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Academia Română 

Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” 

B-dul Carol I nr. 8, 700505, Iaşi 

Tel./fax 0332.106.172 

e-mail: institut_xenopol@yahoo.com 

 

Concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiiţific gr. I 

Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române 

Domeniul: Istorie 

Specializarea: Istoria Medie a României 

Numele şi prenumele: Văcaru Silviu 

 

CURRICULUM VITAE 

 

I. Date personale şi studii: 

- numele şi prenumele: Văcaru, Silvu 

- născut în Târgu Neamţ, la 1 ianuarie 1956; 

- studii preuniversitare în comuna Pleniţa, jud. Dolj şi Brăila (Liceul „Gh. Munteanu 

Murgoci”) (1971-1975). 

 - student al Facultăţii de Istorie şi Filozofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

(1977-1981). 

- licenţiat în 1981 (media de licenţă 10, media generală 9,79). 

- stagiu doctoral 1992-1999, cu teza Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate a secolul 

al XVII-lea. 

- cercetător ştiinţific gradul I la Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi (2001). 

- cercetător ştiinţific principal gradul III, la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi 

(2001-2004);  

- cercetător ştiinţific gradul II la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi (2004-

prezent). 

 

II. Domenii de interes şi direcţii de lucru: 

- istoria culturii; 

- istorie medievală a românilor; 

- istorie socială, istoria catolicilor, migraţii;  
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- editare de documente medievale şi premoderne; 

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

 

III. Specializări, burse, stagii de cercetare: 

1. Cursuri de specializare: 

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

b) 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). 

2. Stagii de cercetare: 

a) beneficiar al unui stagiu de cercetare la Institutul de Istorie a Moldovei, 

Chişinău, desfăşurat în cadrul schimburilor interacademice 2-30 septembrie 2004. 

 

IV. Activitate profesională: 

 -patru cărţi de autor: Un monument uitat – Crucea lui Ferenţ, Iaşi, Ed. Alfa, 2004, 

Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate a secolului al XVII-lea, Iaşi, Editura Junimea, 2006; 

Din istoria comunităţilor catolice din Moldova, Iaşi, Editura Sapientia, 2014; Supuşii 

austrieci în Principatul Moldovei (1833-1835). Contribuţii, Iaşi, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza”, 2014.  

 - editarea unui volum tematic: Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, 

volum editat de Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru, Editura “Alfa”, Iaşi, 2003. 

- coordonator a şase volume ce reunesc lucrările simpozionului Monumentul-Tradiţie 

şi viitor (2001-2007). 

- redactor şef al revistei „Vremea şcolii” – Iaşi; redactor al revistei „Prutul” Huşi;  

redactor al anuarului „Acta Bacoviensia” – Bacău; redactor al revistei „Buletin istoric” – Iaşi. 

 

V. Membru în cadrul unor proiecte de 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.  
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VI. Experienţă profesională şi didactică: 

- 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. 

- lector asociat la Facultatea de Informatică, Colegiul de Birotică, Universitatea „Al.I. 

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

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

(1998-2000). 

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

Relatii publice şi comunicare (2001-2006). 

 

VII. Experienţă managerială: 

- Director al Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Iaşi (1999-2000); 

- Şef Secţie Muzeul de Istorie din cadrul Complexelui Naţional Muzeal „Moldova” 

Iaşi (2000-2001) 

 

VIII. Prestigiu profesional: 

  -receptarea activităţii de cercetare reflectată în recenzii publicate volume şi reviste 

de specialitate: „Acta Bacoviensia”, IV, Oneşti, 2009, p. 463-465 (Ioan Lăcătuşu); „Studii şi 

Materiale de Istorie Medie”, vol. XXV, 2007, p. 252-256 (Ludmila Bacumenco); „Historia 

Urbana”, tom XVII, 2009, p. 354-356 (Dan Dumitru Iacob); „Analecta Catholica”, IV, 

Chişinău, 2010, p. 428-431 (Mihai Mîrza); „Archiva Moldaviæ”, I (2009), p. 417-420 (Mihai 

Mîrza); „Études Balkanique”, Sofia, XLVI, 2010, no. 1-2, p. 287-289 (Ştefania Costache); 

„Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi”, XLVII, 2010, p. 417-420 (Sorin 

Grigoruţă); „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XII, Iaşi, 2012, p. 469-471 (Marcel 

Lutic); „Anuarul de lingvistică şi istorie literară, Iaşi, tom XLIX-L, 2009-2010, p. 204-206 

(Daniela Butnaru); „Archiva Moldaviæ”, I (2009), p. 439-441 (Mihai Mârza). 

 


