CURRICULUM VITAE
GRĂDINARU NATALIA
născută la 31.12.1979, or. Chişinău, Republica Moldova
Contacte:
serviciu: str. Ştefan cel Mare 1, ASM; tel: 22 270610
domiciliu: str. Burebista 40, ap.18;
email: gradinarunatalia23@gmail.com
GSM: +(373)78865995;
FORMARE:
2002-2005 – studii de doctorat, Institutul de Arheologie şi Etnografie al AŞM
1997-2002 – Facultatea Istorie şi Etnopedagogie, UPS „I.Creangă”
TITLUL ŞTIINŢIFIC
2015 – Doctor în Istorie. Specialitatea – 612.01 Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:
2005 – prezent, Chişinău, AŞM, Intitutul Patrimoniului Cultural
Poziţie: şef de secţie, cercetător ştiinţific
Responsabilităţi: activitate de cercetare-dezvoltare în cadrul contractelor de cercetare unde
participa ca membru în colectiv sau ca director de proiect; soluţioneaza proiecte şi temele de
cercetare la care este responsabilă conform documentaţiei de contractare şi de raportare,
raspunde de finalizarea şi de obtinerea rezultatelor în conformitate cu factorii de risc prevazuţi în
tema;
Realizări: rezultatele cercetărilor sunt publicate în lucrări ştiinţifice;
2017 – prezent, Chişinău, ULIM
Poziţie: lector
Responsabilităţi: predarea şi evaluarea cunoştinţelor studenţilor, întocmirea programei pentru
cursul predat.
2007-2008, Chişinău, UPS „I. Creangă”
Poziţie: lector
Responsabilităţi: predarea şi evaluarea cunoştinţelor studenţilor, întocmirea programei pentru
cursul predat.
2004-2005, Chişinău, Institutul „Perspectiva-Int”, Liceul „Perspectiva”
Poziţie: lector; profesor de istorie; diriginte
Responsabilităţi: aplicarea principiilor didactice în transmiterea şi evaluarea cunoştinţelor la
cursurile „Istoria universală” şi „Istoria românilor”; întocmirea programelor analitice şi
alcătuirea planurilor orelor în baza curricumului (clasele 10 - 12).
2002-2004, Chişinău, Liceul teoretic „Tudor Vladimirescu”
Poziţie: profesor; diriginte
Responsabilităţi: efectuarea lucrului instructiv-eductiv; aplicarea principiilor didactice în
transmiterea şi evaluarea cunoştinţelor la cursurile „Istoria universală” şi „Istoria românilor”.
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

Participantă la diverse proiecte ştiinţifice: coordonator al proiectului de colaborare interstatal
Finanţat de MFGS şi cofonanţat de IPC al AŞM – „Международная научная конференция
«Этнологическое наследие: концепции, тенденции и подходы”, № 19 din 02 mai 2017;
Proiect Instituţional 06.410.012F. Arheologia şi procesele etnoculturale în spaţiul CarpatoNistrean (din preistorie până în prezent) (2006–2010); Proiect pentru tineri cercetători
07.410.01 INDF. Situaţia actuală şi perspectivele tineretului din zona rurală. Studiu
etnocultural-sociologic (2007–2008); Proiect interinstituţional Elaborarea Registrului Naţional
al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova în acord cu prevederile Convenţiei
UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (2010-2011); Proiect
Instituţional 11.817.07.20F. Dimensiunea europeană a patrimoniului etnografic al Republicii
Moldova (2011–2014).
Membru al Colegiului de redacţie al „Revistei de Etnologie şi Culturologie” (2012-2015).
PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE
Rezultatele ştiinţifice sunt expuse într-o monografie şi 25 publicaţii ştiinţifice şi de popularizare
a ştiinţei.
APTITUDINI:
Limbi străine: Rusa -avansat, franceza- bine, engleza-începător (A 1.1, A 1.2)
Calculatoare: MS Office (Excel avansat), Windows, MS Access, Power Point.

