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Informaţii personale  

Nume / Prenume CHIVU  Gheorghe 
Adresă Str. Plantelor nr. 67, sector 2, Bucureşti, cod poştal 23973 

România 
Telefoane Fix: 021 7716429 Mobil: 0726 897882 

Fax  
E-mail gheorghe.chivu@gmail.com 

  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 07.10.1947 
  

Sex Bărbătesc 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională 
1. Perioada 

 
De la 1 aprilie 2016 
pensionar 

                                                                  

2. Perioada De la 1 martie 2010 până la 1 aprilie 2016  
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific principal I 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare; coordonator de departament 
- de la 1 august  2011până la 1 aprilie 2016: director-adjunct 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Cercetare; Colectivul de literatură română veche  

3. Perioada De la 1 septembrie 1995 până la 1 aprilie 2016 
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic universitar 

- între 1995-1998 – conferenţiar universitar 
- 1999 – 2016 – profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri de an, cursuri masterat şi şcoala doctorală 
Conducător de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti 
4. Perioada De la 1 septembrie 1970 până la 1 martie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific  
Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare; secretar ştiinţific (între 1990 şi 1996) 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Lingvistică al Academiei Române (actualmente Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan - Al. 
Rosetti”) 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Educaţie şi formare 
 

 

  

1. Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 

Disciplinele principale 
 studiate / 

 competenţe profesionale dobândite 
 
 
 

 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

 

2. Perioada 
 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

                    Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale 

 studiate / 
 competenţe profesionale dobândite 

 
 
 
 
 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Cercetare; Sectorul de limbă literară şi filologie  
 
 
 

 
  
 1982 – 1988 
 
   Doctorat; doctor în filologie 
 
  - istoria scrisului românesc 
  - istoria limbii române  
  - istoria limbii române literare 

   - filologie românească veche 
   - dialectologie diacronică 
   - editare critică de text 
 
 
  Facultatea de Limba şi Literatura Română, Universitatea din Bucureşti  

 
  
 1965 – 1970 

   
  Profesor: licenţiat în limba şi literatura română 
 
  - istoria literaturii române 
  -  limba română contemporană 
  - istoria limbii române 
  - istoria limbii române literare literare 
  - literatură românească veche 
  - filologie românească 
  - dialectologie românească 
  
 
 Facultatea de Limba şi Literatura Română, Universitatea din Bucureşti  
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă  Româna 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   Utilizator 
independent  Utilizator 

independent  Utilizator 
independent  Utilizator 

independent  Utilizator 
independent 

Limba italiană   Utilizator 
independent  Utilizator 

independent  Utilizator 
independent  Utilizator 

independent  Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: participare la elaborarea unor lucrări colective în cadrul institutelor de cercetare in 
care a activat; elaborare şi coordonare a unor proiecte de cercetare. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţa conducerii unui proiect şi a unei echipe de cercetare. 
Conducere de teze de doctorat. 
A îndeplinit funcţia de secretar ştiinţific al unui institut de cercetare academic. 
A îndeplinit funcţia de director-adjunct al unui institut de cercetare academic. 
A fost vicepreşedinte al Secţiei de Filologie şi Literatură a Academiei Române 
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Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare a programelor de procesare şi editare de text. 

Alte   

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Titluri academice: ●Membru corespondent al Academiei Române (din 2010) 
                                ●DHC al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi (31 mai 2012) 
                                ●DHC al Universităţii „Valahia” din T\rgovi;te (18 martie 2017) 
                                ● profesor emerit al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti (2017) 
Volume: 26 de titluri (studii, ediţii, volume coordonate/editate; dintre care 13 în colaborare); 191 de studii 

şi articole; 80 de recenzii, note bibliografice, prefeşe, interviuri 
Premii: ●Premiul "Timotei Cipariu" al Academiei Române (1993) pentru ediţia Codex Sturdzanus 

  ● Premiul “Perpessicius” acordat de MNLR (revista „Manuscriptum”) pentru cea mai buna ediţie 
filologică apărută în 2011 (Ion Budai-Deleanu, Opere, realizată  în colaborare cu Eugen Pavel) 

 ● Premiul revistei „Convorbiri literare” pentru ediția critică G. Coșbuc, Opere (2017) 
 
Membru în comitetele de redacţie ale revistelor : "Limba română" (Bucureşti), "Limba română" 

(Chişinău), "Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)" (Craiova), "Biblicum 
Jassyense", "Dacoromania", Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 
„DIICE. Diversité et identité culturelle en Europe. Diversitate şi identitate culturală în Europa”, 
Caietele Sextil Puşcariu (Cluj).. Din 2005, redactor responsabil-adjunct al revistei  "Limba română" 
(Bucureşti). 

 
Prezentări sintetice ale activităţii ştiinţifice sunt incluse în sinteze bibliografice / dicţionare de profil:   
- Alexandru Ligor, Cercetători bucureşteni de azi ai cărţilor vechi, Cluj-Napoca, 2002, p. 37-38. 
- A. P. Iudakin, Romano-Ghermanikon. Enciklopedija, Moskva, 2006, p. 277-279.  
- Dorina N. Rusu, Dicţionarul membrilor Academiei Române. 1866-2010, Ed. a IV-a revăzută şi 

adăugită, Bucureşti, 2010, p. 213. 
- “Limba română” (Chişinău), XXII, 2012, nr. 11-12. 
- Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române. 1866-2016, Dicţionar, Partea I (A-L), Ed. a V-a 

revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2016, p. 347.  
- Dicţionarul general al literaturii române, ed. a II-a rev., II, Bucureşti, EMLT, 2016, p. 333-335. 
- Omul de cuvânt, Ed. Univ. Al.-I. Cuza din Iași, 2017, p. 5-28, 542-545. 
- “Philologia”, Chișinău, 2017, nr. 5-6, p. 1413-148. 
- Enciclopedia literaturii române vechi, FNSA, Editura MNLR, 2018, p. 221-223. 
 

  

Anexe 1. Lista de lucrări tipărite. 
 

                                                             
 

                                                                                                                                                                
 
 
                                                                              
 
 

 
 


