
  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pîrnău (n. Bacumenco), Ludmila  

Adresă(e) Str. Şoseaua Păcurari, 35, Bl. 543 A, et. 6, ap.2, municipiul Iași, judeţul Iaşi  
Telefon(oane)  Mobil: 0751644023 

Fax(uri)  

E-mail(uri) ludmila.pirnau@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 01.03.1975 

Sex feminin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

Experienţa profesională  

Perioada 01.07.2017- prezent  

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Arheologie al Academiei Române – Filiala Iaşi, 
Departamentul de Arheologie medievală 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic, publicarea de studii de specialitate, 
participarea la sesiuni de comunicări şi alte evenimente ştiinţifice pentru diseminarea 
rezultatelor cercetării, editarea de volume de specialitate ș.a. 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Cercetare 

Perioada 2006-2019 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific superior în cadrul Centrului de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic, publicarea de studii de specialitate, 
participarea la sesiuni de comunicări şi alte evenimente ştiinţifice pentru diseminarea 
rezultatelor cercetării, editarea de volume de specialitate ș.a. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

  

Perioada 1998-2000 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, Chişinău 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Seminarii la cursurile Istoria Orientului Antic şi Istoria antică a Greciei şi Romei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

  

mailto:ludmila.pirnau@gmail.com


 
 

Perioada 

 

1997-1998 

Funcţia sau postul ocupat Stagiar în cadrul Institutului de Arheologie şi Etnografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
Sectorul Cultura materială (Muzeu) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Participarea la activităţile Muzeului de Arheologie, prelucrarea materialului arheologic, 
cercetarea patrimoniului arheologic 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chișinău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Muzeală, cercetare 

Educaţie şi formare  

Perioada 2010-2013 

Calificarea / diploma obţinută Cercetător post-doctoral, proiect de cercetare: Alimentația în Moldova în secolele XV-XVIII: 
între Orient și Occident în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/49944 Dezvoltarea capacităţii 
de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Arheologie și istorie medievală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Istorie 

  

Perioada 2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master. Master în Filosofia creștină și dialog cultural. Disertația intitulată 
Dimensiunea simbolică a alimentației în comunitățile creștine, elaborată sub îndrumarea 
științifică a Prof.dr. Petru Bejan, a fost susținută în 2009. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri de Filosofie creștină și dialog cultural 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie 

  

Perioada 2000-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Istorie, specializarea: Arheologie medievală. Lucrarea de doctorat cu 
tema: Structuri medievale în aşezările din ţinutul Orheiului (secolele XV-XVI) a fost susţinută 
la 4 martie 2006 sub îndrumarea științifică a Prof. univ. dr. Victor Spinei, membru al 
Academiei Române  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Arheologie și istorie medievală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Istorie 

 
Perioada 

             Calificarea / diploma obţinută 
 
            
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  
 
   2003  

Diplomă de participare la cursurile Modulului European Jean Monnet, Europa şi ideea 
europeană. Istorie, cultură, perspective, coordonator modul – prof.dr. Alexandru-Florin 
Platon (Iaşi, România). 

 
Centrul de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 



Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

           Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
Perioada 

01-12 iulie 2002   
Diplomă de participare 
Cursurile Şcolii de Vară „Archaeozoology and Palaeozoology Summercourses”, organizată 
la în cadrul Socrates Intensive Programme (Iaşi, România). 
 
Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 
 
 
August 1998, august 1998, august 1999, august 2000  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare.  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursurile Universității de Vară „Oraşul medieval Orheiul Vechi" în probleme de arheologie 
antică şi medievală, organizată în cadrul Programul HESP al Fundaţiei Soros-Moldova, 
Complexul Muzeal Orheiul Vechi” (Trebujeni, Rep. Moldova).  
Competențe: cercetarea, protejarea și conservarea patrimoniului arheologic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova şi Fundaţia SOROS pentru o Societate 
Deschisă, Chişinău 

Perioada 1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută Studii / Masterat în studii europene 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istoria politică a statelor europene, geografia politică a Europei, Instituţii europene ş.a. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Centrul de Formare Europeană din Moldova/Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 
Chişinău 

  

Perioada 1993–1998 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă în Istorie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istorie, specializarea: Istorie şi istoria culturii. Teza de licenţă intitulată „Habitatul medieval 
din Codrii Orheiului”, elaborată sub îndrumarea prof. dr. Gheorghe Postică, a fost susţinută 
în iunie 1998. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă", Facultatea de Istorie și Etnopedagogie 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) 
Limbi străine 

română 
rusă (foarte bine), franceză (mediu), germană (citit, scris), engleză (începător) 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Integritate morală şi etică profesională, capacitatea de a lucra în echipă, spirit de iniţiativă 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de coordonare dovedită de experienţa în organizarea și coordonarea activităţilor 
de cercetări arheologice obţinută în calitate de responsabil de sector, responsabil științific de 
șantier; în coordonarea proiectelor de cercetare, organizarea de manifestări științifice; 
capacitate de integrare în colective interdisciplinare regionale, naţionale şi internaţionale (cf. 
CV).   

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, CorelDraw, Adobe Photoshop; Win Rar, Google Earth, Adobe Acrobat 
Experienţă în utilizarea sistemelor de operare Windows 

  

Informaţii suplimentare  

Referinţe Prof. univ. dr. Victor Spinei, membru al Academiei Române; dr. Alexander Rubel (Iași); Prof. 
dr. hab. Gheorghe Postică (Chișinău) 



Asociaţii / organizaţii 
profesionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membru al colegiilor de redacţie ale 
revistelor ştiinţifice 
 
 

 
1998 – prezent 
Membru al Centrului de Cercetări Arheologice din Republica Moldova 
 
2008 - prezent 
Membru al Institutul Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta”  Iaşi  
 

   2015 - prezent 
Arheolog expert înscris în Registrul Arheologilor din Republica Moldova, atestat nr. 
11/25.11.2015 
 
2018 - prezent 
Arheolog specialist înscris în Registrul Arheologilor din România, cod AM-S-1078 

 
  2014 - prezent  
  Revista Arheologică, Chișinău 
 
  2011 – prezent 
 Arhiva Moldaviae, Iași   

Premii și distincţii  
2008 
Premiul „A.D. Xenopol” pe anul 2006 acordat de Academia Română în anul 2008 pentru 
lucrarea Ţinutul Orheiului în secolele XV-XVI, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 
Iaşi, Iaşi, 2006, 358 p.+30 planşe. 
 
2020 

 Premiul „Aurelian Iordănescu” oferit de Societatea de Științe Istorice din România pe anul 2020 
pentru  volumul Vasile Diaconu, Ludmila Pîrnău (ed.), Un secol de arheologie în spațiul est-
carpatic: concepte, metode, tendințe, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I", Editura 
Constantin Matasă, Piatra-Neamţ, 2019, 462 p.   

 

  

  

 


