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INFORMAȚII PERSONALE 

 
 

 

Nume / Prenume  
                                                   E-mail  

  Naționalitate 
Data nașterii 

                                  
 

Maria Mădălina IRIMIA 
madalina.irimia@yahoo.com 
Română 
20.03.1989 
 
 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității 

 
 
 
 
 
 

 
 
Octombrie 2017 – prezent  
Cercetător  
Activitatea principală este de a edita două volume de documente: primul, Izvoare și 
Mărturii referitoare la Evreii din România, care acoperă istoria evreilor din România în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, în colaborare cu dr. Lya Benjamin; al doilea volum 
se bazează pe activitatea publicistică și scrierile memorialistice ale lui Moses 
Schwarzfeld, unul din cei mai importanți intelectuali evrei din România modernă. 
 
O altă activitate este aceea de a ține corespondența cu petenții și de a le soluționa cererile 
(arbore genealogic, victime ale Holocaustului, etc), punându-le la dispoziție materiale de 
arhivă, atât din fondurile de arhivă ale CSIER, cât și din baza de date personală. 
 
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, București, Calea Călărași, nr. 57. 
Cercetare 
 
 



Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
 

Septembrie 2015 – prezent 
Șef Departament – Arhivă 
Analiza, selectarea și descrierea documentelor sau unităților arhivistice conform 
nomenclatorului arhivistic; 
Inventarierea documentelor, în vederea constituirii unui fond arhivistic; 
Elaborarea instrumentelor de cercetare – constituirea și administrarea bazelor de date 
electronice. 
Colaborare cu „Fundația Caritatea”: cercetare în diferite arhive din țară pentru a identifica 
documente care dovedesc că imobilele evreiești au fost confiscate, naționalizate sau 
trecute în patrimoniul statului român prin constrângere. 
Colaborare cu „Claims Conference”: cercetare în arhive pentru a identifica documente 
referitoare la transformarea în ghetouri a unor orașe din România, în timpul 
Holocaustului. 

 
Federația Comunităților Evreiești din România, București, str. Sf. Vineri, nr. 9-11 
Arhive / Cercetare 
 

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Noiembrie 2012 – Septembrie 2014 
Arhivar 
Sortare, clasificare şi codificare documente conform nomenclatorului arhivistic; 
Arhivare electronică; 
Întocmire liste inventar; 
Întocmire nomenclatoare arhivistice pentru unități de învățământ, primării etc. 
Golden Business Arhiva, Iaşi 
Arhive 
 
 

 
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

2013 – prezent 
Doctorandă a Facultăţii de Istorie 
Istoria modernă a României, Istoria şi cultura evreilor, Istoria intelectuală a evreilor,  
Istoria antisemitismului 
Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 

2011-2013 
Diplomă de Master Istoria Evreilor si Ebraistică – Disertație: „Dilemele identitare ale 
intelectualului evreu în România interbelică. Cazul Mihail Sebastian”   
Istoria poporului evreu, istoria, cultura şi civilizaţia comunităţilor evreieşti din spaţiul 
românesc, istoria Holocaustului, limba ebraica şi idiş 
Centrul de Istoria Evreilor şi Ebraistică din cadrul Facultăţii de Istorie Iaşi, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” Iași 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 

2008-2011 
Diplomă de Licenţă Istorie – „Condiţia femeii din România în primul deceniu al 
regimului ceauşist” 
Istorie universală si istoria românilor,genealogie şi heraldică, istoria relaţiilor 
internaţionale, istoria comunismului 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Facultatea de Istorie 



Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

                                              

2004-2008 
Diplomă de Bacalaureat 
Limbi străine: engleză, franceză, spaniolă 
 
Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focşani, Secția Filologie Engleză 
 

Limba maternă Limba Română 

Limbi străine cunoscute  

                                             
Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

                                      Nivel european 
(*) 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

                                          Limba 
engleză 

 C1 Utilizator  
experimentat 

C1 Utilizator  
experimentat 

B2 Utilizator  
independent 

B2 Utilizator  
independent 

B2 Utilizator  
independent 

                                        Limba 
spaniolă 

 C1 Utilizator  
experimentat 

C1 Utilizator  
experimentat 

B2 Utilizator  
independent 

B2 Utilizator  
independent 

B2 Utilizator  
independent 

                                         Limba 
franceză 

 
B2 

Utilizator  
independent 

B2 
Utilizator  

independent 
B2 

Utilizator  
independent 

B2 
Utilizator  

independent 
B2 

Utilizator  
independent 

 
 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă  Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale Persoana dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare și relaționare, cu spirit de 
lucru în echipă; cu un ridicat simţ al responsabilităţii faţă de activitatea desfăşurată; 
capacitate de adaptare la medii multiculturale. 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 
 

Abilităţi în planificarea activităţii; 
Abilităţi de analiză şi sinteză; 
Abilităţi în aplicarea şi respectarea regulilor; 
Abilități de leadership. 
 

Competențe și aptitudini de utilizare a 
calculatorului  

Cunoştinţe avansate operare PC : Microsoft Office - Word, Excell, Power Point; Adobe – 
Acrobat Professional 

Alte competenţe şi aptitudini Atenţie, cooperare, disciplină, creativitate, stabilitate, spirit practic, putere de convingere, 
perseverenţă, profesionalism. 

Hobby-uri Muzica, literatura, filmul, teatrul, sportul, călătoriile. 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
 

 
 



Participare la manifestări științifice 
internaționale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participare la workshopuri, conferințe, 

simpozioane, școli de vară 
 

30 Iunie – 1 Iulie 2021: Am participat la Colocviul Internațional „80 de ani de la 
Pogromul de la Iași și Holocaustul în România”, organizat la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, unde am susținut o comunicare despre victimele naufragierii vasului 
Struma (1942), intitulată: „Struma: destine ale tragediei”. 
 
4-6 Septembrie 2019: Am participat la conferința internațională „Formation of Culture in 
Diapora”, organizată la Institutul de Filosofie din St. Petersburg, de către Departamentul 
de Cultură Evreiască din cadrul Universității de Stat St. Petersburg și „The International 
Center for University Teaching of Jewish Civilization” din cadrul „Hebrew University of 
Jerusalem”. Am susținut o comunicare intitulată „Guarding the Motherland: Pogroms and 
Expulsions from Rural Areas in the Second Half of the 19th Century Romania”. 

 
14-16 Iulie 2019: Am participat la conferința internațională „The 26th Annual 
International Conference on Jewish Studies”, organizată de Sefer Center for University 
Teaching and Civilization la Moscova. Am susținut o comunicare despre pogromurile 
antisemite în România în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-LEA, intitulată „Anti-
Jewish Violence in Modern Romania: Pogroms after 1859”. 
 
2-5 Mai 2019: Am participat la ASN 2019 World Convention, care s-a desfășurat la 
Colombia University din New-York, unde am prezentat o comunicare cu titlul „Anti-
Jewish Violence in Modern Romania: Pogroms, Plunder and Expulsions after 1859”. 
 
22-23 Noiembrie 2017: Am participat la Conferința internațională Phenomenon of The 
Rural Jews, organizată în Cehia, la muzeul Šumava din Sušice, unde am susținut 
comunicarea „Antisemitism against Rural Jews: Legal Discrimination, Expulsions, and 
Riots in Romania (second half of the 19th Century)”. 
 

 
17-20 Iunie 2015: Am participat la Conferința internațională The Sixth Warsaw 
Conference for Young Jewish Studies Researchers, organizată în cadrul Universității din 
Varșovia, Departamentul Jewish Studies, unde am susținut comunicarea “Voices of 
Romanian Antisemitism in late 19th century: The Case of the Literary Society «Junimea» 
in Iaşi”. 
 
26 Martie 2018: Am participat la simpozionul Antisemitism – Antisionism în lumea 
contemporană, organizat de Federația Comunităților Evreiești din România la Templul 
„Unirea Sfântă”, unde am prezentat o comunicare cu titlul „Presa antisemită la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și începutul secolului XX”.   
  
 6-12 August 2017: Am participat la Școala de Vară „Locuri ale memoriei evreilor”, 
organizată de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România la Cristian, Brașov. 
 
2-7 August 2016: Am participat la Școala de Vară „Evreii în sfera publică a României 
moderne”, organizată de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România la Cristian, 
Brașov.  
 
20-24 Iulie 2015: Am participat la Şcoala de Vară organizată în cadrul Proiectului 
MINERVA la Păltiniş, unde am asistat la workshop-uri tematice şi am susținut o 
comunicare despre tema lucrării mele de doctorat „Intelectuali evrei din Iaşi la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX”. 
 
30 Iunie 2015: Am participat la Workshop-ul Istoriografia românească actuală: vechi 
întrebări, noi răspunsuri (cu participarea bursierilor Proiectului MINERVA – Cooperare 
pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală), organizat la Iași, 30 iunie 
2015, unde am ținut o comunicare despre „Pogromul de la Iași din 16 mai 1899”. 
 
9 Februarie 2015: Am participat la Workshop-ul Inovație și interdisciplinaritate în 
cercetarea arheologică și istorică: teorii, metode, surse (cu participarea bursierilor 
Academiei Române, Filiala Iași – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea 
doctorală şi post-doctorală), unde am susţinut o comunicare despre rezolvarea „chestiunii 
evreieşti” în optica junimiştilor Titu Maiorescu, Mihai Eminescu şi Vasile Conta, 
intitulată „Ipostaze ale antisemitismului la Junimea din Iași”.  
 

 



 
Lista de lucrări științifice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Research Fellowships 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROIECTE  

Proiecte culturale/ academice, expoziții 

 
 „Struma”: destine ale tragediei. O perspectivă revizuită”, în volumul dedicat Colocviului       
Internațional  „80 de ani de la Pogromul de la Iași și Holocaustul în România”, ed. Carol 
Iancu, Alexandru Florin Platon. (în curs de apariție, septembrie 2022). 

 
„Violența antisemită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Pogromul de la Iași din 16 
mai 1899”,  în ,,Revista de Istorie a Evreilor din România”, nr. 4-5, 2019-2020, ed. 
Adrian Cioflâncă, Editura Hasefer, București, 2020, pp. 45-93.  

   
„Schiță pentru biografia unui intelectual uitat: Moses Schwarzfeld”, în „Revista de Istorie 
a Evreilor din România”, ed. Andreea Balaban, nr. 3 (19), Editura Hasefer, București, 
2018, pp. 56-81. 
 
„Ipostaze ale antisemitismului la «Junimea» din Iaşi: Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, 
Vasile Conta”, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, t. LI, 2014, Supliment: 
Inovație și interdisciplinaritate în cercetarea arheologică și istorică: teorii, metode, 
surse” (ed. Andi Mihalache, Gheorghe Cliveti), pp. 185-206. 

 
 

În perioada octombrie – decembrie 2021 am beneficiat de un stagiu de cercetare în Franța, 
oferit de Ambasada Franței în România. Stagiul s-a desfășurat la Universitatea Paul 
Valéry din Montpellier, unde profesorul îndrumător a fost domnul profesor universitar 
doctor Carol Iancu, specialist eminent în istoria evreilor din România. 
 
În perioada octombrie 2014 – septembrie 2015 am fost bursier doctorand POSDRU al 
Academiei Română - Filiala Iaşi – Institutul de Arheologie şi Institutul de Istorie „A.D. 
Xenopol”. Am elaborat un proiect de cercetare cu titlul „Intelectuali evrei din Iaşi la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX”.  
Activitatea de cercetare s-a desfășurat la Arhivele Naţionale ale României, Biblioteca 
Centrală Universitară „Carol I” din Iaşi şi Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din 
România, Bucureşti. 

 
 
Documentare și scriere texte pentru expoziția „Temple și Sinagogi din România – 
Patrimoniu evreiesc, național și universal”, organizată de Federația Comunităților 
Evreiești din România – Cultul Mozaic, în parteneriat cu Patriarhia Română, sub egida 
Guvernului României – Secretariatul de stat pentru Culte (Palatul Patriarhal, noiembrie 
2017). Am pus la dispoziție un grup de fotografii cu sinagogile demolate de regimul 
comunist, pe care le-am găsit în documentele neinventariate ale Arhivei Federației. 

 
Documentare pentru expoziția Iașul Evreiesc înainte de „Duminica Aceea” și „Duminica 
Aceea”. Pogromul de la Iași (29 iunie 1941) (expoziții deschise la Casa Pogor din Iași, în 
octombrie 2017, de CSIER în colaborare cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași în 
cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere – FILIT). 
 
Cercetare pentru filmul documentar „Eroi evrei în Primul Război Mondial” (2018), regia: 
Sorin Avram. 

 
Documentare, contributor la elaborarea listei nominale a victimelor pogromului de la Iași, 
în cadrul proiectului „#numenunumere”, coordonat de Adrian Cioflâncă (Centrul pentru 
Studiul Istoriei Evreilor din România).  
 
Publicarea unor articole pe tema istoriei evreilor din România, ca urmare a propriilor  
cercetări, în revista „Realitatea Evreiască”: 
„Elias Schwarzfeld: «Evreii nu îi vor pierde niciodată pe apărătorii lor»” 
„Presa antisemită la sfârșitul secolului al XIX-lea” 
„Demolarea sinagogilor din România” 
„Scrisoarea unui emigrant evreu din Iași (1900)” 
„O scrisoare inedită de pe vasul Struma” 

  „Singurul actor român premiat cu Oscar era evreu: Edward G. Robinson” 
  „Sara Segal sau prima actriță a teatrului evreisc din lume” 
  „Devastarea Templului Coral din 18/30 iunie 1866” 
  „O idilă cu aparență de ghetou” 

 
 




