Curriculum Vitae

INFORMAŢII
PERSONALE

Balan Iana
Iași, România
0757143402
iana.balan@yahoo.com

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Februarie 2018-prezent

Muzeograf
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Muzeul Universității, strada Titu
Maiorescu, nr. 12, http://www.muzeul.uaic.ro/ro.html
-executatrea activităților arhivistice în cadrul Arhivei Generale a Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași: evidența, inventarierea, selecționarea, cercetarea și
păstrarea documentelor depuse la compartiment.
-inițierea și realizarea lucrărilor de selecționare;
-cercetarea și oferirea de informații/documente privitor la istoria
Universității;
-conservarea fondurilor și colecțiilor arhivistice.

Mai 2016-ianuarie 2018
Asistent de cercetare
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Muzeul Universității, strada Titu
Maiorescu, nr. 12, http://www.muzeul.uaic.ro/ro.html
- activitate de cercetare științifică: participarea la activități de studiu
și documentare, manifestări științifice; realizarea de publicații științifice;
- participarea la organizarea și desfășurarea manifestațiilor științifice
și educative;
- prelucrarea fondurilor și colecțiilor de documente: organizarea și
inventarierea documentelor conform Nomenclatorului arhivistic;
-ordonarea documentelor în funcție de criteriile cerute: tematic sau
cronologic;
-inițierea și realizarea lucrărilor de selecționare;
-cercetarea și oferirea de informații/documente privitor la istoria
Universității;
-conservarea fondurilor și colecțiilor arhivistice.

EDUCAŢIE
FORMARE

ŞI

1 octombrie 2014 – prezent
2012-2014

2009-2012

2005-2009

Doctorandă la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan
Cuza” Iași
Studii finalizate prin susţinerea Disertaţiei la Facultatea de Istorie a Universității
„Alexandru Ioan Cuza” Iași,
programul de Masterat: Relații, instituții și organizații internaționale
Studii finalizate prin susţinerea Examenului de Licenţă la Facultatea de Istorie a
Universității „Alexandru Ioan Cuza”,
Domeniul: Istorie
Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Național ”Nicu Gane”, Fălticeni, Suceava
Profil uman, filologie

COMPETENȚE
PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE
Ascultare

Citire

Engleză

A1

A1

VORBIRE
Participare
conversaţie
A2

Franceză

B1

B1
C1

Rusă

C1

SCRIERE
la

Discurs oral
A2

A2

B2

B2

B2

C2

C2

C2

Competenţe
organizaţionale/
manageriale

▪
capacitatea de a lucra în echipă, colaborarea cu departamentele și
secretariatele Universității în vederea cercetării și utilizării documentelor

Competenţe dobândite la
locul de muncă

▪
deprinderi de cercetare istorică, sociabilitate, adaptabilitate la nou, interes
pentru cunoaştere
▪
capacitatea de autodezvoltare profesională prin activitate personală dar și
prin participarea la diferite cursuri de specializare și studiu personal
▪
capacitate de adaptare, de comunicare, de creativitate dobândite prin
colaborarea cu diferite departamente ale Universității și cercetarea din arhivă
▪
rezolvarea problemelor la cererea internă ( a departamentelor) cât și externă
( a cercetătorilor)
▪
cunoașterea Nomenclatorului arhivistic și principiul de organizare a
documentelor arhivistice
▪
analiza și cunoașterea Legislației arhivistice din România
▪
colaborarea cu Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale.
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Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe informatice

 O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office

Cursuri de formare și
specializare

 Cursul de formare și specializare pentru ocupația de
Arhivar, august 2016 organizat de S. C. Procomunita SRL

Membru
comitet
organizare manifestare
științifică

 Membru în comitetul de organizare a manifestării științifice: a
VII-a ediție a Simpozionului Zilele Muzeului Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 23-24 noiembrie 2017

INFORMAΤII
SUPLIMENTARE
Studii și articole publicate
• Vizita țarului Nicolae al II-lea la Constanța din iunie 1914 în ”Anuarul Institutului
«A.D. Xenopol»” din Iași, vol. LII, Istoriografia în secolul XXI: noi generații, alte
abordări, supliment 2015.
• Rusia și neutralitatea României. Convenția din 1914 în România și statele vecine la
începutul Primului Război Mondial: viziuni, percepții, interpretări, editori: Flavius
Solomon, Andrei Cușco, Mihai-Ștefan Ceaușu, Editura Universității „Al. I. Cuza”,
Iași, 2016, p. 135-155, ISBN: 978-606-714-291-4.
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• Arhiva Universității din Iași între anii 1956 și 1989: prezentare generală în
„Historia Universitatis Iassiensis”, numărul VII/2016, p. 119-132, ISSN 2285-9071.
• Dezvelirea monumentului lui Alexandru I la Chișinău în „Revista de istorie a
Moldovei”, nr. 2/2017, ISSN 1857-2022.

Conferințe/comunicări
• Rusia și neutralitatea României. Convenția din 1914 în cadrul conferinței
internaționale Românii în prima conflagrație mondială. Tentații, opinii și acțiuni în
perioada neutralității cu o secțiune specială Rusia și România în anii 1914-1916.
Viziuni, percepții, interpretări, 8-9 octombrie 2015.
• Organizarea fondurilor Universității „Alexandru Ioan Cuza„ din Iași în perioada
1956-1989 în cadrul Simpozionului de istorie universitară, muzeologi și
biblioteconomie organizat de Muzeul Universității, 23-24 noiembrie 2016.
• Limes – o idee realizabilă în cadrul Simpozionului „Istoria orală: proiecte și
proiecții, de o parte și de alta a Prutului”, în cadrul Festivalului Internațional al
Educației Iași, 12-13 iunie 2017 (împreună cu drd. Mihaela Botnari).
• Dispute și concesii. Problematica teritorială a negocierilor româno-ruse din prima
jumătate a anului 1915 în cadrul Conferinței internaționale „Centenar Sfatul Țării”,
Chișinău, 21 noiembrie 2017
Recenzii

• Maria Mureșan, Corneliu Olaru, Mihail Oprițescu, Elita universitară din Academia
de Înalte Studii Comerciale și Idustriale (1913-1940), București, Editura ASE,
2013 în „Historia Universitatis Iassiensis”, numărul VII/2016, p. 209-211, ISSN
2285-9071.

Stagii de cercetare/documentare străinătate
• Mobilitate transnațională la Universitatea ”Johannes Gutenberg” din Mainz,
Germania, 4 noiembrie-5 decembrie 2015.
Participare la proiecte științifice
• Beneficiar în cadrul proiectului Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de
cercetători de elită Contract POSDRU/187/1.5/S/155397: iulie 2015-decembrie
2015
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