Dr. SORIN CRISTESCU este cercetător ştiinţific gradul III la Institutul pentru studii politice de
apărare şi istorie militară din Bucureşti din anul 2017, în cadrul secției de istorie militară.
Este absolvent al Facultății de Chimie Industrială din cadrul Universități Politehnice din București
în 1991 și al Facultății de Istorie din cadrul Universității din București din anul 1997 și a obținut
titlul de doctor al celei de-a doua universități în anul 2004 cu o lucrare despre corespondența
personală a regelui Carol I (1878 – 1912).
A fost aproape două decenii cadru didactic, lector și conferențiar, la Universitatea Spiru Haret din
București.
Principalele sale direcții de cercetare vizează istoria modernă românească cu accent pe istoria
militară și cea a relațiilor diplomatice.
A publicat circa 40 de volume de izvoare istorice, cursuri universitare, traduceri din limbile
germană, franceză și engleză de lucrări de memorialistică și istorie militară și mai multe de studii de
specialitate în domeniul istoriei militare în Revista de Istorie Militară a Institutului și în alte
publicații.

SORIN CRISTESCU, PhD, is a scientific researcher (grade III) within the Institute for Political
Studies of Defence and Military History in Bucharest, department of military history, since 2017.
He graduated the Faculty of Industrial Chemistry at the Politehnica University of Bucharest in 1991
and then the Faculty of History at the University of Bucharest in 1997 and obtained the PhD in
history in 2004 for a work examining the personal correspondence of King Carol I (1878-1912)
For almost two decades, he was a lecturer at the “Spiru Haret” University in Bucharest.
The main area of interest is the modern history of Romania, with an emphasis on military history
and diplomatic relations.
He published almost 40 volumes of historical sources, university courses, translations of memoirs
and of various papers from German, French and English, as well as a series of studies in the Review
of Military History (edited by the Institute for Political Studies of Defence and Military History)
and in other periodicals.

