
1 

  
 

  

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  
Informații personale  

Nume / Prenume Spânu, Anda-Lucia 
Adresă Lutului 24, 550123 Sibiu, România 

Telefon(oane) 0040 269 212604        Mobil: 0040 72380598  
Fax 0040 269 216605 

E-mail(uri) andaluciaspanu@yahoo.com, spanu@icsusib.ro  
Web https://icsusib-ro.academia.edu/AndaLuciaSpânu, http://www.icsusib.ro 

Naționalitate Română 
Data nașterii 11 ianuarie 1968 

  
Experiența profesională  

Perioada (de la – până la) Începând cu 3 ianuarie 2000 – și în prezent 
Numele și adresa angajatorului  Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu 

Bulevardul Victoriei 40, 550024 Sibiu, România 
Tipul activității  Cercetare 

Funcția sau postul ocupat Asistent cercetare (începând cu 03 ianuarie 2000) 
Cercetător științific (începând cu 01 mai 2006)  
Cercetător științific III (începând cu 1 decembrie 2008) 
Cercetător științific II (începând cu 1 ianuarie 2023) 

Principalele activități și 
responsabilități 

− Scriere academică: cărți de autor sau în colaborare; studii, articole, 
recenzii și prezentări în volume colective, în lucrări de specialitate și în 
reviste științifice, în domeniul istoriei, istoriei orașelor, istoriei culturii și 
istoriei artei.  
− Participare cu prezentări la congrese, sesiuni de comunicări și 
simpozioane locale, naționale și internaționale. 
− Secretar de redacție (XVII / 2010 – XXII / 2015), apoi redactor șef  
(XXIII / 2016 și în prezent) al Anuarului Institutului de Cercetări Socio-
Umane Sibiu. 
− Redactor al Buletinului Comisiei de Istorie a Orașelor din România, 
Informații privind Istoria Orașelor, începând cu ianuarie 2001 (nr. 97) – 

mailto:andaluciaspanu@yahoo.co
mailto:spanu@icsusib.ro
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până în decembrie 2018 (nr. 177). 
− Sarcini administrative: responsabil cu activitățile de protecție și 
prevenire a riscurilor profesionale în cadrul ICSU; responsabil cu 
avizarea procedurilor operaționale, de sistem și a regulamentelor din 
cadrul ICSU; membru al Comisiei de monitorizare, coordonare și 
îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului propriu 
de control intern/managerial; membru al grupului de lucru cu atribuții de 
selecționare și îndepărtare a documentelor către Serviciul Județean Sibiu 
al Arhivelor Naționale. 

  
Perioada (de la – până la) Începând cu 7 septembrie – până la 30 noiembrie 1999 

Numele și adresa angajatorului 
anterior  

Liceul teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu 

Tipul activității  Activitate didactică (istorie și cultură civică) 
  

Funcția sau postul ocupat  Profesor suplinitor 
Perioada (de la – până la) Începând cu 18 august 1986 până la 1 aprilie 1997 

Numele și adresa angajatorului 
anterior  

„Independența” Sibiu  

Tipul activității  Angajat 
Funcția sau postul ocupat  Prelucrător prin așchiere, desenator tehnic, funcționar economic, 

contabil 
  

Educație și formare  

Perioada (de la - până la) 1 februarie 2011 –  31 ianuarie 2013 
Numele și tipul instituției de 

învățământ  
Școala Postdoctorală a Academiei Române 

Domeniul studiat  Științe socio-umane, specialitatea științe istorice și arheologie 
Tipul calificării / diploma obținută Diplomă postoctorală – certificat de absolvire 
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / învățământ 
Studii postdoctorale 

Perioada (de la - până la) 1 noiembrie 2001 – 21 decembrie 2007 
Numele și tipul instituției de 

învățământ  
Doctorat la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Domeniul studiat  Istorie, specialitatea Istoria culturii 
Tipul calificării / diploma obținută Diploma de doctor  
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / învățământ 
Studii post-universitare 

Perioada (de la - până la) 1 octombrie 1999 –  1 iulie 2000 
Numele și tipul instituției de 

învățământ  
Studii aprofundate la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Domeniul studiat  Istorie, specialitatea Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal 
național 

Tipul calificării / diploma obținută Diploma de studii aprofundate  
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Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / învățământ 

Studii post-universitare 

Perioada (de la - până la) 1 octombrie 1995 – 1 iulie 1999 

Numele și tipul instituției de 
învățământ  

Studii la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
Facultatea de Litere, Istorie și Jurnalistică, specializarea Istorie 

Domeniul studiat  Istorie 
Tipul calificării / diploma obținută Diploma de licență  
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / învățământ 
Studii universitare 

Perioada (de la - până la) 15 septembrie 1982 – 15 iulie 1986 

Numele și tipul instituției de 
învățământ  

Liceul „Independența” Sibiu 
 

Domeniul studiat  Cultură generală și profil mecanic 
Tipul calificării / diploma obținută Diploma de bacalaureat  

  
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / învățământ 
Studii preuniversitare 

  
Dezvoltare 

profesională continuă 
 

Stagii de  documentare în 
străinătate 

Kassel, Germania (noiembrie 2004) 
Münster, Germania (octombrie 2011) 
Antwerp, Belgia (noiembrie 2011) 
Viena, Austria (aprilie 2012, aprilie 2013) 
Padova, Italia (august 2015) 
Brussels, Belgia (august, 2016) 
Haga, Olanda (septembrie, 2016) 
Bologna, Italia (septembrie 2019) 
Torino, Italia (septembrie 2022) 
Napoli, Italia (septembrie, 2017, iunie 2023) 

  
Aptitudini și 

competențe personale 
 

Limba maternă Română 
Limbi străine cunoscute Engleză, germană, franceză, italiană 

Auto-evaluare          Înțelegere                             Vorbire                         Scris 
Nivel european Ascultare        Citire          Conversație         Discurs       

Engleză C1                    C2                     C1                   C1                 C1 
Germană B1                    B2                      B1                   B1                 B1 
Franceză B2                    C1                      B1                   A2                 A2 

Italiană B2                    C1                      B1                   A2                 A2 
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Aptitudini și competențe artistice Dobândite lucrând cu imagini istorice ale orașelor / vederi urbane / 
vedute (stampe, gravuri, desene, acuarele, picturi ș.a.)   

Aptitudini și competențe sociale Fire sociabilă și comunicativă, cu abilități de lucru în echipă și în cadrul 
unor proiecte interdisciplinare 

Aptitudini și competențe 
organizatorice 

 

Bun organizator: organizator sau coorganizator al sesiunilor anuale 
locale, naționale sau internaționale ale Comisiei de Istorie a Orașelor 
din România și ale Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu 
începând cu anul 2000 și în prezent. 

Aptitudini și competențe tehnice Multitasking. Utilizarea performantă a aparaturii de birou: desktop, 
laptop și tabletă (Windows, Linux, Android) (tehnoredactare, formatare, 
editare și prelucrare de texte, tabele, grafice și imagini), scaner, 
imprimantă, copiator și aparat foto digital.  

  
Asociații profesionale 

 
Membră a Asociației Europene de Istorie Urbană / European 
Association of Urban History 
Membră a Asociației Europene de Istorie Arhitecturală / European 
Architectural History Network 
Membră a Asociației Italiene de Istorie Urbană / Associazione Italiana di 
Storia Urbana 
Membru fondator al Asociației „Civitas Nostra”, Societate pentru Studiul 
Istoriei Orașelor 
Membru în Comitetul Comisiei de Istorie a Orașelor din România  

  
Expertiză Expert evaluator UEFISCDI (ID U-1700-034D-5885) 

Expert evaluator Ministerul Culturii Bunuri arheologice și istorico-
documentare / imagini istorice ale orașelor (ID EX 2016D288391) 
Recenzor al revistei Brukenthalia. Acta Musei  – Seria Istoria Artei, a 
Muzeului Național Brukenthal Sibiu 
Membru al comitetului editorial al revistei italiene Eikonocity pentru 
studiul iconografiei orașelor europene / History and Iconography of 
European Cities and Sites 

  
Informații 

suplimentare 
Istoric experimentat cu pregătire interdisciplinară, specializat în istorie 
urbană (proiecte principale: Bibliografia Istorică a Orașelor din 
România, Vechi reprezentări grafice ale orașelor din România, 
Repertoriul imaginilor istorice ale orașelor din România, Particularitățile 
imaginilor istorice ale orașelor României în context European,  Dicționar 
istoric al orașelor din România, Istoriografia imaginilor istorice ale 
orașelor șa.m.d.), cu special interes în vederi ale orașelor / vedute 
(stampe, desene, picturi etc.). 

  
Publicații Vezi Anexa 

http://icsusib.academia.edu/AndaLuciaSp

