Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Gafiţa (căs. Zaharia) Irina
Iaşi
0745916192
irina.gafita@yahoo.com
română
12 octombrie 1989
Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

1 septembrie 2013-prezent
Profesor Istorie
Analizarea curriculumului şcolar
Fundamentarea proiectarii didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor
Stabilirea strategiilor didactice optime
Elaborarea documentelor de proiectare
Proiectarea activitatilor/experientelor de invatare care presupun utilizarea
resurselor TIC
Stabilirea strategiilor de evaluare didactică
Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu”, Fălticeni; Colegiul Naţional „Nicu Gane”,
Fălticeni

1 octombrie 2012-1 februarie 2013
Beneficiar al unei mobilităţi de studiu LLP-Erasmus în semestrul I
la Universitatea „Cardinal Stefan Wyszynski”, Varşovia, Polonia.
Participarea la următoarele cursuri: „Intelligence in International Relations”,
„International Criminal Law”, „Poland in International Relations”, „Election
Campaigns in the US”, „Central Asia in International Relations”
Universitatea „Cardinal Stefan Wyszynski”, Varşovia, Polonia.

2010-2011
Student practicant
Organizarea fondului de carte al Bibliotecii Institului de Istorie
Familiarizarea cu istoricul Arhivelor Judeţene Iasi
Introducerea în studiul paleografiei româno-chirilice
Studierea de documente şi publicaţii periodice conexe temei de licenţă
Participarea la selectarea şi organizarea de material istoric în vederea realizării
unui volum colectiv
Susţinerea unei comunicări ştiinţifice cu tema:”Nicolae Istrati.Activitatea
culturală”
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“. 700107-Iaşi, România, str. Lascăr Catargi,
15

Participarea la sesiuni de comunicări
ştiinţifice şi simpozioane

Participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate de către
Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi ( Sesiunea de comunicări a studenţilor 16-17
aprilie 2010 cu lucrarea „ Mişcarea separatistă din aprilie 1866. Reflectare în
presa vremii”)
Participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate de către Institutul de
Istorie „ A. D. Xenopol” (Sesiunea de comunicări a studenţilor participanţi în
cadrul proiectului „ Stagii de pregătire practică şi activităţi de stimulare a
inserţiei pe piaţa muncii pentru studenţi şi absolvenţi” 8 iulie 2010 cu lucrarea „
Activitatea culturală a lui Neculai Istrati. Biblioteca de la Rotopăneşti”)
Participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale ( Sesiunea Naţinală de
Comunicări Ştiinţifice „Politică şi diplomaţie în secolele XIX-XX”, Bucureşti, 911 decembrie 2009 cu lucrarea „Mişcarea din 3/15 aprilie 1866. Moldova între
provincial şi naţional” ; Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a Va, Bucureşti, 5-7 mai 2010 cu lucrarea „Abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza în
memorialistica românească”; Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, AlbaIulia noiembrie 2010 cu lucrarea „Nicolae Ionescu în conştiinţa contemporanilor
săi”;
Sesiunea naţională „Viaţă cotidiană, familie, alimentaţie şi populaţie în secolele
XVIII-XXI cu lucrarea „Populaţia evreaiscă din Iaşi în perioada 1866-1868”,
18-19 martie 2011; Sesiunea naţională a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti de
Istorie, Studii de Securitate şi relaţii internaţionale, Cluj Napoca, 6-8 mai 2011
cu lucrarea „Nicolae Ionescu. Repere din din biografia unui politician în
formare”; Sesiunea naţională:O filă de istorie: om, societate, cultură (secolele
XVII-XXI), desfăşurată la Cluj-Napoca, 23-24 martie 2012 cu lucrarea „Imaginea
ţiganului în relatările călătorilor străini în prima jumătate a secolului al XIXlea”; Sesiunea naţională „Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri şi
de azi”, desfăşurată la Cluj-Napoca, 19-20 aprilie 2013 cu lucrarea „Presa
umoristică ca instrument al puterii. Cazul caricaturilor împotriva guvernului
Brătianu”; Sesiunea naţională „Consemnări despre trecut. Societate şi imagine
de-a lungul timpului”, desfăşurată la Cluj-Napoca, 4-5 aprilie 2014 cu lucrarea
„Imaginea adversarului politic. Fracţionişti şi junimişti pe scena publică”;
Conferinţa Naţională din cadrul proiectului (CCPE) – 140863, Poiana Brașov,
19 – 22 noiembrie 2014 cu lucrarea „Nicolae Ionescu. Profesor de istorie al
Universităţii din Iaşi”; Conferinţa Naţională din cadrul proiectului (CCPE) –
140863, Sinaia, 21 - 24 noiembrie 2015 cu lucrarea Nicolae Ionescu redactor al
publicaţiei „L’etoile du Danube”.
Participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice internaţionale: CERC 2010
Students’ International Conference, Bucureşti, 17 iunie 2010 cu lucrarea „De la
Al.I.Cuza la Carol I. O perspectivă în paginile Gazetei de Transilvania”; ISHA
Conference: Tools of Power, Bucureşti, iunie 2012 cu lucrarea „Social media as
a tool of power. Using the caricatures”; Simpozionului Internațional „România
între Occident şi Orient”, Fălticeni, 19 octombrie 2013 cu lucrarea „Sportul şi
Războiul Rece. Boicotarea Jocurilor Olimpice”, 4th International Balkan
Conference „Romania and Turkey. Historical ties and future collaborations”,
Bucureşti, octombrie 2014 cu lucrarea „Activists versus neutralists. Nicolae
Ionescu’s position”; Conferinţa internaţională „Humanities and Social Sciences
Today”, Iaşi, mai 2015, cu lucrarea The caricature of Jewish population in
Romanian papers of the Old Kingdom. Physical portrait; The International
Conference „Globalization, intercultural dialogue and national identity” 2nd
edition, Tîrgu Mureş, mai 2015 cu lucrarea The free and independent faction
from Iasi. Some ideological aspects; Conférence internationale „À quoi pensent
les jeunes chercheurs?” organisée par Université d’Angers – Université de Iasi,
Angers, iunie 2015 cu lucrarea The ideology of the “factionist group” from Iasi:
The anti-Semitism.



Lista lucrărilor publicate














„Mişcarea din 3/15 aprilie 1866. Moldova între provincial şi naţional” în
volumul „Studii de istorie modernă şi contemporană”, Bucureşti, 2010,
ISBN 978-973-737-814-9;
„Populaţia evreiască din Iaşi în perioada 1866-1868” în volumul
„Lucrările Conferinţei Naţionale Viaţă cotidiană, familie, alimentaţie şi
populaţie”, Cluj-Napoca, 2011, ISBN 978-973-595-287-7;
„Nicolae Ionescu şi contemporanii săi” în revista „Buletinul Cercurilor
Ştiinţifice Studenţeşti”, nr. 17-18, Alba-Iulia, 2011-2012, ISSN-14548097;
„Imaginea ţiganului în relatările călătorilor străini din prima jumătate a
secolului al XIX-lea” în volumul „Lucrările Conferinţei Naţionale O filă
de istorie: om, societate, cultură în secolele XVII-XXI”, Cluj-Napoca,
2012, ISBN 978-973-595-474-1;
„România şi Marile Puteri. Implicaţiile chestiunii evreieşti (1876-1878)”
în revista „Studii şi materiale de istorie modernă”, vol. XXV, Bucureşti,
2012.
„Presa umoristică ca instrument al puterii. Cazul caricaturilor împotriva
guvernului Brătianu” în volumul „Lucrările Conferinţei Naţionale
Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri şi de azi”, Cluj-Napoca,
2014, ISBN 978-973-109-493-9.
„Nicolae Ionescu. Profesor al Universităţii din Iaşi” în Analele Ştiinţifice
ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, s.n., Istorie, LX (2014),
p. 493-508.
„Imaginea adversarului politic. Fracţionişti şi junimişti pe scena publică”
în volumul „Lucrările Conferinţei Naţionale Consemnări despre trecut.
Societate şi imagine de-a lungul timpului”, Cluj-Napoca, 2015;
„The free and independent faction from Iasi. Some ideological aspects” în
„Debates on globalization. Approaching national identity through
intercultural dialogue”, Tîrgu-Mureş, 2015;
„L’idiologie fractionniste. L’anti-dynasticisme” în Hiperboreea Journal.
Journal of history, Vol. II, No. 1, June 2015
„Romanian Society at the End of the 19th Century. The Law of Names
(1895)” în „Studia et acta Historiae Iudaeorum Romaniae, XII/2015, p.
139-157.

Istoria/
Susţinerea examenului de titularizare în sesiunea iulie 2013 (promovat cu media
10,00)
Susţinerea examenului de definitivat în sesiunea iulie 2014 (promovat cu media
10,00)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Şcoala Doctorală a Facultăţii de Istorie,
2013-prezent (tema de studiu: Nicolae Ionescu şi Fracţiunea Liberă şi
Independentă. Studiu Monografic; coord. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Cliveti)
Numele şi tipul instituţiei
învăţământ /
furnizorului de formare

de

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Istorie, Doctorand
anul III (2013-2016)
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie, Master
„Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale”, 2011-2013
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie, Iaşi, 2008 2011
 Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni, filieră teoretică, specializarea
matematică-informatică, 2004-2008

Aptitudini şi competenţe personale
Înţelegere
Ascultare
Engleza
Franceza

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

C2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2
C2
C2
C2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

C1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
B1
B1
B1
experimentat
experimentat
independent
independent
independent

*Atestat CAE ( Certificat in Advanced English)
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Spiritul de echipă, obţinut în urma unor activităţi de voluntariat

Atestat de competenţă profesională-informatică (obţinut cu media 10 în 2008);
Cunoştinţe de operare în programele Microsoft Word, Microsoft Power Point,
Microsoft Excel; cunoştinţe de utilizare a internetului

