Concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific III
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române
Domeniul: Istorie
Specializarea: Istorie Medievală
Candidat: Sorin Grigoruță, CS
CURRICULUM VITAE
Născut la 21 iulie 1985, în municipiul Dorohoi, jud. Botoşani
Cercetător științific, Institutul de Istorie “A.D. Xenopol, Iaşi”

Contact: email: sorin.grigoruta@yahoo.com;
tel: 0749142470
Studii :
- 2011 – 2014, doctorand al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, tema Boli, epidemii şi asistenţă medicală în Moldova (1700-1831), coord. prof.
univ. dr. Ştefan S. Gorovei; Magna cum laude. Doctor în istorie, conform diplomei eliberate
de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, nr. 24/25.03.2015.
- 2008 – 2010, cursuri de Master, specializarea Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa,
organizat de Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
- 2004 – 2008, Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, şef de promoţie.
-2000 – 2004, Liceul Teoretic „Grigore Ghica v.v.”, Dorohoi
Activitate profesională:
- decembrie 2015 – prezent, cercetător științific, Academia Română, Institutul de Istorie „A.
D. Xenopol”; membru în cadrul programului de editare a colecţiei naţionale de izvoare
Documenta Romaniae Historica, proiect fundamental al Academiei Române;
- ianuarie 2009 – decembrie 2015 asistent cercetare științifică, Academia Română, Institutul
de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi;
Mobilităţi de studiu :
- oct. 2012 – ian. 2013, mobilitate de studiu Erasmus la Eötvös Loránd University, Budapesta.
Activitate şi domenii de interes:
preocupări de: istorie socială; istorie medievală a românilor; paleografie chirilică; editare de
documente medievale şi premoderne : membru în cadrul colectivului de editare a colecţiei
Documenta Romaniae Historica, seria A. Moldova.
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Granturi, Proiecte de interes naţional:


membru în cadrul Proiectului de cercetare cu titlul „Tezaurul românesc de la
mănăstirea Simonopetra – Muntele Athos: documente istorice şi cercetare aplicată”,
cod proiect PN-II-ID-PCE-2012-4-0552.



membru în cadrul grupului țintă al proiectului „Cercetători competitivi pe plan
european în domeniul știinţelor umaniste și socio-economice. Reţea de cercetare
multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863” (ianuarie – septembrie 2014)

Comunicări:
a. La manifestări ştiinţifice internaţionale:
1. „M-au căutat părinţii de la sfânta mănăstire la toate boalele mele”. Despre îngrijirea
suferinzilor la mănăstirea Golia, comunicare susținută în cadrul colocviului
internațional Relațiile românilor cu Muntele Athos și cu alte Locuri Sfinte (sec. XIVXX), Iași, 15-16 septembrie 2016.
2. Aspects relating to Moldavian doctors: professional activities and social evolution
(XVIIIth century), at the International Conference Historiography and Methodology.
Studies on the Black Sea Region and the Eastern Mediterranean, Konstanz, december
5th 2014.
3. Body healers: barbers and surgeons in Moldavia during the XVIIIth century at the
colloquy L’avènement d’un nouvel imaginaire collectif ? « Corps » du peuple, «
Corps de la Nation », Sexualité et Modernité, Colloque international francophone sous
l’égide du « Groupe de réflexion sur l’histoire politique et sociale des XVIIIe-XIXe
siècles », Bucharest, 17-18 octobre 2014.
4. Despre bolniţele mănăstireşti în Moldova, comunicare susţinută în cadrul Colocviilor
Putnei, Putna, 9-12 iulie 2014 (simpozion internaţional).
b. La manifestări ştiinţifice naționale:
1. „După fire doftorul, după doftor leacul”. Despre activitatea profesională și evoluția
socială a medicilor în Moldova premodernă, comunicare susținută în cadrul atelierului
Medicul, Evreul, Poetul și Visele: patru teme de istorie socială și culturală, organizat
de Grupul de Reflecție asupra Istorie Politice și Sociale (sec. XVIII-XIX), New
Europe College, București, 5 dec. 2016
2. Despre o încălcare de hotar din veacul al XVIII-lea şi implicaţiile sale. Mănăstirea Trei
Ierarhi şi Iuganii de pe Siret, în cadrul simpozionului național V. Pârvan, organizat de
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău și Arhivele Naționale Bacău, 6-7 octombrie
2016, Bacău.
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3. Un chirurg în Moldova veacului al XVIII-lea. Johann Benedict Lochmann,
comunicare prezentată în cadrul celui de-al XVII-lea Congres de Genealogie și
Heraldică, Iași, 12-14 mai 2016.
4. Mărturii documentare privitoare la epidemiile de ciumă din Basarabia, comunicare
susținută în cadrul simpozionului Istoria Basarabiei: o dezbatere pe marginea
surselor documentare, desfășurat în cadrul Zilelor Academice Ieșene, Iași, 17
octombrie 2015.
5. Câteva aspecte privitoare la îngrijirea medicală în ţinutul Bacău (prima jumătate a
secolului al XIX-lea), în cadrul simpozionului național Arhivele şi istoria organizat de
Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Bacău, 29 mai 2015.
6. Câteva consideraţii privitoare la medici şi medicină în Moldova veacului al XVIII-lea,
comunicare prezentată în cadrul conferinţei Provocările discursului academic actual:
teme, tendinţe, metode, Poiana-Braşov, 19-22 noiembrie 2014.
7. Măsuri pentru prevenirea apariţiei şi răspândirii epidemiilor de ciumă în Moldova la
începutul secolului al XIX-lea, comunicare susţinută în cadrul şedinţelor bilunare de
comunicări ale Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi, 12 noiembrie 2014.
8. Asistenţa medicală publică în cadrul spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi (a doua
jumătate a sec. XVIII – începutul sec. XIX), comunicare susţinută în cadrul conferinţei
naţionale Societatea de curte şi viaţa cotidiană în spaţiul românesc (secolele 16-19),
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 7-8 noiembrie 2014.
9. Catagrafia averii spitalului din târgul Hârlău, comunicare susţinută în cadrul
conferinţei naţionale Inventare de avere din secolele XVII-XIX, Institutul de Cercetări
Socio-Umane al Academiei Române, Sibiu, 26-27 septembrie 2014.
10. Epidemia de holeră din ţinutul Bacău (1831). Consecinţe demografice, în cadrul
simpozionului național Documentele şi istoria organizat de Arhivele Naţionale ale
României, Serviciul Judeţean Bacău, 31 mai 2014.
11. Din viata şi activitatea unui "spiţer" botoşănean: Iohan Gorgias (1768-1841), comunicare
susţinută în cadrul şedinţei lunare de comunicări a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie a Academiei Române, Filiala Iaşi, 11 februarie 2014.
12. Câteva consideraţii privitoare la chirurgie şi chirurgi în Moldova veacului al XVIIIlea, în cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Colocviile şcolii
doctorale. Simpozion naţional, Iaşi, 25-26 octombrie 2013.
13. Tămăduitor sau călău? Despre o falsă ipoteză privitoare la atribuţiile personalului
medical din ţările române (secolele XVII-XIX), în cadrul simpozionului Victimă,
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învinuit, martor. Pedeapsa în Moldova. Sfârşitul secolului XVI – începutul secolului
XIX (Zilele Academice Ieșene), Iaşi, 18 octombrie 2013.
14. Despre starea de sănătate a locuitorilor ţinutului Bacău în anul 1830, în cadrul
simpozionului național Arhivele şi Istoria, organizat de Arhivele Naţionale Bacău,
Bacău, 18 noiembrie 2011.
15. Aspecte privitoare la viaţa şi activitatea unui doctor de la curtea lui Grigore al III-lea
Ghica, doctorul Fotache, în cadrul simpozionului Secolele XVII-XVIII din perspectiva
istoriei sociale, organizat de Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”, Iaşi, 15 septembrie
2011.
16. Doctorul grec Eustathius Rolla şi activitatea sa în Moldova, în cadrul seminarului
Educaţie, artă şi societate în secolele XVII-XX. Modele, receptări, dezbateri, organizat
de Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi, 5 mai 2011.
17. Aspecte privitoare la epidemia de ciumă din ţinutul Bacău (1829), în cadrul
simpozionului național Arhivele şi Istoria, organizat de Arhivele Naţionale Bacău,
Bacău, 19 noiembrie 2010.
18. Un doctor ieşean din a doua jumătatea a veacului al XVIII-lea: Dracache Depasta, în
cadrul şedinţei lunare de comunicări a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi
Sigiliografie, Iaşi, 12 septembrie 2010.
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