CURRICULUM VITAE

Liviu Pilat
Născut la 12 iulie 1973
Lector universitar doctor, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
Contact: email: liviu.pilat@gmail.com; Tel: +40-232-201274 (office); Fax: +40-232-201156
Studii:
- 2007 – Doctor în Istorie cu teza: Societate şi putere în epoca ştefaniană, Facultatea de
Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”; distincţia Magna cum laude.
- 2002-2003 – Master, specializarea „Izvoarele Istoriei Românilor” la Facultatea de Istorie din
cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
- 2002 – Licenţiat al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
Cursuri/seminarii susţinute:
- Din 2004, am susţinut seminarii la cursurile de “Istoria medievală a românilor” şi “Istoria
Bisericii în Ţările Române”.
Activitate şi domenii de interes:
- Preocupări de medievistică, cu interes special privind heraldica, genealogia, diplomatica,
Istoria Bisericii şi dreptul canonic.
- Membru al Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (filiala Iaşi) şi al Institutului
Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta”, în cadrul cărora am susţinut, în perioada
2000-2006, mai multe comunicări, participând şi la ultimele două Congrese naţionale (2003,
2005);
- Membru al Programului de Cercetări privind Ideologia Puterii Medievale, ce funcţionează
în cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, în cadrul căruia am susţinut un număr de 4
comunicări, în perioada 2004-2006;
Granturi:
- Membru în echipa de cercetare a proiectului Majoritari şi minoritari în Moldova medievală.
O perspectivă etnică şi confesională, condus de prof. univ. dr. Ion Toderaşcu, proiect finanţat
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în perioada 2002-2004.
- Membru în echipa de cercetare a proiectului Ţara Moldovei între Commonwelath-ul bizantin
şi Respublica Christiana: metafore, simboluri şi concepţii ale puterii în secolele XIV-XV,
condus de prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon, proiect finanţat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, în perioada 2005-2008.

Conferinţe/comunicări susţinute (selecţie):
- participare la Simpozionul “Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca”, 1-3 mai 2006;
- participare la Simpozionul internaţional “Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei
creştine”, 18-25 aprilie 2004;
- participare la conferinţa internaţională “Fiatal néprajzkutatok és antropologusok
konferenciáján”, organizată de Asociaţia Krisa Janos, 25-27 aprilie 2003.
Listă de lucrări semnificative:
1. Volume publicate ca singur autor:
- Între Roma şi Bizanţ. Societate şi putere în Moldova (secolele XIV-XVI), Iaşi, 2008, 603 p.
- Comunităţi tăcute. Satele din parohia Săbăoani ( secolele XVII-XVIII), Bacău, 2002, 308 p.
2. Materiale publicate în volume colective:
Săbăoanii până la sfârşitul secolului al XVII-lea, în Săbăoani, file de istorie, Iaşi, 2002, p.2364.
Pentu o istorie culturală a catolicilor din Moldova, în Confesiune şi cultură în Evul Mediu, In
honorem Ion Toderaşcu, Iaşi, 2004, p.219-227.
Modelul constantinian şi imaginarul epocii lui Ştefan cel Mare, p.429-444; Itinerariile lui
Ştefan cel Mare, p.481-498, în Stefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine, Sfânta
Mănăstire Putna, 2004.
Helyzetképek egy középkori moldvai falu mindennapi életéböl, în Adáptácio és modernizáció
a moldvai csángó falvakban, Cluj, 2005, p. 92-100.
Între Roma şi Constantinopol. Biserica şi puterea în vremea lui Ieremia Movilă, în Movileştii.
Istorie şi spiritualitate românească, II, Sfânta Mănăstire Suceviţa, 2006, p.161-177.
Ortodoxie, catolicism şi “Contrareformă” în Moldova la mijlocul secolului XVII, în Etnie şi
confesiune în Moldova medievală, Iaşi, 2006, p.113-154.
Pelerinaje şi penitenţi în Moldova secolelor XIV-XV, în Spectacolul public între tradiţie şi
modernitate, coord. Constanţa Vintilă-Ghiţulescu şi Maria Pacucs Willcocks, Bucureşti, 2007,
p. 233-248.
3. Studii publicate în reviste de specialitate:
De la Liov la Colomeea. Observaţii privind ceremonialul de depunere a omagiului de către
domnii moldoveni, în “Analele Putnei”, IV (2008), nr. 1, p. 133-152.
Nicoară Prăjescu şi anturajul său, în “Revista de istorie socială”, VIII-IX, 2003-2004, p.111118.
Mesianism şi escatologie în imaginarul epocii lui Ştefan cel Mare, în “Studii şi materiale de
istorie medie”, XXII, 2004, p.101-116.
Cultul Sfintei Cruci în vremea lui Stefan cel Mare, în “Analele Putnei”, I, 2005, nr. 1, p.5-16.
Biserică şi Putere în Moldova în a doua jumătate a secolului XV, în “Analele Putnei”, I, 2005,
nr.1, p.133-150.
Sfinţirea Mănăstirii Putna, în “Analele Putnei”, I, 2005, nr. 2, p. 37-44.
Ioachim, Theoctist I şi sfârşitul “perioadei bizantine”, în “Analele Putnei”, I, 2005, nr. 2,
p.73-90.
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Sihastrul Sava, Ştefan al II-lea şi întemeierea Mitropoliei de Roman, în “Studii şi materiale de
istorie medie”,XXIII, 2005, p. 23-40.
Redemptor Noster. Moldova şi Respublica Christiana la 1476-1477, în “Analele Putnei”, II,
2006, nr. 1-2, p.137-144.
Vocabular politic şi consecinţe teritoriale ale omagiului de la Liov (1387), în “Studii şi
materiale de istorie medie”, XXIV, 2006, p. 253-262.
Începutul domniei lui Ştefan cel Mare şi activitatea franciscanilor observanţi în Moldova, în
“Analele Putnei”, III (2007), nr. 2, p. 55-65.
Respublica Christiana şi Moldova (1471-1474), în “Analele Putnei”, III (2007), nr. 2, p. 91104.
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