
 
 

Dr. Vasile Ciobanu, Cercetător ştiinţific I, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu al 
Academiei Române

  
 
Nume 

 
Vasile CIOBANU  

Adresa instituţiei Sibiu 550024 Bulevardul Victoriei nr.40 
Telefon  0269/21 26 04 
Fax 0269/216605 
E-mail vasileciobanu47@yahoo.com 
Naţionalitate Română 
Data naşterii 13 decembrie 1947 
  
EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ  
* Perioada (de la - până la) 2002-2011 
* Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 550024 Bulevardul 

Victoriei nr.8-10 
* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

* Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
* Principalele activităţi şi responsabilităţi Didactică, cercetare, coordonare activitate studenţi 
  
* Perioada (de la - până la) 1994 - 2002 
* Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu 550024 Bulevardul 

Victoriei nr.8-10 
* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

* Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 
* Principalele activităţi şi responsabilităţi Didactică, cercetare, coordonare activitate studenţi 
  
* Perioada (de la - până la) 1992 - 1994 
* Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 550024 Bulevardul 

Victoriei nr.8-10 
* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

* Funcţia sau postul ocupat Lector asociat 
* Principalele activităţi şi responsabilităţi Didactică, coordonare activitate studenţi 
  
* Perioada (de la - până la) 1975 - 1984 
* Numele şi adresa angajatorului Institutul de Învăţământ Superior Sibiu 550024 

Bulevardul Victoriei nr.8-10 
* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

* Funcţia sau postul ocupat Asistent asociat 
* Principalele activităţi şi responsabilităţi Didactică, coordonare activitate studenţi 
  
* Perioada (de la - până la) 2000 – până în prezent 
* Numele şi adresa angajatorului Academia Română Institutul de Cercetări Socio-

Umane Sibiu 550024 Bulevardul Victoriei nr.40 
* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

* Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific I 
* Principalele activităţi şi responsabilităţi Cercetare ştiinţifică, coordonare colectiv de cercetare, 

redactare publicaţii ştiinţifice 
  
* Perioada (de la - până la) 1991 - 2000 
* Numele şi adresa angajatorului Academia Română Institutul de Cercetări Socio-

Umane Sibiu 550024 Bulevardul Victoriei nr.40 



 

 

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

* Funcţia sau postul ocupat Cercetător principal III 
* Principalele activităţi şi responsabilităţi Cercetare ştiinţifică, coordonare colectiv de cercetare, 

redactare publicaţii ştiinţifice 
  
* Perioada (de la - până la) 1974 - 1991 
* Numele şi adresa angajatorului Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice Centrul de 

Ştiinţei Sociale Sibiu str. Lucian Blaga nr 13 
* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

* Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 
* Principalele activităţi şi responsabilităţi Cercetare ştiinţifică 
  
* Perioada (de la - până la) 1971 - 1974 
* Numele şi adresa angajatorului Academia  de Ştiinţe Sociale şi Politice Centrul de 

Ştiinţei Sociale Sibiu str. Tribunei nr 8 
* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

* Funcţia sau postul ocupat Istoric 
* Principalele activităţi şi responsabilităţi Cercetare ştiinţifică 
  
* Perioada (de la - până la) 1965 - 1967 
* Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală Valea Oilor, com. Bălţaţi, jud. Iaşi 
* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ preuniversitar 

* Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 
* Principalele activităţi şi responsabilităţi Didactice 
  
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
*Perioada (de la-până la) 
* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 
* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
* Tipul calificării/diploma obţinută 
 
* Perioada (de la - până la) 

2011-213 
Academia Română 
 
 
 
 
Istorie 
Postdoctorat, diplomă de absolvire 
1978-1999 

  
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Istorie 

* Tipul calificării/diploma obţinută Doctorat, diploma de doctor în istorie, magna cum 
laude 

* Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Învăţământ superior 

  
* Perioada (de la - până la) 1966-1971 
* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie -
Filosofie 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Istorie 

* Tipul calificării/diploma obţinută Licenţiat, diploma de licenţă în istorie  
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* Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Învăţământ superior 

  
* Perioada (de la - până la) 1961-1965 
* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

Şcoala Medie Mixtă Tg Frumos, jud. Iaşi 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Cultură generală 

* Tipul calificării/diploma obţinută Absolvent de liceu, diplomă de maturitate 
* Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Învăţământ mediu 

  
* Perioada (de la - până la) 1954-1961 
* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

Şcoala Generală Bălţaţi, jud Iaşi 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Cultură generală 

* Tipul calificării/diploma obţinută Absolvent de şcoală generală, diplomă de absolvire a 
şcolii elementare de 7 ani 

* Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Învăţământ elementar 

  
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
 PERSONALE ŞI PROFESIONALE 

 

  
Limba maternă Româna 
  
Limbi străine cunoscute Franceza 
*abilitatea de a citi Bine  
*abilitatea de a scrie Bine 
*abilitatea de a vorbi Bine 
  
 Germana 
*abilitatea de a citi Bine 
*abilitatea de a scrie Bine 
*abilitatea de a vorbi Bine 
  
Aria de interes ştiinţific   Istoria minorităţilor naţionale, istoria germanilor din 

România, istoria oraşelor, bibliografie. Aceste teme au 
fost abordate în cele patru volume de autor, 7 volume 
în colaborare, 11 volume coordonate (în colaborare), 5 
volume de documente editate (în colaborare), peste o 
sută de studii și comunicări în volume colective  și în 
reviste de specialitate.  



 

 

Implicare în proiecte de cercetare-
dezvoltare pe bază de  contract /grant 

-Director de grant-Completări la Bibliografia istoriei 
oraşelor din România, nr. 472-2000-Agenţia Naţională 
pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare  
- Membru grant multianual (2006-2008), tip A 
CNCSIS, cod 735 - Modelul european al 
autodeterminării naţionale. Societate şi instituţii în 
Transilvania anului 1918 

Aptitudini şi competenţe sociale Pot lucra în echipă şi am lucrat, atât la Institutul de 
Cercetări Socio-Umane, cât şi la Facultate, inclusiv în 
condiţii de stres profesional ( pentru organizarea unor 
sesiuni de comunicări internaţionale şi naţionale, 
pentru dosarele de evaluare şi planurile de învăţământ) 

  
Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

-2002-2008, şef al Catedrei de Istorie Modernă şi 
Contemporană, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu 
“Nicolae Lupu”, Universitatea Lucian Blaga “ din 
Sibiu ; 1998-2000, şef al Catedrei de Istorie, Facultatea 
de Litere, Istorie şi Jurnalism, Universitatea “Lucian 
Blaga" din Sibiu ; 2002-prezent, membru al Consiliului 
Ştiinţific al  Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu “Nicolae 
Lupu”, Universitatea “Lucian Blaga “ din Sibiu ; 1996-
2000, membru al Consiliului Ştiinţific al Facultăţii de 
Litere, Istorie şi Jurnalism, Universitatea “Lucian 
Blaga" din Sibiu ; 1990-prezent, membru al Consiliului 
Ştiinţific al Institutulu de Cercetări 

 Socio-Umane Sibiu al Academiei Române ; 1978-
1990, membru în Consiliul Ştiinţific al Centrului de 
Ştiinţe Sociale Sibiu ; 1997-2008, vicepreşedinte al 
Comisiei de Istorie a Oraşelor din România de pe lângă 
Academia Română-2008-prezent, preşedinte al 
Comisiei de Istorie a Oraşelor din România : 2001-
prezent, redactor-şef al revistei ”Historia Urbana”, 
Editura Academiei Române, Bucureşti, ISSN 1221-
650X ; 1993-2000-secretar de redacţie al revistei 
“Historia Urbana”; 1994-2010, redactor-şef adjunct 
“Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu“, 
Editura Academiei Române, Bucureşti ISSN 1223-
1088 ; 1977-1997, membru în consiliul de redacţie al 
revistei “Forschungen zur Volks-und Landeskunde“, 
Editura Academiei Românei, Bucureşti, ISSN 0015-
7902 

  
Aptitudini şi competenţe tehnice Utilizare uzuală PC 
  
Informaţii suplimentare -1992-2006, membru al Arbeitskreis für 

Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg, Secţia 
România 
-2002 - Premiul “George Bariţiu” al Academiei 
Române . 

 
 
 
 Vasile Ciobanu 
Sibiu, 7 octombrie 2016 


