inima Reginei, p. 76-78. Nr. 2/2017 – Regina Ana a României şi sentimentul inefabil al iubirii, p. 
68-70. 

 Colaborez cu revistele electronice “11 iunie” (www.11iunie.ro), “Luceafărul” (www.luceafarul.net) etc. 
 
ORGANIZAŢII DIN CARE FAC PARTE 

- Institutul Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” – membru asociat, începând din 1 iulie 2013 
- Alianţa pentru Centenar – delegatul Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei (din august 2017) şi 
coordonatorul secretariatului ApC. 
- Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM) – din mai 2014. Sunt preşedinte al Organizaţiei de 
Tineret (din 10 mai 2016). 
- Platforma Unionistă Acţiunea 2012 – membru.  
- Cercul de Studii Muzeale din Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti – membru. 

 
VOLUNTARIAT 

- Începând din 2014, am avut o intensă implicare în Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei 
(ANRM) şi în Acţiunea 2012. 
- Voluntariat la Muzeul Naţional al Ţăranului Român (iulie–septembrie 2013), pentru pregătirea “Zilelor 
Muzeului”. 
- Am realizat designul şi m-am ocupat de administrarea site-ului www.reaparprindesign.ro, în cadrul proiectului 
Remodelarea Artelor Populare şi Artizanale Româneşti prin Design (ReAPAR prin DESIGN) – ed. I / 2012, 
derulat de Fundaţia Kogaion 115, finanţat de A.F.C.N. (Administraţia Fondului Cultural Naţional), sesiunea II/ 
2012 Proiecte Culturale. 
- “Let’s do it, Romania!”, 2010, la Liceul Teoretic “Jean Monnet” 
 

ACTIVITĂŢI PROPRII: 
 Am cules amintirile lui Radion Chiaburu (n. 10 aprilie 1920-d.3 octombrie 2014), coleg de clasă al Regelui 

Mihai I al României între 1933-1937, apărute în “cartea de familie” Povestea vieţii lui Radion Chiaburu, 
Bucureşti, 2014 (alături de Mihai Vişan-Miu). 

 Am cules amintirile lui Lascăr Zamfirescu (n. 23 mai 1922), coleg de clasă al Regelui Mihai I al României 
între 1936-1938, fiul diplomatului Alexandru Zamfirescu şi nepotul scriitorului Duiliu Zamfirescu, apărute în 
“cartea de familie” Din viaţa lui Lascăr Zamfirescu şi a familiei sale, Bucureşti, 2015 (alături de Mihai Vişan-
Miu). 

 Am studiat genealogia familiei până la străbunici. În perioada 2010-2013, am cules amintirile bunicilor mei 
materni (Mircea Mitroi, Maria Covaliov-Mitroi) şi altor rude prin alianţă (Lucia Ionescu-Constantinescu), pe 
care le-am expus în “cărţi de familie”. Am cercetat şi viaţa bunicilor paterni (Ion Vişan-Miu, Eliza Laslo-
Vişan).  

 Administrez mai multe bloguri: dedicate preocupărilor mele (www.tudorvisanmiu.wordpress.com), istoriei 
propriei mele familii (www.amintiridincarton.wordpress.com), istoriei familiei baptiste Sezonov 
(www.cronicasezonovilor.wordpress.com), cunoaşterii genealogice şi posibilităţilor de cercetare din spaţiul 
românesc (www.centruldegenealogie.wordpress.com), Clasei Palatine – Şcoala Principelui Moştenitor 
Mihai (www.clasapalatina.wordpress.com). 

 
 

ACTIVITĂŢI 
EXTRAPROFESIONALE 

 lectură, dezbateri, şah, sport (înot de agrement), plimbări în aer liber 

 

http://www.11iunie.ro/
http://www.luceafarul.net/
http://www.reaparprindesign.ro/
http://www.tudorvisanmiu.wordpress.com/
http://www.amintiridincarton.wordpress.com/
http://www.cronicasezonovilor.wordpress.com/
http://www.centruldegenealogie.wordpress.com/
http://www.clasapalatina.wordpress.com/

