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CURRICULUM VITAE 
 

Informaţii personale 
Nume: Monica Marghetici  
Adresă: Str. Zorilor, nr. 20, bl. E 56 A, sc. A, ap. 3, Suceava, cod 720 238. 
Telefon:  0230 420 266;  0742 094 852. 
E-mail: monicamarghetici@yahoo.com 
Naţionalitate: română. 
Stare civilă: căsătorită. 
Data naşterii: 10 mai 1981.  

 
Educaţie şi formare 
 2004-2006 – masterand a  Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru 

I. Cuza” din Iaşi, absolvită cu media 10, obţinută la susţinerea dizertaţiei cu tema: Preocupări 
novatoare în spaţiul ecleziastic ortodox din România la finele secolului XIX. . 

 2000-2004 – licenţiată în istorie şi geografie a Facultăţii de Istorie şi Geografie 
din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, absolvită cu media 10, obţinută la 
examenul de licenţă.  

 1996-2000 – absolventă a Colegiului Naţional „Petru Rareş” din Suceava, 
specializarea istorie - ştiinţe sociale; media examenului de bacalaureat 9,70.  
 

Experienţă profesională  
 Din 1 iulie 2005 sunt încadrată la Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” din Iaşi în 

cadrul secţiei de istorie modernă, având funcţia de asistent-cercetare.  
 Participantă la Simpozionul Judeţean „Repere în istorie” organizat de Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Iaşi şi Şcoala „Ion Ghica”, desfăşurat la data de 12 mai 2007 cu studiul 
Ierarhi ortodocşi din secolul XIX – dascăli luminaţi, ctitori ai şcolii româneşti moderne..  

 Participantă la Simpozionul Judeţean „Repere în istorie” organizat de Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Iaşi şi Şcoala „Ion Ghica”, desfăşurat la data de 15 aprilie 2006, cu studiul  
Proiecte moderne de organizare a Bisericii Ortodoxe Române în perioada interbelică.  

 Participantă la Simpozionul „Congresul de la pace de la Paris (1856). 150 de ani”, 
organizat de Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” şi Institutul de Istorie 
„A.D.Xenopol” pe 25 mai 2006, cu o comunicare numită Prevederile referitoare la 
Principatele Române în protocoalele Conferinţei de la Viena (3/15 martie – 23 mai/4 iunie 
1855).  

 Participantă la Simpozionul „Comuna Vârful Câmpului. Trecut, prezent şi viitor. 
Reforma învăţământului” din 26 mai 2006, susţinând comunicarea Reforma pedagogică şi 
Centrul Educaţional 2000+. 

 Simpozionul de Istorie de la „Şcoala Ion Ghica” din Iaşi din 16 aprilie 2005, la 
care am prezentat comunicarea Eficienţa utilizării gândirii critice la disciplina istorie.   

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice din 28 mai 2004, organizată de Facultatea de 
Arhivistică, Academia de Poliţie, Arhivele Naţionale din Bucureşti, Arhivele Judeţene din 
Suceava, precum şi de Facultatea de Istorie şi Geografie din cadrul Universităţii „Ştefan cel 
Mare”, care s-a desfăşurat sub semnul aniversării a 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a 
domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, cu studiul Ştefan cel Mare şi Muntele Athos.  

 Colocviul Internaţional „Ştiinţe ale educaţiei – Dinamică şi perspectivă” din data 
de 7-8 mai 2004, unde am obţinut la secţiunea „Concurs de comunicări ştiinţifice pentru 
studenţi” premiul II pentru articolul Aplicaţii ale cadrului metodologic al gândirii critice la 
disciplina istorie.  
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 Membră a cercului de istorie modernă din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie 
din Suceava în anul 2003.  

 Reprezentantă a Facultăţii de Istorie şi Geografie în cadrul cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti la:  

 Sesiunea Naţională a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, ediţia a XI-a, desfăşurată 
la Universitatea „1 Decembrie 1918”, Facultatea de Istorie şi Filologie din Alba Iulia în 
perioada 26-28 noiembrie 2003, susţinând articolul cu tema Relaţii moldo-athonite în secolele 
XV-XVII.  

 Participantă la Olimpiada de istorie a românilor în anul 2000, obţinând premiul I 
la faza judeţeană.  
 

Competenţe 
 

Istorie 

 Întocmirea indexului onomastic al volumelor: La Roumanie et la Grande 
Guerre, editat de Dumitru Ivănescu şi Sorin D. Ivănescu, Ed. Junimea, Iaşi, 2005 şi 
Dumitru Vitcu, Lumea românească şi Balcanii în reportajele corespondenţilor 
americani de război (1877-1878), Ed. Junimea, Iaşi, 2005.   

Geografie 

 Abilităţi în elaborarea hărţilor tematice computerizate de Geografie regională 
mondială. 
 Colaborare firmă de întocmire şi editare computerizată a planurilor 

topografice şi de publicitate imobiliară.  

Comunicare  Limba franceză: nivel mediu scris şi vorbit  
 Limba engleză: nivel mediu scris şi vorbit.  

Operare 
computer 

 Microsoft Windows, Office (Word, Excel, Power Point), Corel Draw.  
 Am realizat editarea computerizată a cărţii Ernest Bernea – Studii şi articole, 

apărută la Editura Demiurg în anul 2005.  
Public 

relation: 
 2003 – 2005 – colaborator consultanţă în afaceri şi advertising la firma Digital 

Consulting SRL din Suceava.  
 
 

Perfecţionări 
 
 Din anul 2004 sunt doctorand în domeniul „Istoria culturii. Istoriografie”, sub 

îndrumarea conducătorului ştiinţific acad. Alexandru Zub,  la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, 
având ca temă Biserică şi societate în România la începutul sec. XX. Am susţinut din 
programul individual de pregătire examenul „Lumea românească în primele decenii ale 
secolului XX” şi referatul Rolul bisericii în România la începutul secolului XX (care va fi 
publicat în „Anuarul Institutului A.D.Xenopol”, Iaşi, 2006).   
 Am continuat din anul 2007 doctoratul cu tema Biserică şi societate în România la 

începutul sec. XX , sub îndrumarea conducătorului ştiinţific prof. univ. dr. Dumitru Vitcu la 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Am susţinut din programul individual de 
pregătire al doilea examen - „Tendinţe şi curente în România la finele secolului XIX şi 
începutul secolului XX” şi al doilea referat Preocupări novatoare în spaţiul ecleziastic din 
România la finele secolului XIX şi începutul secolului XX.  
 

Lucrări elaborate şi/sau publicate:  
a. Studii apărute:  

 Relaţii moldo-athonite în secolele XV-XVII, în „Suceava”, Anuarul Complexului Muzeal 
Bucovina, XXIX-XXX, vol. II, 2002-2003, 2004, pp. 7-14. 
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 Aplicaţii ale cadrului metodologic al gândirii critice la disciplina istorie, în volumul 
Simpozionul judeţean – Repere în istorie. Ediţia I, Iaşi, 2005, pp. 112-113. 
 Proiecte moderne de organizare a Bisericii Ortodoxe Române în perioada interbelică, în 
volumul Simpozionul judeţean - Repere în istorie. Ediţia a II-a, Iaşi, 2006, pp. 8-17. 
 Conferinţa diplomatică de la Viena (1855) şi „chestiunea română”, în volumul Congresul 
de pace de la Paris (1856). Prefaceri europene. Implicaţii româneşti, Ed. Junimea, Iaşi, 2006, 
pp. 27-37. 
 Accepţiuni clasice şi moderne ale termenului „secularizare”, în „Candela”, Revista de 
teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, nr. 2-3, martie-aprilie 2007, pp. 38-
40. 
 Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Vechiul Regat la începutul secolului XX, în „Anuarul 
Institutului de Istorie A .D. Xenopol” Iaşi, XLIII-XLIV, 2006-2007, pp. 132-146. 
 Ierarhi ortodocşi din secolul XIX – dascăli luminaţi, ctitori ai şcolii româneşti moderne, 
în volumul Simpozionul judeţean - Repere în istorie. Ediţia a III-a, Iaşi, 2007, pp. 41-47. 

 
b. Studii sub tipar: 

Preocupări novatoare în spaţiul ecleziastic din România la finele secolului XIX şi începutul 
secolului XX, în „Codrii Cosminului”, Suceava, 2008. 
. 
 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 
 
 
Data:                                                                                          Semnătura:  

      7 ianuarie 2009                                                                          Monica Marghetici.  
 
 
 
 


