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Data naşterii şi locul naşterii: 24 martie 1973, Iaşi. 

Studii: 

- 1991 absolventă a Liceului „Emil Racoviţă” din Iaşi 

- 1991-1996: studii la Facultatea de  istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, absolvite cu 

media generală de promovare a anilor de studii 9,95 şi media de promovare a examenului de 

licenţă 9,08. 

- 1998-1999: studii aprofundate pe tema: „Românii în relaţiile internaţionale”, la Facultatea de 

istorie a Universităţii  Al. I. Cuza”, Iaşi ; absolvite cu media generală 10,00. 

 - noiembrie 2001, înscrierea la doctorat, în cadrul Facultăţii de istorie a Universităţii ”Al. I. 

Cuza”, Iaşi, cu tema „Istorie şi practici educative în România postcomunistă”(coordonator 

Prof. univ. dr. Al.Zub) 

- ianuarie 2008 susţinerea publică a tezei de doctorat „Istorie şi politici educative în România 

secolului XX: modele, inovaţii, practici”(coordonator Prof. univ. dr. Ioan Ciupercă), în cadrul 

aceleiaşi facultăţi 

Limbi străine cunoscute: engleză (citit, vorbit, scris, la un nivel satisfăcător), franceză (citit), 

germană (începător) 

Domeniu de cercetare:  istoria educaţiei, didactica istoriei, studii ale memoriei, istorie 

culturală (secolul XX) 

Experienţă profesională : 

- 1996-2002, profesor titular de istorie la Grupul Şcolar „Dumitru Mangeron”, Iaşi 

- 1998, absolvirea examenului de definitivat în învăţământul preuniversitar, cu media generală 

8,41 

- din mai 2002, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al Academiei Române 

„A.D.Xenopol”, Iaşi  

- din noiembrie 2008, ceretător ştiinţific III la acelaşi insitut 
 

 Burse de studiu, stagii de formare şi cercetare externe: 

- Şcoala de vară organizată de Central European University din Budapesta, cu tema 

„History and Memory: Twentieth Century in Retrospect” (iulie 2001) 

- Bursă de cercetare la Institutul pentru studiul internaţional al cărţilor şcolare „Georg Eckert” 

din Braunschweig (Germania), mai 2003 



- Stagiu de cercetare la Open Society Archives (Central European University), Budapesta 

(noiembrie 2003) 

- Stagiu de cercetare la Süd-Ost Institut, München (august-septembrie ; noiembrie-decembrie 

2004 ; august-septembrie 2005) 

 

Comunicări susţinute la şcoli de vară, simpozioane, conferinţe internaţionale : 

- şcoala de vară „History and Memory. The Twentieth Century in Retrospect”, organizată de 

Central European University, Budapesta, 9-20 iulie 2001; participare cu tema How children 

remember 

- simpozionul internaţional „Twentieth Century Romania: A Retrospective”, The Eigth 

International Conference of the Center for Romanian Studies, Iaşi, 24-25 iunie 2002, 

participare cu tema Învăţământul istoric şi reformele postomuniste 

- simpozionul germano-român Drepturile omului în conflict cultural, organizat de Academia 

Evanghelică Transilvania şi Kulturwissenschaftliches Institut Essen, în perioada 6-11 

septembrie 2002, la Sibiu; participare cu tema Drepturile omului şi practicile educaţionale. 

Religia în şcoală 

- conferinţa History teaching and educational practices in Socialist Republic of Romania. 

Prescription, Elusion, Negociation, susţinută la Open Society Archive (Central European 

University) Budapesta,  pe data de 26 noiembrie 2003, în calitate de bursier al OSA  

- moderator la simpozionul internaţional cu titlul „Cultural Recollection in Carpathians 

Region”, la Debrecen (Ungaria), în perioada 23-25 noiembrie 2005, organizată de 

Universitatea din Debrecen şi de Institutul Academic din Debrecen şi participare cu tema 

School reform and National Identity in Post-communist Romania: Some Issues about being 

Hungarian in Romania 

- comunicarea How communism looks in some postcommunist history textbooks: Romania, 

Bulgaria, Albania, susţinută la Universitatea Al.I.Cuza, Facultatea de Istorie, în cadrul 

manifestării internaţionale „The Balkans and Their Stories” (8 iunie 2007) 

- comunicarea Schooling and Remembering Communism, în cadrul workshop-ul 

Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe, 

organizat ca parte a proiectului Remembering Communism (2007-2009), coordonat de Maria 

Todorova (University of Illinois at Urbana-Campaign) şi Stefan Tröbst (University of 

Leipzig), finanţat de Fundaţia Volkswagen (Berlin, 13-17 iunie 2007);  



- comunicarea How the present is asking for a suitable past. Schooling and  remembering 

Communism, susţinută la simpozionul internaţional Remembering Communism. New 

approaches to the history and memory of communism, organizat în cadrul proiectului 

Remembering Communism (2006-2009), coordonat de prof. Maria Todorova (University of 

Illinois at Urbana-Campaign) şi prof. Stefan Tröbst (University of Leipzig), finanţat de 

Fundaţia Volkswagen (26-30 septembrie 2008, Sofia) 

 

 Participări la proiecte/granturi de cercetare : 

- „Învăţământ istoric şi politici educative în sec.XX” (2003-2004), grant al Academiei 

Române, coordonat de acad. Alexandru Zub (Institutul „A.D.Xenopol”, Iaşi). 

- „Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească, secolele XIX-XX. Instituţii, 

actori, strategii”(2006-2009), grant CNCSIS, coordonat de dr. Dumitru Ivănescu (Institutul 

„A.D.Xenopol”, Iaşi). 

 - „Remembering Communism: Methodological and Practical Issues of Approaching the 

Recent Past in Eastern Europe”(2006-2009), coordonat de prof. Maria Todorova (University 

of Illinois at Urbana-Champaign, USA) şi prof. Stefan Tröbst (University of Leipzig, 

Germania), finanţat de Fundaţia Wolkswagen. 

- „Repertoriul fişelor analitice ale monumentelor istorice din Municipiul Iaşi”, parte din 

Programul Naţional de Implementare a unui Sistem Informaţional Geografic (Gis) Pentru 

Protecţia Patrimoniului Cultural Naţional Imobil (Arheologie şi Monumente Istorice) 

Egispat, conform “Normei metodologice din 18/04/2008 de clasare şi inventariere a 

monumentelor istorice”, publicată în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 540 din 17/07/2008; 

finanţat de „Direcţia pentru Cultură, Culte şI Patrimoniul Cultural Naţional Iaşi. 

                                    

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate : 

Volum de autor : Şcoala şi artizanatul. Interpretări culte ale artei populare, Cluj Napoca, 

Editura Limes, 2007, 150p. 

Studii şi articole publicate: 

- Din istoria învinovăţirii celuilalt. Un jurnal ieşean la 1858, în Cătălin Turliuc, Dumitru 

Ivănescu editori, Vârstele unirii, Fundaţia Academică „A.D.Xenopol”, Iaşi, 2001, p.77-83. 

- History and memory. Asking the children în “Xenopoliana”, IX, 2001, p. 118-121. 

- Memorie şi naraţiune în discursul didactic al anilor `90, în “Xenopoliana”, X, 2002, 

  p136-152. 



- Regimul comunist în manualele de istorie, în „Analele Sighet”, Anii 1973-1989: cronica 

unui sfârşit de sistem, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2003, p.549-558. 

- Ştefan cel Mare în manualele de istorie post-comuniste. Polifonii sau alternative ? în  

Petronel Zahariuc, Silviu Văcaru (ed.) Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, 

Editura Alfa, Iaşi, 2003, p. 387-408. 

- Communism in post-communist history textbooks. What tot be remembered, în 

“Xenopoliana”, XI, 3-4, 2003, p.123-142. 

- Drepturile omului şi practicile educaţionale. Religia în şcoală, în Jörn Rüssen, Hans-Klaus 

Keul, Adrian-Paul Iliescu, Drepturile omului la întâlnirea dintre culturi, Bucureşti/Piteşti, 

Editura Paralela 45, 2004, p.274-279. 

- Feminizarea învăţământului românesc. Condiţionări şi practici sociale, în  Cătălin Turliuc, 

Nicoleta Turliuc (ed.) Condiţia femeii în societatea modernă, Fundaţia Academică 

„A.D.Xenopol”, Iaşi, 2004, p.158-174. 

- Drepturile omului şi practicile educaţionale. Religia în şcoală, în  Jörn Rüssen, Hans-Klaus 

Keul şi Adrian Paul Iliescu (ed.), Drepturile omului în conflict cultural, Bucureşti, Editura 

Paralela 45, 2004, p. 274-279. 

- Războiul care a ajuns unire. Anii 1918-1919 în manualele de istoria românilor, în „Anuarul 

Institutului de istorie «A.D.Xenopol», Iaşi”, vol. XLII, 2005, p. 603-626. 

- Instituirea zilei de 24 ianuarie ca sărbătoare naţională şi celebrarea sa în mediul şcolar, în 

Dumitru Ivănescu, editor, Unirea Principatelor.Momente, fapte, protagonişti, Iaşi, Editura 

Junimea, 2005, p.171-179. 

- Citizenship and nationality in history teaching in post-communist Romania, împreună cu 

Mirela-Luminiţa Murgescu, în Luigi Cajani (ed.) History teaching, identities, citizenship, 

Trentham Books, Stoke on Trent, UK and Sterling, USA, 2005. 

- School Reform and National Identity in Post-communism:  Some Issues about Being 

Hungarian in Romania, în Laura Stanciu (ed.), Reconstituiri istorice: idei, cuvinte, 

reprezentări. Omagiu Profesorului Iacob Mârza, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2006, p.327-

338. 

- Reforma învăţământului profesional şi percepţiile divergente ale modernizării în România 

post-comunistă, în „Destin Românesc”, nr. 3-4/ 2006, p. 18-30. 

- Didactica unui eveniment: 1 Decembrie 1918 în manualele de istoria românilor, în Andi 

Mihalache şi Adrian Cioflâncă (ed.) In medias res. Studii de istorie culturală, Iaşi, Editura 

Univeristăţii „Al.I.Cuza”, 2007, p.303-327 



- Educarea tradiţiei, în Liviu Brătescu, Mihai Chiper coord. Conservatorismul românesc. 

Origini, evoluţii, perspective, Iaşi, Editura PIM, 2008, p. 139-145.  

- Reforma şcolară din 1948, un succes al propagandei comuniste, în „Anuarul Institutului 

«A.D.Xenopol»” , tom LXV, 2008, p.365-388.             

  

 


