Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Ghercă, Iulian

Adresă(e)

Bulevardul Primăverii, Nr. 23A, Cod poştal 700172, Iaşi, România

Telefon(oane)

-40233218108

Fax(uri)

Mobil:

+40751027515

+40233217496

E-mail(uri)

iuliangherca@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

08.07.1982

Sex

Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional
Experienţa profesională
Din septembrie 2017 până în prezent

Perioada

ocupat

Funcţia sau postul

Director Adjunct

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Asigură conducerea și coordonarea activității din unitatea școlară alături de director

Numele şi adresa
angajatorului

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Sat Hălăucești, Comuna Hălăucești, Județul Iași

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Management Educațional

Experienţa profesională
Din august 2016 până în mai 2017

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
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Director-Manager al Complexului Muzeal Județean Neamț
Asigura conducerea și buna administrare a Complexului Muzeal Județean Neamț
Consiliul Județean Neamț, Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 2
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

profesională

Management Cultural

Experienţa

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Din februarie 2010 până în august 2016
Director Învăţământ
Asigurară conducerea şi coordonarea întregii activităţi din unitatea şcolară
Şcoala Gimnazială Hadîmbu, Sat Hadîmbu, Comuna Mogoşeşti, Judeţul Iaşi
Management Educațional

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Din aprilie 2015 până în noiembrie 2015
Formator competente informatice şi formator în SES 2- Centrul Educaţional EuroEd
Formarea unor grupuri ţintă în domeniul utilizării calculatorului şi a altor deprinderi
Fundaţia EuroEd, Iaşi str. Florilor nr. 1C
Desfăşurarea unor activităţi şi cursuri de formare în cadrul Proiectului POSDRU/168/6.1/S/144460
Dezvoltarea Economiei Sociale în Regiunile Nord-Est şi Centru

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Din iunie 2009 până în ianuarie 2010
Inspector Managementul Resurselor Umane
Evaluare, prognoze şi dezvoltare instituţională – Inspector de pesonal şi politici de recrutare
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, strada N. Bălcescu, Nr. 26, Iaşi
Probleme de încadrare a personalului didactic din judeţul Iaşi- Managementul resurselor umane

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Din iunie 2009 până în iunie 2010
Formator regional – Programe de formare continuă pe domenii de interes
Coordonarea şi susţinerea cursurilor de formare destinate cadrelor didactice – Perioada comunistă în
România. Între istorie şi politică şi Valorificarea istoriei locale în cadrul reformei educaţionale
Casa Corpului Didactic, Iaşi, România
Formare continuă – Educaţie

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Din septembrie 2009 până în februarie 2010
Profesor de Istorie şi Cultură Civică
Coordonarea procesului instructiv educativ la disciplinele Istorie şi Cultură Civică
Liceul de Artă „Octav Băncilă”, Iaşi, România
Învăţământ preuniversitar – Educaţie

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Din ianuarie 2008 până în iunie 2008
Preparator universitar
Realizarea seminariilor la disciplina Istorie Contemporană
Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Facultatea de Istorie, Bulevardul Carol I, Nr. 11, Iaşi
Învăţământul Universitar – Educaţie

Experienţa profesională
Perioada
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Din decembrie 2008 până în decembrie 2010
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Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cercetător în cadrul Proiectului de Cercetare Ştiinţifică/Creaţie Artistică pentru tineri doctoranzi
Publicarea mai multor articole referitoare la Presa romano-catolică din România
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Bucureşti, România
Cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Din septembrie 2007 până în iunie 2009
Director Învăţământ
Asigurară conducerea şi coordonarea întregii activităţi din unitatea şcolară
Şcoala cu clasele I-VIII Hadîmbu, Sat Hadîmbu, Comuna Mogoşeşti, Judeţul Iaşi
Management Educațional

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Din septembrie 2006 până în septembrie 2007
Profesor de Istorie şi Cultură Civică

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea procesului instructiv educativ la disciplinele Istorie şi Cultură Civică

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala cu clasele I-VIII Hadîmbu, Sat Hadîmbu, Comuna Mogoşeşti, Judeţul Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ preuniversitar – Educaţie

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Din septembrie 2005 până în septembrie 2006
Profesor de Istorie şi Cultură Civică
Coordonarea procesului instructiv educativ la disciplinele Istorie şi Cultură Civică
Şcoala cu clasele I-VIII Deleni, Sat Deleni, Comuna Deleni, Judeţul Iaşi
Învăţământ preuniversitar – Educaţie

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 2015
Certificat de Absolvire – COMPETENŢE CHEIE, COMUNE MAI MULTOR OCUPAŢII – COMPETENŢE
ANTREPRENORIALE

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Strategia de marketing
Negocierea contractelor
Managementul personalului
Evidenţa contabilă
Sistemul de evidenţă financiară
Politica de promovare
Organizarea activităţii
Dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii
Strategiile de dezvoltare şi riscurile afacerii

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Asociaţia Pământ şi Umanism – România (ASSOCIATION ET HUMANISME – ROUMANIE) ---------

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Certificat seria K nr. 00045804 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Certificat seria K nr. 00045804 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
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Aprilie 2016
Certificat Formator
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Disciplinele principale
studiate / competenţe profesionale
dobândite

Pregătirea formării
Realizarea activităţii de formare
Marketing-ul formării
Organizarea stagiilor şi a programelor de formare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

SC Structural Euro Fond & Trainig SRL

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Cerificat Formator Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Educaţie şi formare
Perioada

Din septembrie 2007 până în octobrie 2012

Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe profesionale
dobândite

Doctorat în Istorie, cu tema Publicaţiile catolice din România în prima jumătate a secolului al XX-lea
Orientări în istoriografia contemporană, noi teme şi metode
Sursele documentării şi metodele cercetării ştiinţifice
Instituţii şi partide politice
Geopolitică şi istorie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Istorie a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, Bulevardul Carol I, Nr. 11, Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea de Stat Al. I. Cuza Iaşi

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Din octombrie 2007 până în iunie 2011
Diplomă de Licenţă, Facultatea de Drept, Specializarea Drept European

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Drept Internaţional Public
Drept Comunitar
Drept European al Concurenţei
Dreptul comerţului Internaţional
Drept Internaţional Privat
Protecţia Internaţională a Drepturilor Omului
Drept Civil
Drept Penal
Dreptul Muncii
Drept Administrativ

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Danubius din Galaţi, Facultatea de Drept

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitate Particulară Acreditată

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Din octombrie 2009 până în noiembrie 2009
Certificat de acreditare internaţională – Managing educational Change

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Types and Challenges of Organisational Change
Making Change Happen
Steps and Stages in Planned Change Management
Barriers and Opposition to Organisational Change

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Institut of Leadership & Management

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

International accredition an verification of competencies achieved – M.Ed. B.A. PGCE. MICPM. MIOD

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Nume Prenume

Din ianuarie 2008 până în ianuarie 2009
Certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic - Calitate şi eficienţă în managementul
şcolar
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul resurselor educaţionale
Managementul proiectelor
Marketing educaţional
Managementul calităţii
Managementul resurselor umane
Managementul financiar
Managementul curriculumului
Leadership educaţional
Orientări contemporane în practica predării
Decizie şi previziune în educaţie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Centrul Naţional de Formare a personalului din Învăţământul Preuniversitar – Unitatea de Management
al Proiectelor cu Finanţare Externă

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Acreditat de C.N.F.P. prin decizia nr. 31 din 23.03.2005

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Din februarie 2008 până în iunie 2008
Atestat de formare continuă a personalului didactic – Program de dezvoltare profesională pe baza
activităţii proprii desfăşurate în şcoală

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Predarea interactivă centrată pe elev
Adaptarea curriculumului la contextul rural
Utilizarea calculatorului în procesul de predare-învăţare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Centrul Naţional de Formare a personalului din Învăţământul Preuniversitar – Unitatea de Management
al Proiectelor cu Finanţare Externă

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Acreditat de C.N.F.P. prin decizia nr. 77 din 29.07.2005

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Din octombrie 2005 până în iunie 2007
Diplomă Masterat în Istorie – Românii şi Europa Secolele XVIII-XX

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Istoria Ideii de Europa
Diplomaţia. Instituţii şi Organizaţii Internaţionale
România şi Integrarea Euro-Atlantică
Relaţii Inrenaţionale după Războiul Rece
România şi Ordinea Internaţională în Secolul al XX lea

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Istorie a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea de Stat Al. I. Cuza Iaşi

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Din septembrie 2007 până în noiembrie 2007
Adeverinţă – de formare profesională în domeniul TIC şi Softwer educaţional

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Utilizarea suitei MS Office 2007
Utilizarea aplicaţiei de software educaţional AEL
Utilizarea aplicaţiei dedicată managementului şcolii ASM
Modalităţi de predare prin folosirea mijloacelor TIC

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

SIVECO România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Recunoscută de Ministeru Educaţiei Cercetării şi Inovării

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Din octombrie 2001 până în iunie 2005
Diplomă de Licenţă – Facultatea de Istorie a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Istoria românilor
Istoria universală
Istoriografie
Filosofia istoriei
Proiecte de unificare europeană în secolul al XX-lea

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Istorie a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea de Stat Al. I. Cuza Iaşi

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Din octombrie 2001 până în iunie 2002
Adeverinţă de frcventare a cursurilor din anul I a Facultăţii de Fizică a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Bio-fizică
Mecanică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Fizică a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea de Stat Al. I. Cuza Iaşi

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Din octombrie 2001 până în iunie 2005
Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Psihologie şcolară
Introducere în pedagogie
Didactica istoriei
Practică pedagogică
Educaţie interculturală

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Al. I. Cuza Iaşi - Departamentului pentru pregătirea personalului didactic

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea de Stat Al. I. Cuza Iaşi

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Din septembrie 1997 până în iunie 2001
Liceu - Diplomă de Bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba şi literatura română
Matematică
Informatică
Fizică
Limba engleză
Istorie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Instituţie de Stat

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Din septembrie 1997 până în iunie 2001
Atestat profesional – Operator calculator, ajutor analist programator

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Baze de date
Sisteme de operare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Instituţie de Stat

Aptitudini şi competenţe personale
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Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C1

B2

B1

B1

B1

Italiană

B2

B2

A2

A2

A2

Franceză

B2

B2

A2

A2

A2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

- spirit de echipă, capacitatea de comunicare şi competenţe organizatorice foarte bune, demonstrate
prin organizarea mai multor Proiecte Internaţionale şi desfăşurarea unor activităţi în cadrul unor
organizaţii cultural-ştiinţifice şi sociale
- capacitatea de adaptare la medii multiculturale, verificată prin deplasarile din cadru unor proiecte
desfasurate în străinătate
- o foarte bună capacitate de comunicare obţinută ca urnare a experenţei de director de şcoală, de
inspector resurse umane, profesor, organizator şi participant la multiple simpozioane şi conferinţe
naţionale şi internaţionale
- capacitatea de a discuta şi colabora cu persoane ce aparţin unui mediu diferit, cu preocupări şi cu
mentalităţi diferite
- leadership, prin prisma funcţiei actuale şi a celor din trecut, de director-manager (al Complexului
Muzeal Județean Neamț, ce avea în componență 17 unități muzeale și peste 100 de angajați) şi
inspector de resurse umane (al Inspectoratului Școlar Județean Iași – probleme de angajare și
personal a tuturor cadrelor didactice din județul Iași din mediul rural) și director de școală; de
asemenea am realizat şi implementat mai multe proiecte din postura de conducător de proiect (5
proiecte internaţionale cu participări a peste 100 de persoane şi echipe de proiect de câteva zeci de
persoane).
- un foarte bun spirit organizatoric demonstrat prin conceperea şi desfăşurarea unor proiecte ce au
implicat cazarea, transportul, masa unor persoane şi desfăşurarea unor activităţi din cadrul acestor
proiecte.
- o bună experienţă a mangementului de proiect sau al echipei dobândite prin formare profesională,
contextul de la locul de muncă (director de școală, inspector resure umane ISJ Iaşi, director-manager al
Complexului Muzeal Județean Neamț, actualmente director adjunct şcolar), diverse activităţi întreprinse
în cadrul unor ONG uri (vicepreşedinte a Cercului de Istorie Gh. Brătianu, preşedinte al Asociaţiei
Cultural-Ştiinţifice Pro Natio), dar şi prin personalitatea şi firea personală
- demonstrarea competenţelor digitate prin atestatul profesional de operator calculator, ajutor analist
programator obţinut în urma absolvirii Liceului de Informatică din Iaşi, având cunoştinţe de Baze de
date, Sisteme de operare
- prin formare profesională în domeniul TIC şi Softwer educaţional am mai dobândit cunoştinţe de
utilizarea suitei MS Office 2007, utilizarea aplicaţiei de software educaţional AEL, utilizarea aplicaţiei
dedicată managementului şcolii ASM şi unele modalităţi de predare prin folosirea mijloacelor TIC

Competenţe şi aptitudini artistice
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Alte competenţe şi aptitudini

- am deţinut mai multe funcţii în cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi precum: membru în
Comisia Judeţeană de Monitorizare a concursului de ocupare a posturilor-catedrelor vacante-rezervate
la concursul de titularizare şi suplinire din 2009; secretar al Comisiei Judeţene de mobilitate a
personalului didactic în anul şcolar 2009-2010; membru în Comisia de inspecţie instituţională teriorială
2009; membru supleant la Colegiu de Disciplină de lângă Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi, 2009;
preşedinte al Comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor
scrise din Centrul de Concurs nr. 1, Colegiu Emil Racoviţă, pentru ocuparea posturilor vacante,
sesiunea iulie 2009; preşedinte al Comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de
evaluare a lucrărilor scrise din Centrul de Concurs organizat în judeţul Iaşi pentru ocuparea posturilor
vacante, de către suplinitori necalificaţi, sesiunea august 2009
- de asemenea am mai realizat mai multe proiecte cultural-ştiinţifice naţionale şi internaţionale: Proiectul
Internaţional Spiritul Marii Uniri în societatea contemporană, Proiectul Internaţional Între Democraţie şi
Totalitarism Românii şi Europa în perioada contemporană, Proiectul Internaţional Tradiţie şi educaţie de
o parte şi alta a Prutului, organizate în cadrul Asociaţiei Cultural Ştiinţifice Pro Natio, a cărui preşedinte
sunt.
- realizator al Proiectului de cercetare BD, acordat de CNCSIS, cu tema Publicaţiile romano-catolice din
diecezele Iaşi şi Bucureşti. Valenţe cultural-formative
- am mai lucrat ca formator în cadrul Casei Corpului Didactic Iaşi cu două cursuri din domeniul
Programelor de formare continuă pe domenii de interes: Perioada comunistă în România – Între istorie
şi politică şi Valorificarea istoriei locale în cadrul reformei educaţionale, ambele avizate de Ministerul
Educaţiei Cercetării şi Inovării
- am mai fost de asemenea şi membru în colegiu de redacţie al gazetei Cercul şi al revistei Etnogeneze
Alte cursuri de formare și perfecționare:
ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI -Program de perfecţionare acreditat prin OM 4623/27.07.2015 în
cadrul programului POSDRU/153/1.1/S/142342 -SMIS 52837 „Istoria recenta a României. Pachet
educaţional pentru cursul opţional de Istorie recentă a României” 25 credite profesionale transferabile –90
ore
- MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PARTICIPATIV Program de formare continuă acreditat de
MENCȘ prin OM 5990/ 16.12. 2015 22 credite transferabile –89 ore
- STRATEGII DE INTEGRARE A ELEVILOR CU DIFICULTĂȚI DE ADAPTARE ȘCOLARE–
Program de perfecționare acreditat prin OMENCȘ nr. 6217/23.12.2016 22 credite profesionale
transferabile –89 ore
- SESIUNI DE FORMARE ERASMUS + KA1 ȘI KA2 - Scrierea proiectelor erasmus+KA1

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare
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Posesor de permis de conducere categoria B din 2006
- până în momentul de faţă, ca urmare a muncii de cercetare depuse, am publicat două carţi (Satul
românesc în perioada comunistă. Studiu de caz Comuna Răchiteni, Editura Performantica, Iaşi, 2007;
Catolicii în spaţiul public. Presa catolică din Romnia în prima jumătate a secolului al XX-lea, Editura
Institutul European, Iasi, 2013), sunt coordonator a două volume ştiinţifice (Secvenţe din trecut. Studii
de istorie şi de relaţii internaţionale, Editura Performantica, Iaşi, 2009 şi Între democraţie şi totalitarism.
Românii şi Europa în perioada contemporană, Editura Junimea, Iaşi, 2012) şi am publicat peste 30 de
articole în reviste de specialitate din România şi Republica Moldova
- coautor al lucrării Management și leadership
- beneficiar al bursei de cercetare Vatican
- beneficiar al bursei BD
- am participat şi prezentat studii la peste 30 de sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe şi
simpozioane naţionale şi internaţionale
- am realizat mai multe recezii la lucrări de prestigiu din domeniul istoriei ce au fost publicate în reviste
de specialitate
- capacitate de lucru în condiţii de stres, termen limită şi sarcini dificile
- capacitatea de a învăţa lucruri noi în timp scurt
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Anexe

Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Lista unor Conferințe, Simpozioane, Sesiuni de comunicări științifice la care am participat:


Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice din octombrie 2004 a Cercului de Istorie „Gheorghe I. Brătianu”, aflat sub patronajul
Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, comunicarea Biserica Romano-Catolică, formă de rezistenţă anticomunistă.



Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Ediţia a III a „Cercetarea Studenţească în Mileniu III”, Piteşti, 9-11 decembrie, 2004.



Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Clio”,Iaşi, mai, 2005, prima ediţie, comunicarea Aspecte ale procesului de învăţământ
în comuna Răchiteni 1945-1965.



Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Repere cultural istorice europene”, a Cercului de Istorie „Gheorghe I. Brătianu”,
aflat sub patronajul Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, mai, 2005, comunicarea Aspecte ale colectivizării. Studiu de
caz comuna Răchiteni.



Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Cercului de Istorie „Gheorghe I. Brătianu”, aflat sub patronajul Despărţământului ASTRA „Mihail
Kogălniceanu” Iaşi, comunicarea Urmări ale rezistenţei anticomuniste din satele catolice(1949-1950). Cazul Sagna.



Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Repere

cultural istorice

europene”, 27-29 aprilie 2006 Iaşi a Cercului de Istorie „Gheorghe I. Brătianu”, aflat sub patronajul Despărţământului ASTRA „Mihail
Kogălniceanu” Iaşi, comunicare Comuna Răchiteni în perioada 1900-1945.


Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Clio”, Iaşi, mai, 2006, a doua ediţie, comunicarea Instaurarea comunismului în
comuna Răchiteni.



Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor în Istorie „Spaţiul românesc în context naţional şi european”, ediţia a XI a,
10-12 noiembrie 2006, Oradia.



Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Clio”, Iaşi, aprilie, 2007, a treia ediţie, comunicarea Revistele catolice franciscane din
Moldova. Prezentare generală(1913-1944).



Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor în Istorie, Bucureşti, 3-5 mai, 2007,comunicarea Principalele publicaţii
catolice diecezane din Moldova(1913-1944).



Sesiunea de comunicări din 17 mai 2007, organizată la Liceul “Mihai Eminescu” Iaşi, comunicarea Caracteristici ale publicaţiilor
catolice din Moldova(1913-1944).



Sesiunea naţională de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a XV a din 23-25 noiembrie 2007, organizată la Alba Iulia.



Sesiunea de comunicări naţională a doctoranzilor în istorie organizată de Facultatea de Istorie, Univ. Al. I. Cuza Iaşi, 2008, cu tema
Principalele publicaţii catolice din Moldova (1913-1944).



Sesiunea de comunicări judeţeană din iunie 2008, organizată de ISJ specialitatea Istorie, Iaşi, comunicarea Căminul cultural din
Gherăeşti în perioada interbelică.



Sesiunea de comunicări a doctoranzilor în istorie organizată de Facultatea de Istorie, Univ. Al. I. Cuza Iaşi, în cadrul Zilelor
universităţii, 24 octombrie 2008, cu tema Monseniorul Anton Gabor şi rolul său în înfiinţarea Institutului “Presa Bună” .
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Sesiunea internaţională de comunicari Acta Moldaviae Meridionalis, editia XXXI , Vaslui 27/28 noiembrie 2008, comunicarea
Consideratii privind invatamantul catolic dupa Marea Unire. Scoala parohiala din Galati.



Sesiunea de comunicări naţională a doctoranzilor în istorie organizată de Facultatea de Istorie, Univ. Al. I. Cuza Iaşi si Institutul de
cercetare a crimelor comunismului, 25 aprilie 2009, comunicarea Procesul de comunizare şi Biserica Romano-Catolică. Consecinţe
ale rezistenţei anticomuniste în comunităţile catolice din Moldova.



Sesiunea internationala de comunicari Spiritul Marii Uniri in societatea contemporana, Iasi, 27 martie 2009, comunicarea Sentimentul
national si Marea Unire reflectata in presa catolica.



Sesiunea de comunicări a doctoranzilor în istorie organizată de Facultatea de Istorie, Univ. Al. I. Cuza Iaşi, în cadrul Zilelor
universităţii, 24 octombrie 2009, cu tema Proiectele unui cotidian catolic în perioada interbelică.



Sesiunea internaţională de comunicari Acta Moldaviae Meridionalis, editia XXXI , Vaslui, noiembrie 2009, comunicarea Revista
Catolică .



Conferinţa internaţională Istorie, cultură şi civilizaţie în Europa de Sud-Est, Ediţia a IX a, Chişinău, 21-23 aprilie 2010, comunicarea
Rezistenţa prin credinţă. Aspecte ale comunizării în dieceza de Iaşi(1947-1953).



Conferinţa naţională “Provocări ale educaţiei în societatea cunoaşterii”, 26 mai 2010, Iaşi, comunicarea Învăţământul particular o
alternativă educaţională. Şcoala parohială din Galaţi în perioada interbelică.



Sesiune de comunicăria profesorilor de istorie, 27 mai 2010, Iaşi, comunicarea Mass-media şi Biserica Romano-Catolică .



Sesiunea internaţională de comunicări Între democraţie şi Totalitarism- Românii şi Europa în perioada contemporană, Iaşi, 29-30,
2010, comunicarea Statutul minorităţilor religioase în cadrul României Mari. Studiu de caz Biserica Catolică.



Sesiunea internaţională de comunicări Societatea românească între frontiere imperiale, Chişinău, 7-9 octombrie 2010, Secţiunea
Anul 1940 în destinul colectiv al românilor, comunicarea Realitate şi ficţiune. Anul 1940 la români.



Conferinţa internaţională Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812 şi impactul lui asupra istoriei românilor, Chişinău, aprilie 2012,
comunicarea, Anul 1812 în manualele şcolare din România înainte şi după 1989.



Conferința internațională organizată de Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din
Chișinău în perioada 9-10 octombrie 2015 Conferința Internațională „O istorie multidimensională a carierelor universitare: instituții,
rețele sociale, biografii”, comunicarea Învăţământul catolic – o alternativă educaţională. Studiu de caz: Școala parohială din Galaţi.

Lista publicațiilor:


Biserica Romano-Catolică, formă de rezistenţă anticomunistă, în „Chronos”, Anul III, nr. 1(4), Iaşi, 2005.



Aspecte ale colectivizării. Studiu de caz comuna Răchiteni, în „Chronos”, Anul III, nr. 2(5), Iaşi, 2005.



Aspecte ale procesului de învăţământ în comuna Răchiteni 1945-1965, în „Opţiuni Istoriografice”, II-VI, Iaşi, 2005.



Şcoala şi activităţile culturale în comuna Răchiteni în primii ani ai regimului comunist, în „Buletin Istoric”, nr. 6, Editura
Presa Bună, Iaşi, 2005.



Aspecte sociale şi economice în comuna Răchiteni(1945-1950), în „Opţiuni Istoriografice”, VII1, Iaşi, 2006.



Instaurarea comunismului în comuna Răchiteni, în „Opţiuni Istoriografice”, VII2, Iaşi, 2006.



Parohia Adjudeni în timpul celor două războaie mondiale, în „Buletin Istoric”, nr. 7, Editura Presa Bună, Iaşi, 2006.



Urmări ale rezistenţei anticomuniste din satele catolice(1949-1950). Cazul Sagna, în „Opţiuni Istoriografice”, VIII1, Iaşi,
2007.



Aspecte din viaţa satului românesc- Comuna Răchiteni în prima jumătate a secolului al XX lea, în „Etnogeneze”, nr. 62,
iunie 2008.



Evoluţia învăţământului laic catolic în raport cu legislaţia românească. Studiu de caz: Şcoala parohială din Iaşi în prima
jumătate a secolului XX, în „Analele Universităţii”, Secţia Teologie, Iaşi, 2007.
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Revistele catolice franciscane din Moldova. Prezentare generală (1913-1944), în „Opţiuni Istoriografice”, VIII2, Iaşi,
2007.



Principalele publicaţii catolice diecezane din Moldova (1913-1944), publicat în „Caietele Şcolii doctorale”, anul II, Iaşi,
2008.



Aspecte ale presei catolice din România în prima jumătate a secolului al XX lea, în “Buletin Istoric”, nr. 8, Editura Presa
Bună, Iaşi, 2007.



Contribuţia presei catolice la dezvoltarea culturală a oraşului Iaşi, în „Buletin istoric”, nr. 9, Iaşi, 2008.



Şcoala din Pildeşti în perioada interbelică în “Revista



The process of communization and Romano-Catholic Church. The effects of Anti-communist Resistance in the catholic

satele ieşene”, nr. 7, Editura Spiru Haret, martie 2009.

communities of Moldavia în revista, “Pontes Review of South East European Studies”, III-IV, Chişinău, 2009.


Consideraţii privind contextual şi rolul încheierii Concordatului dintre România şi Vatican, în „Etnogeneze”, nr. 67, iunie
2009.



Prezenţa catolică la Bacău- 600 ani de istorie. Repere istoriografice, în „Etnogeneze”, nr. 67, iunie 2009.



Revista Catolică în volumul “Secvenţe din trecut. Studii de istorie şi de relaţii internaţionale”, Editura Performantica,
Iaşi, 2009.



Căminul cultural din Gherăeşti în perioada interbelică în “Revista satele ieşene”, nr. 8, Editura Spiru Haret, noiembrie
2009.



Proiectele unui cotidian catolic românesc în perioada interbelică, în „Buletin istoric”, nr. 10, Iaşi, 2009.



Rezistenţa prin credinţă. Aspecte ale comunizării în dieceza de Iaşi(1947-1953), în “Analele ANTIM”, nr. 9, Chisinău,
2010.



Anul 1940 la romani. Între realitate şi ficţiune, în „Etnogeneze”, nr. 81, martie 2012.



Dintre operele sociale ale Bisericii Romano-Catolice din Moldova în prima jumătate a sec. al XX lea. Studiu de caz
Orfelinatul din Hălăuceşti, în „Etnogeneze”, nr. 72, iunie 2010.



Monseniorul Anton Gabor şi rolul său în înfiinţarea Institutului „Presa Bună”, în „Etnogeneze”, nr. 71, martie 2010.



Incursiuni în presa catolică bucureşteană, “ Acta Moldaviae Meridionalis”, Vaslui, 2009.



Anul 1812 în manualele şcolare din România înainte şi după 1989, în volumul „Tratatul de pace de la Bucureşti”,
Editura Pontos, Chişinău, 2012.



Giuseppe Chiaudano şi modelul ziarului catolic, în „Cercetări istorice”, Serie Nouă, Editura Palatul Culturii, Iaşi, 2012.



Ideea europeană şi Europa înainte de începutul integrării I, în „Etnogeneze”, nr. 82, iunie 2012.



Ideea europeană şi Europa înainte de începutul integrării II, în „Etnogeneze”, nr. 83, septembrie 2012.



„Planul Schumann” şi începuturile sistemului comunitar, în „Etnogeneze”, nr. 85, decembrie 2012.



Reprezentarea presei catolice din România la Expoziţia mondială a presei catolice, în „Analele Ştiinţifice ale Univ. Al.
Cuza din Iaşi, Editura Universităţii al. I. Cuza”, Iaşi, 2010-2012.



Învăţământul catolic – o alternativă educaţională. Studiu de caz: Școala parohială din Galaţi în „O ISTORIE
MULTIDIMENSIONALĂ A CARIERELOR UNIVERSITARE : INSTITUȚII, REȚELE SOCIALE, BIOGRAFII”, Sergiu
Musteață (ed.), Editura ARC, Chișinău, 2017.



Autor al rubricilor „Apariţie de carte” din gazeta Cercul, 2004-2005 (gazetă lunară).



Autor al eseului „1 Decembrie 1918, proclamarea Marii Uniri Naţionale în ochii unui copil”, în „Etnogeneze”, nr. 65, decembrie 2008.



Autor al recenziei lucrării Sfântul Scaun în relaţiile internaţionale. Între societatea perfectă şi poporul lui Dumnezeu(Şerban Turcuş), în
„Buletin istoric”, nr. 9, Iaşi, 2008.
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Autor al recenziei lucrării Catagrafiile visteriei Moldovei 1820-1845, I. Ţinutul Romanului, Partea I (1820)(Lucian-Valeriu Lefter), în „Buletin
istoric”, nr. 9, Iaşi, 2008.



Autor al recenziei lucrării Sub steag străin: Comuniştii şi Partidul Comunist din România în arhiva Kominternului, în Dystopia, Journal of
Totalitarian Ideologies and Regimes, vol I, Editur Cartier, Chişinău, 2012.



Autor al cărţii Satul românesc în perioada comunistă (1945-1965). Studiu de caz comuna Răchiteni, Editura Performantica, Iaşi, 2007.



Autor al cărţii Catolicii în spaţiul public. Presa catolică din România în prima jumătate a secolului al XX-lea, Editura Institutul European,
Iaşi, 2013.



Coordonator al volumului Secvenţe din trecut. Studii de istorie şi de relaţii internaţionale, Editura Performantica, Iaşi, 2009.



Coordonator al volumului Spaţiul românesc între democraţie şi totalitarism, Editura Junimea, Iaşi, 2011.



Coautor al Ghidului Modele europene de progres şi inovare în educaţie prin management şi leadership performant, Editura Spiru Haret,
Iaşi, 2013.
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