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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAŢII 

PERSONALE 

 

Numele şi prenumele 
  Jicu Adrian-Gelu 

Numele avut  la naştere 
 Jicu 

Adresa 
 

Bacău, Str. Spiru Haret, nr. 8 

Telefon fix 
 

 

Mobil  
(004)0745.53.87.49 

Adresa electronică  jicuadrian@yahoo.com  

 

Naţionalitate  română 
 

Data naşterii  28 aprilie 1979 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

  

• Perioada (de la – până la)  

• Numele şi adresa angajatorului 

• Tipul sau sectorul de activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 

• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 

 1) 01.02.2009 -  

    Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157 

    Predare, cercetare, activităţi cu studenţii 

    Lector universitar doctor (titular la D.L.L.R.Ș.C., Facultatea de Litere) 

    Predare în cadrul cursurilor şi al seminarelor de Literatură română, Studii de 

hermeneutică literară, Literatură diaristică şi epistolară etc.; participări la procese de 

organizare a activităţii de învăţământ 

 

2) 01.01.2017 – 31.12.2019 

    Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău, Aleea Parcului, nr. 9 
    Cultură 

    Director 

    Management cultural 

    Coordonarea colectivului în vederea asigurării accesului la informare și a promovării 

patrimoniului cultural material și imaterial. 

 

3) 01.02.2004 - 30.01.2009 

    Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157 

    Predare, cercetare, activităţi cu studenţii 

    Asistent universitar doctor (titular la Catedra de limba şi literatura română, 

Facultatea de Litere) 
    Predare în cadrul cursurilor şi al seminarelor de literatură română; activităţi de 

cercetare; participări la procese de organizare a activităţii de învăţământ 

 

4) 15.07.2004 –  

    Revista de cultură „Ateneu”, Aleea Caişilor, nr. 7 

    Cultură 

    Redactor 

    Realizarea rubricilor „Autori şi cărţi”, „Cronică literară”, „Eseu” şi elaborarea de 

recenzii, cronici literare şi alte materiale culturale 
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5) 01.10.2001-31.01.2004 

    Universitatea din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157 

    Predare, cercetare, activităţi cu studenţii 

    Preparator universitar (titular la Catedra de limba şi literatura română, Facultatea de 

Litere) 
    Predare în cadrul seminarelor de literatură română, literatură comparată şi curs 

practic; activităţi de cercetare; participări la procese de organizare a activităţii de 

învăţământ 

 

6) 01.09.2002-30.11.2002 

     Monitorul de Bacău 

     Jurnalism 

     Colaborator 

     Realizator al paginilor de cultură 

 

7) 01.09.2001 - 01.10.2001 

    Şcoala Nr. 29 Bacău 
    Educaţie 

    Profesor titular de limba şi literatura română 

    Predare 

 

 

 

 
 

• Perioada (de la-până la) 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

• Diploma sau certificatul 

obţinute 

 - 03.06.2019-27.09.2019: A.N.B.P.R., Certificat de absolvire Bibliotecar. Studii 

superioare 

- 11.09.2017-17.11.2017: Ministerul Culturii și Identității Naționale, I.N.C.F.C., Curs 

de Manager cultural 

- 01.02.2011-31.01.2013: Şcoala postdoctorală a Academiei Române, în cadrul 

proiectului european Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale 

(POSDRU 89/1.5./S/5978) 

- 07.06.2007: doctor în ştiinţe umaniste, cu teza H. Sanielevici -  studiu monografic, 

îndrumător ştiinţific prof. univ. dr. Liviu Leonte, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, 

diplomă de doctor în domeniul ştiinţe umaniste, distincţia magna cum laude 

- 01.10.2001-15.06.2003: absolvent al masteratului de Literatură comparată, Teorie 
literară şi Antropologie culturală, organizat de Facultatea de Litere a „Al. I. Cuza” Iaşi, 

diplomă de master 

- 01.10.1997-15.06.2001: Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Universitatea din Bacău, 

diplomă de licenţă, dublă specializare, română-engleză, şi certificat de absolvire a 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, certificat de absolvire 

- 1993-1997: Liceul Teoretic „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, diplomă de 

bacalaureat 

- 1985-1993: Şcoala Generală Nr. 10 din Bacău, certificat de absolvire a claselor V-

VIII 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PROFESIONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi a 

carierei dar nu în mod obligatoriu 

validate prin certificate şi diplome 

oficiale. 

 Capacitatea de a coordona activități culturale și administrative, de organizare 

evenimente cultural-artistice. Spirit dinamic, pro-activ, întreprinzător, sociabil. 

Excelente abilităţi de comunicare 

 

LIMBA MATERNĂ  Română 

   

 

Limba engleză – excelente abilităţi de citi, scrie şi vorbi                                                                      

Limba franceză – abilităţi bune de a citi, satisfăcătoare de a scrie şi vorbi 
 

        
APTITUDINI  ŞI 

COMPETENŢE  SOCIALE 
 Aptitudini excelente de comunicare şi lucru în echipă. 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE                                               

 

ALTE LIMBI 
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APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

 Coordonarea cenaclului şi a cercului ştiinţific „Junimea studenţească băcăuană” 

coordonarea unor rubrici din revista „Ateneu”, organizare și prezentare de evenimente 

culturale (Bac-Fest, conferințe științifice, lansări de carte etc.) 

 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE TEHNICE 
 Cunoştinţe operare pe calculator utilizare calculator (Office, Word, Explorer, Excel 

etc.) şi alte competenţe legate de tehnoredactare şi secretariat de redacţie 

 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE ARTISTICE 

 Aptitudini literare dobândite la cenaclurile conduse şi/sau frecventate, precum şi în 

redacţia revistei de cultură „Ateneu”, în calitate de redactor şi capacitatea de a redacta 

texte cu caracter jurnalistic, dobândită în urma colaborării la ziare şi reviste precum 

„Monitorul de Bacău”, „Ateneu”, „Vitraliu”, „Cultura”, „Convorbiri literare”, 
„Tomis”, „Luceafărul”, „Observator cultural” etc. 

      

PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B, dobândit în anul 2002 

 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE  
 Persoane de contact şi referinţe: Prof. univ. dr. Vasile Spiridon (Universitatea „Vasile 

Alecsandri” Bacău), prof. univ. dr. Bogdan Crețu (director Institutul „Alexandru 

Philippide, Iași), prof. univ. dr. Nicolae Mecu (Institutul de Teorie Literară şi Folclor 

„G. Călinescu” al Academiei Române) etc. 

 

  
Actualizat: 10.01.2022 


