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PERSONAL INFORMATION Hariuc Marian-Ionuț

Strada Vasile Alecsandri, Bloc 39, Sc. A, Apt. 1, 730093 Vaslui (Romania) 

+40 741168542    

m.hariuc89@yahoo.com 

Sex Male | Date of birth 01/09/1990 | Nationality română 

WORK EXPERIENCE

01/03/2018–Present Asistent cercetare tiin ifică, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia ș ț
Română-Filiala Ia iș

EDUCATION AND TRAINING

01/10/2014–Present

Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Ia i (Romania) ș
www.history.uaic.ro 

Doctorand

Istorie Contemporană 

Proiect de cercetare doctorală: Andrei O etea-istoric, universitar i intelectual angajatț ș

Coordonator tiin ific: prof. univ. dr. Gheorghe Iacobș ț

06/2016–09/2017

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Ia i (Romania) ș

Asistent cercetare tiin ifică în cadrul proiectului „Tinere echipe", intitulat : Memoria recuperativă în ș ț
societatea românească post-comunistă (director de proiect cs. Simona Mitroiu, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia i).ș

2015–2017

Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE)

Membru al echipei de cercetare în proiectul „Joint History Project Phase II - Extending the proven tool 
for Reconciliation to the sensitive recent history of Southeast Europe”

09/2015–06/2017

Muzeul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Ia i ș

Colaborare studii doctorale

2012–2017

Facultatea de Istorie

Coordonator al Cercului studen esc de Istorie contemporană ț

07/2015–12/2015

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, Ia i (Romania) ș ș

Beneficiar al proiectului „Prin burse doctorale spre o nouă genera ie de cercetători de elită", cod ț
contract POSDRU/187/1.5/S/155397, proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul ț
Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. ț
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02/2016–Present

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Ia i (Romania) ș

Reprezentant al studen ilor în Senatul Universită ii „Alexandru Ioan Cuza” Ia iț ț ș

09/2015

Consiliul Na ional pentru Studierea Arhivelor Securită ii (CNSAS), Bucure ti (Romania) ț ț ș

Stagiu de mobilitate internă la Consiliul Na ional pentru Studierea Arhivelor Securită ii, în perioada 14-ț ț
24 septembrie 2015. Stagiu a avut loc în cadrul proiectului POSDRU „Prin burse doctorale spre o 
nouă generaţie de cercetători de elită".

01/03/2015–31/05/2015

Maison des Sciences de l'homme (MSH), Dijon (Fran a)ț

Stagiu de cercetare in cadrul proiectului Paprik@2F (Portail Archives Politiques Recherches 
Indexation Komintern et Fond Français). 

Tema cercetării: Communistes roumains en France. Le cas des anciens volontaires de la guerre civil 
d'Espagne emprisonnés dans les camps de concentration français (1936-1939).

20/01/2014–20/05/2014

Université Bourgogne-Dijon, Dijon (France) 

Mobilitate de studiu Erasmus

08/2013

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România i Memoria Exilului ș
Românescu (IICCMER), Râmnicu Sărat (Romania) 

Universitatea de vară Râmnicu Sărat „Închisoarea tăcerii. Lec ia comunismului”ț

01/10/2012–01/07/2014 Master în Istorie
Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Ia i (Romania) ș

Denumirea programului de masterat: Istoria Comunismului din România. 

Diserta ie: Istoriografia românească în anii destinderii comuniste. Studiu de caz: Andrei O etea (1956-ț ț
1965). Coordonator tiin ific: Andi Mihalacheș ț

Discipline principale studiate:

-Comunismul în România interbelică, Istoria Uniunii Sovietice, Comunismul în Balcani, Istoria politică 
a PCR, Represiune i control social în România comunistă, Economie i societate în România ș ș
comunistă, Rezisten a în regimul comunist, Miturile comunismului românesc, Via ă cotidiană în ț ț
România comunistă, Justi ie i tranzi ie în România comunistă, Historia Securită ii în România ț ș ț ț
comunistă

06/2011

Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Ia i (Romania) ș

Stagiu de practică:

-activită i în bibliotecăț

-cunoa terea arhivelorș

Temă de cercetare: Idealism i oportunism în mi carea comunistă din Ia i (1944-1947)ș ș ș

2009–2012 Licen ă în Istorieț
Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Ia i (Romania) ș

Specializare: Istorie Contemporană

Licen ă: Mi carea comunistă din Ia i în primii ani postbelici (1944-1946). Coordonator tiin ific: Adrian ț ș ș ș ț
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Vi alaruț

Discipline principale studiate:

-Preistorie Generală, Orientul Mijlociu i Mediterana în epoca antică, Stat i societate în Evul mediu ș ș
românesc, Europa medievală, Istoriografie generală, Introducere în Istorie, Introducere în arhivistică, 
Europa modernă, România modernă, Democra ie i totalitarism. Europa i lumea în secolul XX, ț ș ș
România în secolul XX, Metodologia cercetării tiin ifice, Politică i cultură în România interbelică, ș ț ș
Istoria ideii de Europa, Istoria artei europene, Curente i orientări în istoriografia actuală, ș

2005–2009 Bacalaureat
Liceul Teoretic „Mihai Kogălniceanu”, tiin e socialeȘ ț
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, 730104 Vaslui (Romania) 
www.lmkvs.ro 

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Romanian

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

French B2 B2 B2 B1 B2

English B2 B1 B2 B1 B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills -spirit de echipă dobândit în cadrul organiza iilor/asocia iilor studen e ti din care am făcut parte.ț ț ț ș

-capacitate bună de comunicare dezvoltată în proiectele academice, precum i pe parcursul formării ș
profesionale.

-capacitate de adaptare la medii multiculturale dobândită în timpul mobilită ii de studiu Erasmus ț
(2014).

-rigurozitate, spirit metodic, punctualitate, disciplină de lucru, dezvoltate pe parcursul formării 
profesionale, în studiul individual i în proiectele colective.ș

Organisational / managerial skills Coordonator al unor proiecte cu finalitate culturală sau civică, în cadrul unor organiza ii de tineret, ț
studen e ti, civice:ț ș

Coordonator al colii de vară ASTRA (Asocia ia Transilvană pentru literatura română i cultura ș ț ș
poporului român), „Perspective culturale europene”, Chi inău, Rep. Moldova, August 2012.ș

Coordonator al organiza iei de tineret ASTRA, 2011-2013.ț

Coordonator al Cercului studen esc de istorie modernă i contemporană, 2011-2013.ț ș

Membru al asocia iilor: ATRAG (Asocia ia Tinerilor Români din Afara Grani elor), 2009-2013; LSI ț ț ț
(Liga Studen ilor de la Facultatea de Istorie), 2009-2012.ț

Colaborator al Centrului de Studii asupra Comunismului i Postcomunismului.ș

Driving licence B

ADDITIONAL INFORMATION

Activitate tiin ificăș ț

Participare la conferin e i sesiuni de comunicări tiin ifice:ț ș ș ț

2017:

Memoria recuperativă în România postcomunistă: de la trecutul traumatic la documentul social, 
Simpozion „Istoria orală: proiecte i proiec ii de o parte i de alta a Prutului”, Ia i, 2017.ș ț ș ș
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2016:

Colectivizarea – fenomen represiv sau mijloc de transformare a ruralului? Perspective ale memoriei 
post-decembriste. International Conference Places, Boundaries, Communities, Mapping Identities in 
a (Dis)connected World / Territoire, Frontières, Communautés. Reconfigurations Identitaires dans en 
Monde (Dis)continu, Departamentul de tiin e ale Comunicării, Facultatea de Litere a Universită ii din Ș ț ț
Bucure ti, 4-5 November 2016.ș

Andrei Otetea i provocările istoriografiei post-stalinisteș , Conferin a na ională „Crizele anului 1956", ț ț
Universitatea din Bucure ti, 3-4 noiembrie 2016.ș

Premisele publicării unui volum controversat: K. Marx. Însemnări despre români (manuscrise inedite), 
Simpozion na ional Zilele Universită ii „Al. I. Cuza", 27-29 octombrie 2016.ț ț

Venirea istoricului Andrei O etea la Universitatea din Ia i. Climat intelectual i raporturi academice ț ș ș
(1927), Congresul Na ional al Istoricilor Români, Cluj-Napoca, 25-28 august 2016.ț

Climat intelectual i angajament publicistic: Andrei O etea i revista „Via a Românească" în primul ș ț ș ț
deceniu interbelic, Conferin a na ională „Historia Magistra Vitae. Noi teme pe agenda de cercetare", ț ț
edi ia a VI-a, Cluj-Napoca, 2016.ț

2015:

Comuni tii români în Fran a. Cazul fo tilor voluntari din războiul civil spaniol închi i în lagărele de ș ț ș ș
concentrare franceze (1936-1939, Simpozionul na ional ț Comuni tii români i politica interna ională. ș ș ț
De la ilegalitate i izolare la parteneri ai marilor puteriș , Institutul de Istorie „A.D. Xenopol", Academia 
Română, Ia i. ș

Ascensiunea istoricului Andrei O etea în câmpul academic ie ean (1930-1935ț ș , Simpozion na ional, ț
Zilele Universită ii „Alexandru Ioan Cuza", Ia i.ț ș

Profilul politic al unui intelectual angajat în anii celui de-al Doilea Război Mondial. Cazul Mihai Ralea 
(1941-1944), Simpozion interna ional ț Consecin e ale celui de-al Doilea Război Mondial asupra ț
spa iului românescț , Centrul de Istorie i Civiliza ie Europeană, Academia Română, Ia i.ș ț ș

Participare la conferin a colilor doctorale cu lucrarea : ț ș „Chemarea” istoricului Andrei O etea ca ț
profesor titular al Catedrei de Istorie modernă i contemporanaă la Universitatea din Ia i (1931-1935)ș ș .

2014:

Istoricul Andrei O etea i cazul „Solomon tirbu". Logica unui conflict (1957-1958)ț ș Ș , Simpozion Na ionalț
Zilele Universită ii „Al. I. Cuza", Ia i.ț ș

2013:

Revolu ia română din 1989 - de la specificul na ional la particularită ile localeț ț ț  - Simpozionul „14 
decembrie 1989 - ziua când Ia ul a dat semnalul începerii Revolu iei Române", Ia i.ș ț ș

Primii ani ai colectivizării în Ia i (1949-1952)ș  - Simpozion Na ional Zilele Universită ii Al. I.Cuza, Ia i.ț ț ș

Imaginea „devierii de dreapta" în interiorul structurilor comuniste. Cazul Comitetului Regional PMR 
Ia i (1952)ș  - Conferina Na ională „Imaginea în Istorie. Tipologii în societatea de ieri i de azi", Cluj-ț ș
Napoca.

2012:
Celulele comuniste din Ia i. O scurtă analiză a componentei sociale (1944-1946)ș -Conferin a Na ionalăț ț
„O filă de istorie: Om, societate, cultură (secolele-XVII-XXI)", Cluj-Napoca.

Consolidarea controlului comunist asupra organiza iilor de masă din Ia i (1945-1946)ț ș - Simpozionul 
na ional „Vasile Pârvan", Bacău.ț

Rela ia comuni tilor din Moldova cu social-democra ii i grupările politice dizidente (1945-1946)ț ș ț ș - Zilele 
Universită ii „Al. I. Cuza". Sesiunea de manifestări tiin ifice interna ionale, Ia i.ț ș ț ț ș

Practici administrative i interese academice: Integrarea Facultă ii de Teologie sub „cupola" ș ț
Universită ii din Ia i (1941)ț ș - (în colaborare cu Adrian Vi alaru), Simpozionul Interna ional „Românii din ț ț
afara grani elor ării. Ia i-Cernău i: legături istorice", Ia i.ț ț ș ț ș

Ora ul Ia i în primele luni de ocupa ie sovietică. Preluarea controlului comunist (1944)ș ș ț - Sesiunea 
na ională de comunicări tiin ifice „Acta Moldaviae Meridionalis", edi ia a XXXV-a, Vaslui.ț ș ț ț

2011:
Reorganizarea Comitetului Jude ean al P.C.dR. Ia i (1944-1945)ț ș -Zilele Universită ii „Al. I. Cuza". ț
Sesiunea de manifestări tiin ifice interna ionale, Ia i.ș ț ț ș

Atitudini anticomuniste ale studen ilor ie eni (1944-1946)ț ș -Sesiunea Na ională de comunicări tiin ifice ț ș ț
„Acta Moldaviae Meridionalis", a XXXIV-a edi ie, Vaslui.ț

 

Studii i articole publicate:ș
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Profilul politic al unui intelectual angajat în anii celui de-al Doilea Război Mondial. Cazul Mihai Ralea., 
în Stela Cheptea, Silviu B. Moldovan (coord.), Consecin e ale celui de-al Doilea Război Mondial în ț
spa iul românescț , Bucure ti, Editura Eikon, 2017, p. 119-140.ș

La route vers les camps français: le cas des groupes roumain des Brigades internationales 
d'Espagne (1936-1939), în „East European Journal", no. 2, 2015.

Între frontul spaniol i lagărele franceze: rolul cominterni tilor români din Fran a în organizarea ș ș ț
voluntarilor din Brigăzile Interna ionale (1938-1939ț , în Analele tiin ifice ale Universită ii „Alexandrul Ș ț ț
Ioan Cuza" din Ia i (serie nouă), Istorie, tom LXI, 2015.ș

„Chemarea" istoricului Andrei O etea ca profesor titular al Catedrei de Istorie modernă i ț ș
contemporanaă la Universitatea din Ia i (1931-1935)ș . în Volumul Conferintei Internationale a Scolilor 
Doctorale din cadrul Universitatii Alexandru Ion Cuza, Ia i, 2015.ș

Istoricul Andrei Oţetea şi noile proiecte istoriografice ale regimului comunist în anii destinderii 
ideologice (1956-1960), în „Analele tiin ifice ale UnivȘ ț ersită ii Al. I. Cuza din Ia i". Istorie (serie nouă), ț ș
tom 40, Editura Universită ii „Al. I. Cuza", 2014.ț

Istoriografia românească în fa a provocării post-stalinismului ț în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. 
Xenopol", Supliment: Istoriografia românească actuală: vechi întrebări, răspunsuri noi, tom LI, Editura 
Academiei Române, 2014.

Spa iul istoriografiei române ti i ambivalen a discursului ideologic. Cazul istoricului Andrei O etea ț ș ș ț ț
(1956-1965), în „Acta Moldaviae Septentrionalis", Muzeul Jude ean Boto ani, 2014.ț ș

Celulele comuniste din Ia i. O scurtă analiză a componentei sociale (1944-1946)ș , în „Scrieri pe 
alese...". Lucrările Conferin ei Na ionale: „O filă de istorie: Om, societate, cultură (secolele-XVII-XXI)", ț ț
Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2012.

Reacţii anticomuniste ale studenţilor ieşeni reflectate în documentele P.C.R. din Iaşi (1945-1946), în 
„Acta Moldaviae Meridionalis", volumul XXXII, Vaslui, 2011.

Ora ul Ia i în primele luni de ocupa ie sovietică. Instalarea for elor comuniste (1944)ș ș ț ț , în „Acta 
Moldaviae Meridionalis", tom XXXIII, Editura Pim, Vaslui, 2012.

Adrian Vi alaru, Marian Hariuc, Practici administrative i mize academice. Universitatea din Ia i i ț ș ș ș
problema Facultă ii de Teologie în anul 1941ț , în „Analele tiinifice ale Universită ii Al. I. Cuza" din Ia i. Ș ț ș
Istorie (serie nouă), tom LVI-LVIII, Ia i, Editura Universită ii „Al. I. Cuza", 2010-2012.ș ț

Alte publica iiț

Dezbateri:

Exterminare, complicitate, rezisten ă. Analiza experien elor de tip sovietic în România i Republica ț ț ș
Moldova (2012), în „Archiva Moldaviae", 2012.

Istoria regională astăzi, în „Archiva Moldaviae", 2014.

 

Recenzii i note bibliografice:ș

Ia i-ora  al diversită ii. Categorii etnice i minorită i în secolele XV-XX: aspecte sociale, economice i ș ș ț ș ț ș
culturale, coordonato Lauren iu Rădvan, Ia i, Editura Ars Longa, 2015, 375 p. („Archiva Moldaviae", ț ș
nr. 8, 2016).

Ion I. Solcanu, Ioan Hudi ă: istoric, om politic i autor de jurnalț ș , Bucure ti, Editura Enciclopedică, 2015,ș
642 p. („Historia Universitatis Iassiensis", VI/2015).

Aurelia Vasile, Le cinéma roumain dans la période communiste. Représentations de l'histoire 
nationale, Bucure ti, Editura Universită ii din Bucure ti, 2011, 579 p. (2013), („Archiva Moldaviae", ș ț ș
2014).

Stan Stoica, Istoriografia românească între imperative ideologice i rigori profesionaleș , Bucure ti, ș
Editura Meronia, 2012, ( „Analele Universită ii „Al. I. Cuza", 2014)ț

Grigore T. Popa, Jurnalul unui savant roman în America, edi ie îngrijită, note i postfa ă de Richard ț ș ț
Constantinescu, (Bucure ti, Editura Filos, 2014), în „Archiva Moldaviae", nr. VII/2015.ș

Drago  Petrescu, ș Explaining the Romanian Revolution of 1989. Culture, Structure, and Contingency, 
Bucure ti, Editura Enciclopedică, 2010, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, tom LI, 2014.ș

Irina Nastasă-Matei, Zoltán Rostás (coord.), Alma mater în derivă: aspecte alternative ale vie ii ț
universitare interbelice, Bucure ti: Eikon; Cluj-Napoca: Editura coala Universitară Clujeană, ș Ș
„Sociologie Românească”, vol. 14, nr. 2-3/2016.

 

Alte publica ii:ț
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Alexandru D. Aioanei, Marian Hariuc, Lucian Boia i istoria unei Românii altfelș , în „Convorbiri literare", 
martie 2013, nr. 3 (207), p. 69-72.
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