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Curriculum vitae 
 

Silviu Văcaru 

 

Data naşterii: 1 ianuarie 1956. 

 

Locul naşterii: Târgu Neamţ, jud. Neamţ. 

 

Date personale: 

Adresa, telefon: str. Lacului, 11, bl. 641, sc. A, et. III, ap. 15; tel. acasă 0232/246024, 

mobil 0721/092639.  

Adresă e-mail: silviuvacaru.is@gmail.com 

Status marital: căsătorit. 

Copii / anul naşterii: Andrei, 1982; Smaranda, 1987. 

  

Formarea profesională (studii): 

1999- doctor în istorie cu lucrarea Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate a 

secolul al XVII-lea. 

1977-1981 – Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie şi Filozofie. 

1971- 1975 – studii liceale în comuna Pleniţa, jud. Dolj şi Brăila (Liceul „Gh. 

Munteanu Murgoci”). 

 

Experienţă profesională 

- 2004 – prezent, cercetător principal gradul II. 

- 2001 – 2004 cercetător ştiinţific principal gradul III, la Institutul de Istorie „A. 

D. Xenopol” Iaşi. 

- 1999 – 2001 muzeograf la Complexul Naţional Muzeal „Moldova” Iaşi (Şef  

Secţie Muzeu de Istorie; cercetător ştiinţific gr. I, 2001). 

- 1986-1999 arhivist la Arhivele Naţionale Iaşi (1998-1999, director). 

- 1981-1986 profesor la Şcoala cu clasele I-X Plugari, jud. Iaşi. 

 

Experienţă didactică:  

- lector asociat la Facultatea de Informatică, Colegiul de Birotică, Universitatea 

„Al.I. Cuza”, Iaşi cu un curs intitulat Documentaristică şi arfivistică (1996-2000) 

(plata cu ora). 

- lector asociat la Institutul Romano-Catolioc Iaşi, cu un curs de Paleografie 



 

Chirilică (1998-2000) (plata cu ora). 

- lector asociat la Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir” Iaşi, cu un curs 

de Relatii publice şi comunicare (2001-2006) (plata cu ora).   

 

Activitate şi domenii de interes: 

- preocupări de istorie medievală a românilor, istorie socială, istoria catolicilor, 

istoria culturii, migraţii şi editare de texte; 

- arheolog specialist, înscris în Registru arheologilor Iaşi, din 2001. 

- membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” Iaşi;     

- membru fondator al Comisiei Naţionale de Vexilologie. 

- redactor şef al revistei „Vremea şcolii” – Iaşi. 

- redactor al revistei „Prutul” Huşi. 

- redactor al anuarului „Acta Bacoviensia” – Bacău.  

- redactor al revistei „Buletin istoric” – Iaşi. 

- invited reviewers „Valahian Journal of Historical Studies”  Târgovişte  

 

Organizări de Congrese şi Simpozioane ştiinţifice locale şi naţionale 

- 1986- 2010 organizator principal şi membru în comitetele de organizare a mai 

multe Simpozioane ştiinţifice naţionale organizate sub egida Arhivelor Naţionale Iaşi, 

Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi şi a Institutului de Istorie „A. D. 

Xenopol” Iaşi. 

 

Perfecţionare profesională: 

- Stagiul tehnic internaţional al arhivelor, Paris (4 aprilie - 26 iunie 1995). 

- Seminarul internaţional româno-american cu tema Arhivele şi bibliotecile lor 

documentare. Managementul de arhivă în pragul secolului al XXI-lea, Cluj-Napoca 

(3-9 august 1998). 

 

Proiecte de dezvoltare-cercetare 

- membru în cadrul proiectului de cercetare Stări de spirit şi mentalităţi în 

timpul primului război mondial. Prizonierii români din Rusia, grant CNCSIS, 2003-

2004, contract 40119/2003, director de proiect cercet. dr. Dumitru Ivănescu.  

- membru în cadrul proiectului de cercetare Patrimoniu naţional şi 

modernizare în societatea românească:instituţii, actori, strategii, secolele XIX-XX, 

grant CNCSIS, contract 1472/2006-2008, director de proiect cercet. dr. Dumitru 

Ivănescu.  

 

Silviu Văcaru 




