INFORMAŢII
PERSONALE

Mariana S. ȚĂRANU

Data nașterii – 3 august 1976
Naționalitatea – român
Cetățenia –Republica Moldova, România

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

2017 – 2018 – autor și prezentator al emisiunii politice transmisă în emisie
directă „Forum”, postul de radio „Vocea Basarabiei”, orașul Chișinău
(https://voceabasarabiei.md);
2015 – 2018 – autor și prezentator al emisiunii cu conținut istoric transmisă în
emisie directă „Recurs la istorie”, postul de radio „Vocea Basarabiei”, orașul
Chișinău (https://voceabasarabiei.md);
2017 – 2019 – cercetător științific-coordonator al secției „Probleme generale
ale etnografiei” din cadrul Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului
Cultural al Academiei de Științe a Moldovei: (http://patrimoniu.asm.md);
2015 – 2017 – șef-sector „Istorie modernă și contemporană” la Muzeul
Național de Istorie a Moldovei (https://www.nationalmuseum.md/ro/ )
2011 – 2015 – vicerector la Academia de Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii din Chișinău;
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Transporturi,_Informatic%C4%
83_%C8%99i_Comunica%C8%9Bii);
2009 – 2011 – conferenţiar universitar-interimar, doctor în științe la Catedra
„Ştiinţe Socio-Umane” a Academiei de Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Transporturi,_Informatic%C4%
83_%C8%99i_Comunica%C8%9Bii);
2007 – 2009 – lector superior, doctor la Caterdra „Istorie” a Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova (http://ulim.md/);
2004 – 2007 – lector superior, doctor la Caterdra „Ştiinţe Socio-Umane” a
Universităţii de Studii Aplicative Integrate, orașul Chişinău;
2002 - 2004 – metodist-coordonator la Universitatea de Ecologie şi Ştiinţe
Socio-Umane, orașul Chişinău;
1999 - 2002 – profesoară de istorie şi logică la Colegiul de Agrobussines, orașul
Chişinău.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Studii postuniversitare:

2015 – conferenţiar universitar în sociologie, Academia de Transporturi,
Informatică și Comunicații (Chișinău)
Competențe profesionale: Sociologie generală, management, didactica

sociologiei.
2003 – 2005 Doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova
Teza de doctor „Politica statului faţă de intelectualitatea din Rusia sovietică
(1917-1922)”
Competențe profesionale: Istorie universală, politologie, relații internaționale.
Studii universitare

Diplomă de licență în domeniul pedagogiei
1993-1998 – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău,
facultatea Istorie și Etnopedagogie, Specialitatea Istorie și Istoria Culturii
Competențe profesionale: Istoria Românilor și Universală, didactica istoriei,
modulul psihopedagogic, istoria culturii naționale și universale.

Studii medii generale

1983 - 1993 - şcoala medie de cultură generală din satul Cimişeni, raionul
Criuleni, Republica Moldova.
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Publicaţii

Proiecte
Cursurile universitare
predate:

Capacitate de comunicare și exprimare a ideilor, abilități de lucru în echipă,
capacitate de adaptare rapidă la mediile culturale.

Capacitate de bun organizator a activităților susținute și a manifestărilor
științifice și cultural-educative.
Capacitatea de a opera pe calculator în calitate de uilizator de diferite
programe informatice, cunoștințe avansate de utilizare a aparaturii de birotică.
Hoby: muzica, cititul, sportul.
Trei monografii; o culegere de documente, trei lucrări metodice, circa 50
articole științifice apărute în România și Republica Moldova.
(2017-2018) Autorul rubricii „Crimele comunismului” din cadrul ziarului
„Timpul” (https://www.timpul.md/).
Politologie, Bazele comunicării, Sociologie.

Conferinţe

Direcțiile principale de
cercetări științifice:

Distincţii

Mai multe conferințe științifice în Republica Moldova, România și Ucraina.

Politica statului faţă de intelectualitatea din URSS
Rezistenţă, represiune şi colaboraţionism în spațiul românesc (1940 – 1985)
Modul de viaţă în totalitarism
Conflictele înghețate. Războiul hibrid
Diploma Salonului Internaţional de carte, 2007, Chişinău, Republica Moldova.
Diploma ASOCIAȚIUNII TRANSILVANĂ pentru Literatura Română și
Cultura Poporului Român, 2010, Sibiu, România;
Premiul „Alexandru Boldur” oferit de Fundaţia Culturală „Magazin istoric”,
12 aprilie 2012, Bucureşti, România.

Activitate
cinematografică

Activitatea asociativă

2019

Protagonistă și consultant științific al filmului documentar „Dragă Stalin...”
film realizat în limba română și tradus în limbile rusă și engleză
(https://www.youtube.com/watch?v=uhnTCNJ0gZs );
Protagonistă și consultant științifil al filmului documentar „Spovedania”,
film realizat în limba română și tradus în limbile rusă și engleză
(https://www.youtube.com/watch?v=YK5qL2lkwFE&t=11s )
Regizorul filmului documentar-document „Omorâți prin înfometare sau
timpuri pe care nu le-a vrut Dumnezeu...”
Membru al Seminarului Ştiinţific de profil al Consiliului Ştiinţific Specializat
de susţinere a tezelor de doctor in istorie, Specialitatea 07.00.03 – Istorie
universală, Universitatea de Stat din Moldova;
Referent oficial la două teze de doctorat;
Expert independent în cadrul IPCCE AŞM.

