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CURRICULUM VITAE 

  

 

Cătălina MIHALACHE 

 

Data şi locul naşterii: 24 martie 1973, Iaşi (România). 

 

Afiliere instituţională: 

Institutul de istorie “A.D. Xenopol”, al Academiei Române (Filiala Iaşi) 

Iaşi, Bd.Carol I, nr.8, cod: 700505, Jud. Iaşi, Romania 

Tel./Fax: 0332106172 

E-mail: institut_xenopol@yahoo.com; secretar_xenopol@yahoo.com;  

E-mail personal: catalinamihalache@yahoo.com  

 

Studii: 

- 1991 absolventă a Liceului „Emil Racoviţă”, din Iaşi 

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

-1998-1999: studii postuniversitare pe tema: „Românii în relaţiile internaţionale”, la 

Facultatea de istorie a Universităţii Al. I. Cuza”, Iaşi 

- 2008: susţinerea tezei de doctorat Istorie şi politici educative în România secolului XX: 

modele, inovaţii, practici, la Facultatea de istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi 

 

Limbi străine cunoscute: 

- engleză (bine: citit, vorbit; satisfăcător: scris), 

- franceză (bine: citit) 

- germană (începător) 

 

Domenii de cercetare: istoria educaţiei, didactica istoriei, educaţie patrimonială, studiul 

memoriei istorice, istorie culturală, istorie socială (sfârşitul secolul XIX- începutul 

secolului XXI) 

 

 

mailto:institut_xenopol@yahoo.com
mailto:secretar_xenopol@yahoo.com
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Experienţă profesională : 

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

- 1998 : absolvirea examenului de definitivat în învăţământul preuniversitar 

- din 2002 : cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol” al Academiei Române 

(Filiala Iaşi), departamentul de Istoria Culturii 

- din 2008: cercetător ştiinţific III la la Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol” al Academiei 

Române (Filiala Iaşi), departamentul de Istoria Culturii 

- 2009-2013: lector asociat la Facultatea de Istorie a Universităţii ”Al. I. Cuza”, predând 

cursul şi seminarul Educaţie şi învăţământ în România anilor 1945-1989, în cadrul 

Masteratului de Istoria Comunismului românesc  

 

Burse oferite pentru proiecte personale de cercetare; stagii de formare profesională 

- Bursă pentru participarea la Şcoala de vară organizată de Central European University, cu 

tema ”History and Memory: Twentieth Century in Retrospect” (Budapesta, 9-20 iulie 2001)  

- Bursă de cercetare la ”Georg Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung” 

(Braunschweig, mai 2003)  

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

noiembrie 2003)  

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

2004 ; august-septembrie 2005)  

- Bursă de cercetare oferită de Center for Advanced Studies, Ludwig Maximilians Universität, 

München, (aprilie-iunie 2010)  

- Bursă de cercetare oferită de Facultatea de Litere a Universităţii ”Al.I.Cuza” Iaşi, în cadrul 

proiectului internaţional cu tema: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării 

postdoctorale în domeniul Comunicarea Ştiinţei. Construcţie instituţională (Şcoală 

postodoctorală) şi program de burse (CommScie)”, POSDRU/89/1.5/S/63663, (septembrie 

2011-august 2012)  

 

Comunicări susţinute în cadrul simpozioanelor sau conferinţelor naţionale 

- Feminizarea învățământului românesc. Condiționări și practici sociale, prezentată la 

simpozionul „Condiţia femeii în societatea modernă”, organizat de Institutul ”A.D. Xenopol”, 

Iaşi, la 19 septembrie 2002.  

- 1 decembrie 1918 în manualele școlare, comunicare susținută la Institutul ”A.D. Xenopol”, 

Iași, la 16 ianuarie 2003  
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- Universul școlar al anilor ʼ40, comunicare prezentată la simpozionul ”Public și privat în 

România democrației populare”, organizat de Institutul ”A.D. Xenopol”, Iaşi, la 4 decembrie 

2003.  

- Celebrările unităţii naţionale în mediul şcolar, prezentată la simpozionul naţional „Unirea 

Principatelor – 145”, organizat de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Universitatea „Al. I. 

Cuza”( Facultatea de Istorie) şi Complexul Muzeal „Moldova”(24 ianuarie 2004).  

 - Ştefan cel Mare şi controversa manualelor şcolare, prezentată la simpozionul internaţional 

„Ştefan cel Mare şi epoca sa”, organizat de Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Universitatea 

„Al.I. Cuza”(Facultatea de istorie) şi Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural Iaşi 

(18-19 iunie 2004).  

 - Război după război: anii 1918-1919 în manuale, comunicare prezentată la simpozionul 

naţional „Primul război mondial, 90 de ani de la declanşare”, organizat la Institutul de Istorie 

„A.D. Xenopol” (23 septembrie 2004). 

 - Tineretul şcolar al anilor `50, prezentată la simpozionul „Public şi privat în România 

regimului democraţiei populare”, organizat de Institutul de Istorie „A.D.Xenopol”, Iaşi (29 

septembrie 2004)  

- Amintiri despre cotidianul şcolar în anii 1940-1950, comunicare prezentată la simpozionul 

Public şi privat în „România democraţiei populare”, organizat de Institutul de Istorie 

„A.D.Xenopol”, Iaşi (10 septembrie 2006)  

- Şcolarizare şi disciplină socială la sfârşit de secol XIX, prezentată la simpozionul Structuri 

şi mobilităţi sociale în spaţiul românesc(secolele XVII-XIX), organizat de Institutul de Istorie 

„A.D. Xenopol”şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi (30 noiembrie 2006)  

- Mic, naiv şi devotat. Cum se realiza educaţia patriotică a copiilor în România socialistă, 

prezentată la conferinţa naţională Copilăria românească între familie şi societate (secolele 

XVII-XX), organizată de Institutul de istorie „N. Iorga” al Academiei Române (Bucureşti, 4-

5 octombrie 2012).  

- Două femei, mai multe istorii, în cadrul conferinţei naţionale Statutul femeii în România 

comunistă, organizată de Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi (8 martie 2014).  

- Mode şi modele ale educaţiei feminine: secolul XIX şi urmările sale, la workshopul 

Educaţia publică şi condiţionările sale, secolele XIX-XX, organizat de Institutul de Istorie 

”A.D. Xenopol”, Muzeul Universităţii ”Al.I. Cuza” din Iaşi şi Centrul pentru studii ebraice 

”Goldstein Goren”, al Universităţii Bucureşti (23 mai 2014). 
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- Memoria publică a copilăriei. Forme şi simboluri, comunicare susţinută la colocviul 

naţional Copilăria românească: arhivă, memorie, patrimoniu, organizată de Institutul de 

istorie ”Nicolae Iorga” al Academiei române, din Bucureşti (10 octombrie 2014)  

- România în Balcani: de la postbelic, la postcomunism (post-factum) – prezentarea 

proiectului “Joint History Project Phase II – Extending the proven tool for Reconciliation to 

the sensitive recent history of Southeast Europe“, prezentată la simpozionul Comuniştii 

români şi politica internaţională. De la ilegalitate şi izolare la parteneri ai marilor puteri, 

organizat de Institutul de istorie ”A.D. Xenopol”, (Iaşi, 12 octombrie 2015)  

- Elena Cuza, de la cultura vestimentaţiei la ţinuta morală, prezentată la colocviul 

Modernizare şi feminitate în a doua jumătate a secolului XIX, organizat de Complexul muzeal 

”Moldova”, Muzeul ”Unirii” (Iaşi, 1 decembrie 2015).  

- În umbra Marelui Război. ”Bătălii” în numele copiilor, prezentată la simpozionul naţional 

Copiii și copilăria românească, în timpul Marelui Război, organizat de Institutul ”A.D. 

Xenopol” în colaborare cu Institutul ”N. Iorga” al Academiei Române (Bucureşti) şi Muzeul 

Universităţii ”Al.I. Cuza” (Iaşi, 30 mai 2016). 

 

Conferinţe organizate de un centru de cercetare sau de o societate academică 

- Producţia şi receptarea cărţii înainte şi după instaurarea regimului comunist din România, 

expunere ocazionată de prezentarea expoziţiei de carte organizată cu prilejul Nopţii 

bibliotecarilor (Filiala Iaşi a Academiei Române, 23 aprilie 2014)  

- Viaţa şcolarilor din alte vremuri (Filiala Iaşi a Academiei Române, conferinţă prezentată în 

cadrul programului „Şcoala altfel”, 8 şi 9 aprilie 2014)  

- Monumentele orașului Iași de-a lungul timpului (Filiala Iaşi a Academiei Române, 

conferinţă prezentată în cadrul programului „Şcoala altfel”, 8 şi 9 aprilie 2014 )  

- Zeiţe şi Principese (Filiala Iaşi a Academiei Române, conferinţă prezentată în cadrul 

programului „Şcoala altfel”, împreună cu cercetătorul George Bodi, 8 aprilie 2015)  

 

 Organizare simpozioane, conferinţe, workshopuri  

 sau panel-uri la astfel de manifestări, naţionale sau internaţionale 

- organizator și moderator al panelului dedicat istoriei post-comuniste, din cadrul 

simpozionului internațional „Cultural Recollection in Carpathians Region”, organizat de 

Universitatea din Debrecen şi de Institutul Academic din Debrecen (Debrecen, Ungaria;  

23-25 noiembrie 2005) 
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- organizator și moderator al panelului Ideology, Censorship and Official Propaganda din 

cadrul conferinței internaționale „A Cross Disciplinary Exploration on Central and East-

European Totalitarianism(s)”. 1
st
 Annual Interdisciplinary Conference on Totalitarianism for 

PhD Students, organizată de Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului 

(CSCP) al Universității ”Al.I. Cuza”, Iași, împreună cu Institutul de Investigare a Crimelor 

Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și Fundaţia Konrad Adenauer (4-5 

decembrie 2012, Iași) 

- organizator și moderator al panelului Tipuri de carte și de scriitură (2), împreună cu Ioana 

Fruntelată, din cadrul colocviului internațional ”Cartea-Obiect. Istorie culturală, strategii de 

marketing și tehnologii multimediale” organizat de Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării 

din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Bucureşti (7-8 noiembrie 2014). 

- organizator și moderator al panelului Moştenirea medievală şi începuturile modernităţii : 

prima parte a secolului XIX din cadrul workshopului Educaţia publică şi condiţionările sale, 

secolele XIX-XX, organizat de Institutul de istorie ”A.D. Xenopol”, împreună cu Muzeul 

Universității ”Al.I. Cuza” din Iași și Centrul de studii ebraice Goldstein Goren al Universității 

București (Iaşi, 23 mai 2014)  

- organizator al workshop-ului Educaţia publică şi condiţionările sale, secolele XIX-XX, 

organizat de Institutul de istorie ”A.D. Xenopol”, împreună cu Muzeul Universității ”Al.I. 

Cuza” din Iași și Centrul de studii ebraice ”Goldstein Goren” al Universității București (Iaşi, 

23 mai 2014)  

- organizator al simpozionului naţional Copiii și copilăria românească, în timpul Marelui 

Război, organizat de Institutul ”A.D. Xenopol” în colaborare cu Institutul ”N. Iorga” al 

Academiei Române (Bucureşti) şi Muzeul Universităţii ”Al.I. Cuza” (Iaşi, 30 mai 2016). 

- moderator al panelului Caritatea - actori, politici şi instituţii alimentate de război, în cadrul 

simpozionului naţional Copiii și copilăria românească, în timpul Marelui Război, organizat de 

Institutul ”A.D. Xenopol” în colaborare cu Institutul ”N. Iorga” al Academiei Române 

(Bucureşti) şi Muzeul Universităţii ”Al.I. Cuza” (Iaşi, 30 mai 2016). 

 

Comunicări susţinute la şcoli de vară, simpozioane, workshopuri sau conferinţe 

internaţionale 

- comunicarea How children remember, prezentată la şcoala de vară „History and Memory. 

The Twentieth Century in Retrospect”, organizată de Central European University 

(Budapesta, 9-20 iulie 2001)  
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- comunicarea Învăţământul istoric şi reformele postcomuniste, prezentată la simpozionul 

internaţional „Twentieth Century Romania: A Retrospective. The Eight International 

Conference of the Center for Romanian Studies” (Iaşi, 23-27 iunie 2002)  

- comunicarea Regimul comunist în manualele de istorie, prezentată la Simpozionul 

internațional de la Sighetul Marmației, Anii 1973-1989. Cronica unui sfârșit de mileniu, 5 

iulie 2002  

- comunicarea Drepturile omului şi practicile educaţionale. Religia în şcoală, susţinută la 

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

Evanghelică Transilvania şi Kulturwissenschaftliches Institut Essen (Sibiu, 6-11 septembrie 

2002)  

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

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

University (Budapesta, 26 noiembrie 2003) 

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

about being Hungarian in Romania, prezentată la simpozionul „Cultural Recollection in 

Carpathians Region”, organizat de Universitatea din Debrecen şi de Institutul Academic din 

Debrecen (Debrecen, Ungaria; 23-25 noiembrie 2005)  

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

Bulgaria, Albania, susţinută în cadrul unei mese rotunde pe tema „The Balkans and Their 

Stories”, organizată de Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.I. Cuza” (Iaşi, 8 iunie 2007)  

- comunicarea Schooling and Remembering Communism, prezentată la workshop-ul 

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

(Berlin, 13-17 iunie 2007), organizat în cadrul proiectului Remembering Communism (2006-

2009), coordonat de Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Campaign) şi Stefan 

Tröbst (University of Leipzig), finanţat de Fundaţia Volkswagen  

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

Communism, susţinută la simpozionul Remembering Communism. New approaches to the 

history and memory of communism (Sofia, 26-30 septembrie 2008), organizat în cadrul 

proiectului Remembering Communism (2006-2009).  

- comunicarea Talking Memories of the Socialist Age. School, Feelings, Regime, la 

simpozionul Theoretical Approaches to the Memory on Communism (Bucureşti, 1-5 

octombrie 2009), organizat în cadrul proiectului Remembering Communism (2006-2009).  
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- comunicarea A Project and a Case Study: ”Remembering communism” and ”The Talking 

Memories of the Socialist Age”, (19 Mai 2010, München), susţinută la Center for Advanced 

Studies, Ludwig Maximilians Universität. 

- comunicarea History Education : To Fear or Enjoy Meeting the Past. A Case Study, 

Romania, (3.februarie.2012, Barcelona), prezentată la cel de-al patrulea Congres mondial de 

ştiinţe ale educaţiei, organizat de Universitatea din Barcelona. 

- comunicarea Nota ”10” la purtare: şcoala românească din Basarabia, în primii ani de după 

Marea Unire), prezentată în cadrul simpozionului internaţional Basarabia 1812 – problemă 

naţională, implicaţii internaţionale (16 mai 2012, Iaşi), organizat de către Institutul de Istorie, 

Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol” Iaşi, 

Institutul Cultural Român ”Mihai Eminescu” din Chişinău şi Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni  

- comunicarea The Old Story of a New Symbol: the Post-Communist National Holiday of 

Romania (30 noiembrie 2012, Chişinău), prezentată la simpozionul internaţional Politics and 

Practices of Memory in Eastern Europe: Between the totalitarian past and a European 

Future, organizat de Institutul de Istorie Socială ”ProMemoria” al Universităţii de Stat din 

Chişinău  

- comunicarea Romanian education in the 80s: Crisis, utopia, and propaganda (8 decembrie 

2012, Belgrad), în cadrul simpozionului internaţional Contemporary approaches to Cold War 

and Post Cold War Balkans: ”main themes, open questions, unresolved debates”, organizat 

de Center for Democracy and Reconcilitation in Southeast Europe (Thesalonik, Grecia)  

- comunicarea A project and its challenges: Women who shaped public education in Romania 

(late19th and early 20th centuries, la conferinţa internaţională Israel − culture, nation and 

state, organizată de Center for Israel Studies (Facultatea de Ştiinţe politice a Universităţii din 

Bucureşti) şi ”Alexandru Safran” Center for Jewish History and Hebrew Studies (Facultatea 

de istorie a Universităţii ”Al.I. Cuza”, Iaşi), Iaşi (25-26 iunie)/Bucureşti (30 iunie-1 iulie 

2013) 

- comunicarea Identităţi concurente şi complementare susţinute prin educaţia de gen, la 

sfârşit de secol XIX şi început de secol XX. Studiu de caz:”Caietele Herminei”, prezentată la 

conferinţa internaţională Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity , 

organizată de Institutul ALPHA pentru studii multiculturale, Universitatea ”Petru Maior” şi 

Institutul ”Gheorghe Şincai” al Academiei Române, din Târgu Mureş (29-30 mai 2014) 

- comunicarea Manualul de istorie: obiect, poveste şi povestitor, prezentat la colocviul 

internaţional Cartea-Obiect. Istorie culturală, strategii de marketing şi tehnologii 
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multimediale, organizat de Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Facultăţii de 

Litere a Universităţii Bucureşti (7-8 noiembrie 2014). 

- Serbarea şcolară: un exerciţiu identitar, la simpozionul internaţional ”Dimitrie Cantemir şi 

vocaţia europeană a gândirii româneşti”, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Casa 

Corpului Didactic ”Spiru Haret” (Iaşi) şi Liceul teoretic ”Dimitrie Cantemir”, Iaşi (29 

octombrie 2015)  

- comunicarea Why could it happen? prezentată la seminarul internțional organizat de 

International Holocaust Remembrance Alliance și Ministerul Educației din Republica 

Moldova, Chişinău, 24-26 septembrie 2015.  

 

  

Participări la proiecte/granturi de cercetare 

1. Membru al echipei de cercetare a proiectului ”Învăţământ istoric şi politici educative în 

sec.XX” (2003-2004), coordonat de Alexandru Zub (Institutul „A.D.Xenopol”, Iaşi), finanţat 

de Academia Română; 

2. Membru al echipei de cercetare a proiectului „Patrimoniu naţional şi modernizare în 

societatea românească, secolele XIX-XX. Instituţii, actori, strategii” (2006-2008), coordonat 

de Dumitru Ivănescu (Institutul „A.D.Xenopol”, Iaşi), finanţat de Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării (ca proiect de tip CNCSIS);  

3. Membru al echipei de cercetare a proiectului „Remembering Communism: Methodological 

and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe” (2006-2009), 

coordonat de Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA) şi Stefan 

Tröbst (University of Leipzig, Germania), finanţat de Fundaţia Volkswagen;  

4. Membru al echipei de cercetare a proiectului „Repertoriul fişelor analitice ale 

monumentelor istorice din Municipiul Iaşi” (2008-2009), 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 Patrimoniu Cultural Naţional, Iaşi”;  

5. Director al proiectului de cercetare Women who shaped public education in Romania, in 

late 19th and early 20th centuries (2013-2015), finanţat de UEFISCDI (cod PN-II-RU-PD-

2012-3-0048);  
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6. Participant la proiectul internaţional Joint History Project Phase II – Extending the proven 

tool for Reconciliation to the sensitive recent history of Southeast Europe (2014-

2016), coordonat de CENTER FOR DEMOCRACY AND RECONCILIATION IN 

SOUTHEAST EUROPE (Thessalonik, Grecia) și finanțat de Consiliul Europei (Reference 

number of the grant Contract: 2014/350-782);  

 

 

Distincţii, premii  

- Premiul ”Aurelian Iordănescu”, oferit în 2013 de Societatea de Ştiinţe Istorice din 

România, pentru lucrarea Didactica apartenenţei. Istorii de uz şcolar în România secolului 

XX (Iaşi, Institutul European, 2012, 337 p.). 

 

 Altele: 

- Membră a ”Societăţii de Ştiinţe Istorice din România” (Filiala Iaşi)  

- Redactor al revistei ”Studii şi articole de istorie”, publicată de ”Societatea de Ştiinţe 

istorice din România” (din 2013) 

 

 

 


