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 CURRICULUM VITAE 
  

Informații personale/ 

Personal information 

 

Prenume, Nume/First name, 

Name  

Radu Vancu 

Adresa/Adress Sibiu, M. Viteazu, 11A 

Telefon/Phone +40742257749   

Fax  

E-mail radu.vancu@ulbsibiu.ro 

Naționalitatea/Nationality română 

Data nașterii/Date of birth  13.07.1978 
  

Experiență/Work Experience  
  

Perioada/Date 2002-prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

cadru didactic (din 2014 conferențiar), Facultatea de Litere și Arte 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

predare / cercetare  

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Bd. Victoriei 10 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

educație 

  

  

Perioada/Date 2000-prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

redactor (din 2017 redactor-șef), revista Transilvania 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

editarea unei publicații academice lunare / menținerea standardelor academice 

necesare indexării în bazele de date internaționale (SCOPUS, ERIH PLUS, 

EBSCO) / organizarea de evenimente academice și artistice naționale și 

internaționale  
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Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Revista Transilvania / Complexul Național ASTRA din Sibiu, Str. Bastionului, nr. 

8A 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

cultură 

  

Perioada/Date 2019-prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
membru în Consiliul Național al Cercetării Științifice 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

realizarea unor criterii și standarde de identificare și evaluare a activității academice 

naționale / acreditarea revistelor și editurilor din România  

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Ministerul Educației și Cerctetării, București, str. General Berthelot 28-30 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

educație 

  

Perioada/Date 2016-2018 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
membru în Consiliul Administrației Fondului Cultural Național  

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

conceperea programelor și strategiilor de finanțare a sectorului cultural independent 

/ selectarea evaluatorilor pentru concursurile de finanțare ale AFCN 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Administrația Fondului Cultural Național, București, str. Barbu Ștefănescu 

Delavrancea 57 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

cultură 

  

Perioada/Date 2019-prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
președinte PEN România 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

conceperea și coordonarea activităților PEN România 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
PEN România, București, Calea Victoriei 120 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

cultură 

  

Perioada/Date 2001-2002 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

profesor de limba și literatura română 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

predare 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Școala Generală nr. 17, Sibiu, str. Șoimului 3 
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Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

educație 

  

Perioada/Date 2000-2001 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

profesor de limba și literatura română 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

predare 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Colegiul Național "Octavian Goga" din Sibiu, str. Mitropoliei 34 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

 

  

  

Educație și pregătire 

profesională/ Education and 

training 

 

Perioada/Date 2001-2005 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
școala doctorală  

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

doctor în Filologie, cu o teză despre poezia lui Mircea Ivănescu 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

Doctor în Filologie 

  

Perioada/Date 2000-2001 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
studii aprofundate 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

studii privind evoluția formelor poetice românești în secolul al XX-lea, finalizate cu 

o teză despre poezia lui Mircea Ivănescu 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

studii aprofundate 
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Perioada/Date 1996-2000 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
studii de licență 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

studii de limbă și literatură română / limbă și literatură engleză, finalizate cu o teză 

despre poezia lui Mihai Eminescu 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

licențiat în Litere 

  

Perioada/Date 1992-1996 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
studii liceale 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

studii la secția de matematică-fizică a Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" din 

Sibiu 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" din Sibiu 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

bacalaureat 

  

  

Limbă maternă/Mother 

language 

Română / Romanian 

  

Alte limbi/Other language(s)  

Autoevaluare/Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken 

interaction 

Spoken 

production 

 

English    C2  C2  C2  C2  C2 

Italian   B2  C1  B1  B1  B2 

French   C1  C1  C1  C1  C1 

German    B2  C1  B2  B2  B2 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Competențe și aptitudini 

organizaționale/ 

Organisational skills and 

competences 

Director al Festivalului Internațional de Poezie Poets in Transylvania (7 ediții) 

Organizator al Colocviilor Naționale ale Revistei Transilvania (15 ediții) 

Coordonator al proiectelor AFCN cu tema Muzeul Digital al Romanului Românesc 

 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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Competențe și aptitudini în 

utilizarea computerului/ 

Computer skills and 

competences 

Utilizator Microsoft Office 

  

 

 

Alte competențe și aptitudini/ 

Other skills and competences 

 

 

  

 

 

Premii/Academic Awards 

 

  

 

 

Alte informații 

Link către Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?user=LMLzuHQAAAAJ&hl=en&oi=ao 

Link către ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-8798-0683 

Link către Publons: 

https://publons.com/researcher/4314360/radu-vancu/ 

 

 

 

 

 

Data,         Semnătura, 

12.03.2021         


