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EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
► 1993: Angajat ca asistent cercetare stagiar la Institutul de Arheologie din Iaşi al Academiei Române, la sectorul de
arheologie clasică.
► 1995: Promovat, pe bază de concurs, asistent cercetare gradaţia 1, la acelaşi institut.
► 1997: Promovat, pe bază de concurs, asistent cercetare gradaţia 2, la acelaşi institut.
► 2000: Promovat, pe bază de concurs, cercetător ştiinţific, la acelaşi institut.
► 2002: Promovat, pe bază de concurs, cercetător ştiinţific gr. III, la acelaşi institut.
► 2005: Promovat, pe bază de concurs, cercetător ştiinţific gr. II, la acelaşi institut.
► 2015: Promovat, pe bază de concurs, cercetător ştiinţific gr. I, la acelaşi institut.
► 1996−2002: Cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific gr. III (cumul) la Institutul Român de Tracologie – Filiala Iaşi al
Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
► 2002−2004: Cercetător ştiinţific gr. III (cumul) la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti al Academiei
Române.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
► 1986−1997: Studii în domeniile istoriei antice, arheologiei clasice şi filologiei clasice (greacă veche şi latină) la
Universitatea de Stat din Chişinău (Republica Moldova) şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România).
► Iunie 1993: Absolvirea Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” cu diplomă de merit şi prin
susţinerea unei teze de licenţă cu titlul „Studiul antroponimelor din oraşele greceşti de pe litoralul vestic al Mării Negre
în perioada Principatului”.
► Iunie 1997: Absolvirea Facultăţii de Litere, Secţia „Limbi Clasice”, a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” ca şef de
promoţie şi prin susţinerea unei teze de licenţă cu titlul „Mărturii literare şi epigrafice despre teritoriile de la nordul
Mării Negre. O cercetare etno-geografică”.
► 6 decembrie 2001: Susţinerea în şedinţă publică, la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, a
tezei de doctorat cu titlul Populaţia zonei nordice şi nord-vestice a Pontului Euxin în sec. VI−I î.e.n. pe baza izvoarelor
epigrafice, cu obţinerea calificativului foarte bine şi a distincţiei summa cum laude.
► 22 ianuarie 2011: Susţinerea în şedinţă publică, la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, a
tezei de doctorat cu titlul Limba inscripţiilor greceşti din oraşele de la nordul Mării Negre în secolele VI a. Chr. − III p.
Chr., cu obţinerea calificativului foarte bine şi a distincţiei magna cum laude.
COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă
Alte limbi străine cunoscute

Specializări şi calificări

Româna.
Fluent: germană şi rusă.
Foarte bine: franceză şi engleză.
Nivel mediu: italiană.
Nivel de lectură: bulgară, ucraineană, spaniolă, catalană, poloneză, greacă veche, latină.
► Epigrafie greacă şi latină.
► Arheologie clasică.
►Istorie antică universală.
►Filologie clasică.
► Onomastică şi prosopografie.
► Istoriografie.
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Șantiere arheologice

► Iulie − august 1989: Săpăturile arheologice de la Butuceni (Republica Moldova); membru în
colectiv.
► Iulie 1991/1992: Săpăturile arheologice de la Histria (România); membru în colectiv.
► Iulie − august 1994/1995: Săpăturile arheologice de la Olbia (Ucraina); membru în colectiv.
► Septembrie 1994/1995: Săpături arheologice la Barboşi-Galaţi (România); în colaborare cu Silviu
Sanie.
► Iulie 1996: Săpăturile arheologice de la Olbia (Ucraina); membru în colectiv.
► 1996−2002: Săpăturile arheologice ucraineano-române de la Tyras; conducător de şantier
din partea română.

Burse şi stagii
de documentare
în străinătate

• Iulie − septembrie 1991: Bursă de documentare la Universitatea „Albert Ludwigs” din Freiburg im
Breisgau/Germania, cu frecventarea unui curs intensiv de limba germană.
• 8-15 septembrie 1994: Bursă cu prilejul participării la simpozionul „Semaines philippopolitaines de
l'histoire et de la culture thrace” (Plovdiv/Bulgaria).
• Octombrie 1997 − iulie 1998: Specializare în epigrafie greacă (ca bursier DAAD) la Kommission für
Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts − München/Germania, sub
îndrumarea directorului Comisiei, prof. dr. Michael Wörrle. Frecventarea unor cursuri şi seminarii la
Facultatea de Filosofie şi Istorie a Universităţii „Ludwig Maximilian” din München.
• Noiembrie 1999 − aprilie 2000: Bursă de documentare din partea Fundaţiei „Hanns-Seidel” la
Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts − München,
sub îndrumarea prof. dr. Michael Wörrle, în scopul studierii materialului epigrafic de la Tyras.
• Iunie − iulie 2003: Stagiu de documentare (ca bursier DAAD) la Universitatea din Trier/Germania,
sub îndrumarea prof. dr. Heinz Heinen.
• 4-31 Decembrie 2006: Stagiu de documentare (ca bursier DAI) la Kommission für Alte Geschichte
und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts − München.
• Iunie 2007 − mai 2009: Bursă de cercetare din partea fundaţiei Alexander von Humboldt la
Universitatea din Trier, pentru proiectul Die Beziehungen Skythiens und Kleinskythiens zu anderen
Regionen der griechischen und römischen Welt auf Grundlage der epigraphischen Quellen (bis zum
3. Jh. n. Chr.), sub îndrumarea prof. dr. Heinz Heinen.
• August 2007/2008: Deplasări de documentare la Paris şi Viena.
• Aprilie 2008: Deplasare de documentare în Italia (Roma, Napoli, Herculaneum, Pompei, Sicilia).
• 1994-2012: Mai multe stagii de documentare în Ucraina (Kiev, Odessa, Belgrod-Dnestrovskij/Tyras,
Simferopol, Sevastopol/Chersones, Kertch/ Pantikapaion, Cernăuţi, Olbia).
• Decembrie 2009, 2010, 2011: Stagii de documentare la Kommission für Alte Geschichte und
Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts − München.
• August - Septembrie 2012: Stagii de documentare la Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik
des Deutschen Archäologischen Instituts − München şi la Universität Trier.
• Octombrie 2012: Deplasare de documentare în Turcia, cu vizitarea mai multor obiective arheologice
şi istorice importante de pe coasta de nord şi de vest a Asiei Mici.
• 25 august – 10 septembrie, respectiv 16 – 26 octombrie 2013: Stagii de documentare la Kommission
für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts − München, respectiv la
Universität Trier.
• 1-8 octombrie 2013: Deplasare de documentare în Crimeea/Ucraina.
• 8-18 aprilie, respectiv 26 iulie – 12 august 2014: Stagii de documentare la Universität Trier, respectiv
la Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts −
München.
• 20 aprilie – 5 mai 2015: Stagiu de documentare la Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik
des Deutschen Archäologischen Instituts − München.
• 18 aprilie – 8 mai 2016: Stagiu de documentare la Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik
des Deutschen Archäologischen Instituts − München.
• 28 septembrie – 16 octombrie 2017: Stagiu de documentare la Institutul de Istorie
Universală al Academiei Ruse de Ştiinţe din Moscova.
• 25 octombrie – 12 noiembrie 2017: Stagiu de documentare la Universität Trier şi Rheinisches
Landesmuseum din Trier.
• 10 iunie – 2 iulie 2018: Stagiu de documentare la Rheinisches Landesmuseum din Trier şi la
Universitatea Ludwig-Maximilian din München.
• 9-31 martie 2019: Stagiu de documentare la Universität Trier şi Rheinisches Landesmuseum din
Trier.
• 20 mai – 21 iunie 2019: Stagiu de documentare la Academia de Științe și Umanități din BerlinBrandenburg şi la Institutul Arheologic German din Berlin.
• 29 iulie – 20 august 2019: Stagiu de documentare la Şcoala Britanică din Atena.
• 20 iulie – 04 august 2021: Stagiu de documentare la Universitatea Autonomă din Barcelona.
• 12-28 noiembrie 2021: Stagiu de documentare la Academia de Științe și Umanități din BerlinBrandenburg.
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COJOCARU VICTOR

Membru în comitetul de redacţie/
Ştiinţific al unor reviste/edituri
de specialitate

• Membru în comitetul de redacţie al revistei Arheologia Moldovei, Iaşi (2004-2008).
• Membru în comitetul de redacţie al revistei Tyragetia, Chişinău (2006-2007).
• Membru în comitetul ştiinţific al revistei Classica et Christiana, Iaşi (din 2011).
• Membru în consiliul ştiinţific al colecţiei „Surse clasice” a editurii Humanitas, Bucureşti (din 2012).
• Membru în comitetul ştiinţific al revistei Journal of Ancient History and Archaeology, Cluj-Napoca
(din 2014).
• Membru în comitetul ştiinţific al revistei Античный мир и археология / The Ancient World and
Archaeology, Saratov/Rusia (din 2021).
• Referent peer review la revistele „Latomus” şi „Dacia”.
• Coordonator al colecţiei de carte „Pontica et Mediterranea” (editurile Humanitas/Bucureşti şi
Mega/Cluj-Napoca – din 2013).

Finanţări obţinute şi colaborări
la proiecte de cercetare

► Proiectul româno-ucrainean „Cercetarea arheologică a Tyras-ului şi Cetăţii Albe”, 1996-2002
(desfăşurat sub egida Institutului de Arheologie al Academiei Naţionale de Ştiinţe din Ucraina şi a
Institutului de Tracologie din Bucureşti).
► Proiectul naţional nr. 3-83 „Spaţiul est-carpatic − zonă de convergenţă culturală din preistorie până
în timpurile moderne, desfăşurat în cadrul programului CERES (2003-2005), la Institutul de Istorie „A.
D. Xenopol” şi Institutul de Arheologie ale Academiei Române – Filiala Iaşi.
► Proiectul internaţional „Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2” (desfăşurat sub egida Muzeului
de Arheologie din Thessaloniki/Grecia, în perioada 2005-2007).
► Proiectul internaţional „Handwörterbuch der antiken Sklaverei” (desfăşurat sub egida Academiei de
Ştiinţe şi Literatură din Mainz/Germania, între 2006 şi 2012).
► Proiectul internaţional SFB 600-A2 „Amici Populi Romani Reipublicae Exeuntis / Prosopographie
der auswärtigen Freunde Roms während der ausgehenden Republik”, desfăşurat sub egida
Departamentului de Studii Clasice al Universităţii din Waterloo/Canada şi a Departamentului de Istorie
Antică a Universităţii din Trier/ Germania, din 2008.
► Proiectul internaţional „Encyclopedia of Ancient History” (desfăşurat sub egida Blackwell Publishing
Limited, Oxford/Anglia, în perioada 2010-2012).
► Proiectul idei PN-II-ID-PCE-2011-2-0054 „External Relations of the Pontic Greek Cities in the
Hellenistic and the Roman Times: a Multidisciplinary Approach”, director de proiect (desfăşurat la
Institutul de Arheologie al Academiei Române – Filiala Iaşi, în perioada 2011-2016).
► Proiectul internaţional „Civic honours in the Greek world under the Roman Empire” (desfăşurat sub
egida Universităţii din Groningen/Olanda şi a Universităţii din Tours/Franţa, în perioada 2012-2014).
► Proiectul idei PN-III-P4-ID-PCE-2016-0279 „Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini.
III. Ars, res sacrae & mythologica”, director de proiect (desfăşurat la Institutul de Arheologie al
Academiei Române – Filiala Iaşi, în perioada 2017-2019).
► Proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116 „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc.
Abordare multidisciplinară” (2018-2021, membru în echipa de cercetare).
► Proiectul PN-III-P1-1.1-TE-2019-0783 „In the Shadow of Rome»: Roman Finds in the East
Carpathian Barbaricum” (2020-2022, membru în echipa de cercetare).

Premii acordate de instituţii

• Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române (2006) pentru cartea Populaţia zonei
nordice şi nord-vestice a Pontului Euxin în secolele VI−I a. Chr. pe baza izvoarelor
epigrafice, editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004.

ANEXE
▪ Lista publicațiilor

Data 18. 01. 2022
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