
 

  
 

 CURRICULUM VITAE 

  

Informații 

personale/ 

Personal 

information 

 

Prenume, 

Nume/First name, 

Name 

Gheorghe 

MANOLACHE  

Adresa/Adress 
 

Telefon/Phone 
 

  

Fax  

E-mail g.manolache@yahoo.com 

Naționalitatea/Nati

onality 

Română 

Data nașterii/Date 

of birth  

 

  

Experiență/Work 

Experience 

 

  

Perioada/Date  2016 -2021 

Ocupația sau 

poziția deținută/ 

Occupation or 

position held 

Profesor universitar asociat ISUD Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 



Principalele 

activități și 

responsabilități/ 

Main activities and 

responsibilities 

Conducător de doctorat în domeniul ştiinţe umaniste -FILOLOGIE 

Numele și adresa 

angajatorului/ 

Name and address 

of employer 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Bulevardul Victoriei 10, Sibiu 550024 

Telefon: 0269 216 062 

Tipul afacerii sau 

sectorul de 

activitate/ Type of 

business or sector 

 Didactică -activităţi de coordonare şi îndrumare  

  

  

Perioada/Date Septembrie 1974–Septembrie 1984 

Ocupația sau 

poziția deținută/ 

Occupation or 

position held 

Profesor titular 

Principalele 

activități și 

responsabilități/ 

Main activities and 

responsibilities 

Predare  

Numele și adresa 

angajatorului/ 

Name and address 

of employer 

Grupul Şcolar Agroindustrial din municipiul Odorheiu-Secuiesc, jud. Harghita 

(repartiţie guvernamentală); 

Şcoala Generală Nr. 2 din municipiul Odorheiu-Secuiesc, jud. Harghita 

(prin concurs) 

 

Tipul afacerii sau 

sectorul de 

activitate/ Type of 

business or sector 

Didactică –activităţi de predare 

  



Perioada/Date Septembrie 1984 –Ianuarie 1990 

Ocupația sau 

poziția deținută/ 

Occupation or 

position held 

Profesor titular 

Principalele 

activități și 

responsabilități/ 

Main activities and 

responsibilities 

Predare 

Numele și adresa 

angajatorului/ 

Name and address 

of employer 

Școala Generală Nr.2,Miercurea-Ciuc, jud. Harghita (prin concurs) 

Tipul afacerii sau 

sectorul de 

activitate/ Type of 

business or sector 

Didactică – activităţi de predare 

  

Perioada/Date Ianuarie 1990–Octombrie 1996 

Ocupația sau 

poziția deținută/ 

Occupation or 

position held 

Profesor titular 

Principalele 

activități și 

responsabilități/ 

Main activities and 

responsibilities 

Predare 

Numele și adresa 

angajatorului/ 

Name and address 

of employer 

Liceul Teoretic „Ştefan Ludwig Roth” din municipiul Mediaş, jud. Sibiu 

(prin concurs) 



Tipul afacerii sau 

sectorul de 

activitate/ Type of 

business or sector 

Didactică –activităţi de predare 

  

Perioada/Date Octombrie 1996-octombrie 2005 

Ocupația sau 

poziția deținută/ 

Occupation or 

position held 

Lector universitar titular prin concurs 

Principalele 

activități și 

responsabilități/ 

Main activities and 

responsibilities 

Predare, coordonare ştiinţifică şi pedagogică 

Numele și adresa 

angajatorului/ 

Name and address 

of employer 

Facultatea de Litere, Istorie și Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Tipul afacerii sau 

sectorul de 

activitate/ Type of 

business or sector 

Didactică –activităţi de coordonare licenţă şi management pedagogic 

  

Perioada/Date Octombrie 2005-octombrie 2007 

Ocupația sau 

poziția deținută/ 

Occupation or 

position held 

Conferenţiar universitar titular prin concurs 

Principalele 

activități și 

responsabilități/ 

Main activities and 

responsibilities 

Predare, coordonare ştiinţifică şi pedagogică 



Numele și adresa 

angajatorului/ 

Name and address 

of employer 

Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Tipul afacerii sau 

sectorul de 

activitate/ Type of 

business or sector 

Didactică –activităţi de coordonare licenţă, master şi management pedagogic 

  

Perioada/Date Octombrie 2007-octombrie 2015 

Ocupația sau 

poziția deținută/ 

Occupation or 

position held 

Profesor universitar titular prin concurs 

Principalele 

activități și 

responsabilități/ 

Main activities and 

responsibilities 

Predare, coordonre ştiinţifică, şi pedagogică 

Numele și adresa 

angajatorului/ 

Name and address 

of employer 

Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Tipul afacerii sau 

sectorul de 

activitate/ Type of 

business or sector 

Didactică –activităţi de coordonare licenţă, master, studii doctorale, management pedagogic 

  

  

Educație și 

pregătire 

profesională/ 

Education and 

training 

 

Perioada/Date 1974- 2006 



Denumirea 

calificării/ Title of 

qualification 

awarded 

doctor în filologie - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;  

-licențiat în filologie -Facultatea de Filologie -Limba şi Literatura Română, Universitatea 

din Bucureşti,  

-absolvent al Liceului Teoretic din Buhuşi, judeţul Bacău  

 

Principalele 

competențe sau 

subiectul acoperit/ 

Principal 

subjects/occupatio

nal skills covered 

Predare , îndrumare, coordonare ştiinţifică 

Numele și tipul 

organizației 

furnizoare/ Name 

and type of 

organisation 

providing 

education and 

training 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca IOSUD 

Universitatea București- Facultatea de Filologie 

Liceul Teoretic din Buhuși 

Nivelul în 

clasificarea 

națională și 

internațională/ 

Level in national 

or international 

classification 

Diplomă de doctor în filologie, Seria C , nr. 0002565 (îndrumător ştiinţific: profesor 

universitar doctor Ion Vlad);  

Diplomă de absolvire a Facultății de Limba și Literatura română, Seria C, nr. 145681 

 Diplomă de Bacalaureat, Seria C, nr 45246 

  

Perioada/Date -1984-1990  

 

Denumirea 

calificării/ Title of 

qualification 

awarded 

 Inspector şcolar de specialitate: Limba şi Literatura Română(prin concurs)  



Principalele 

competențe sau 

subiectul acoperit/ 

Principal 

subjects/occupatio

nal skills covered 

Îndrumare, coordonare, control şi evaluarea calităţii în domeniul didactic, managementul 

resurselor umane 

Numele și tipul 

organizației 

furnizoare/ Name 

and type of 

organisation 

providing 

education and 

training 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita,  P-ța Libertății NR 5 

Telefon:0266-312514, FAX:0266-371061; 

 

Nivelul în 

clasificarea 

națională și 

internațională/ 

Level in national 

or international 

classification 

Dispoziţie de numire nr. 61 19.XII.1984. 

  

Perioada/Date 1990-1996  

Denumirea 

calificării/ Title of 

qualification 

awarded 

Inspector şcolar general pentru Reformă în învăţământ (prin concurs);  

Inspector şcolar de specialitate: Limba şi Literatura Română (prin concurs) 

Principalele 

competențe sau 

subiectul acoperit/ 

Principal 

subjects/occupatio

nal skills covered 

Îndrmare, coordonare, control şi evaluare a calităţii în învăţământ, managementul resurselor 

umane 



Numele și tipul 

organizației 

furnizoare/ Name 

and type of 

organisation 

providing 

education and 

training 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Str. Berăriei, nr. 2, Sibiu, jud. Sibiu, cod 550173. 

Telefon/ fax: 0269 210466; 0269 210817; 

Nivelul în 

clasificarea 

națională și 

internațională/ 

Level in national 

or international 

classification 

Dispoziţie de numire  nr.24/ 20.04.1993. 

  

Perioada/Date 1997-1998:  

Denumirea 

calificării/ Title of 

qualification 

awarded 

Director administrativ (prin concurs) 

Principalele 

competențe sau 

subiectul acoperit/ 

Principal 

subjects/occupatio

nal skills covered 

Managementul resurselor umane 

Numele și tipul 

organizației 

furnizoare/ Name 

and type of 

organisation 

providing 

education and 

training 

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică  



Nivelul în 

clasificarea 

națională și 

internațională/ 

Level in national 

or international 

classification 

Dispoziţie de numire 

  

  

  

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             

Italian   B2  B2     B2  

French  B2  B2    B2  

German             

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Competențe și 

aptitudini 

organizaționale/ 

Organisational 

skills and 

competences 

Managementul resurselor umane, evaluare dezvoltare organizaţională 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en


Competențe și 

aptitudini în 

utilizarea 

computerului/ 

Computer skills 

and competences 

Utilizarea calculatorului: Start Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer etc. 

  

 

 

Alte competențe și 

aptitudini/ Other 

skills and 

competences 

-tutoriat academic și consiliere științifică pentru elaborarea de teze de licență, disertații, 

lucrări științifico-metodice pentru obținerea gradului didactic I 

-expertiză academică pentru Atestarea a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), panelulul științe umaniste, comisia 

filologie 

-creaţie literară 

  

 

 

Premii/Academic 

Awards 

profesor emerit (cf. Ordin. M.I. nr. 7700/ 87).  

-concurs de debut : JUNIMEA, Iaşi, 1969 (volum- „Cerul în apă”) 

-premiul revistei  :AMFITEATRU , Bucureşti -1973, 1974 ; 

VIAŢA ROMÂNEASCĂ , Bucureşti-1974, 1984 ; 

-Premiul naţional de poezie : NICHITA STĂNESCU, Ploieşti-1984. (toate sub 

pseudonimul literar George Vrânceanu 

  

 

 

Alte informații 

Link către Google Scholar 

Link către ORCID 

Link către Publonshttps://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Manolache 

 

 

 

 

 

Data, 15 septembrie, 2022                                                                                         Semnătura, 

 

 

 

 



 

 

 


