
 

        CURRICULUM VITAE 

 

 

 

1. Nume şi prenume: BOLDEA IULIAN 

2. Data şi locul naşterii: 2 martie 1963, oraşul Luduş, judeţul Mureş 

3. Starea civilă: căsătorit, un copil 

4. Studii secundare: Liceul “Al. Papiu-Ilarian”, Târgu-Mureş, absolvit în anul 

1981 

5. Studii universitare: Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca, secţia română-

franceză, absolvită în anul 1989 

6. Studii postuniversitare: - 

7. Specializări: Curs de perfecţionare psihopedagogică, Universitatea „Petru 

Maior”, aprilie-iunie 2004 

8. Specialitatea de bază: Limba şi literatura română 

9. Specialitatea în care activează în prezent: Literatura română 

10. Limbi străine cunoscute: franceză, italiană 

11. Doctorat: Faţa şi reversul textului (I.L. Caragiale şi Mateiu I. Caragiale), teză 

susţinută în 1996, la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca 

12. Funcţii pe perioade: 

- redactor la revista “Echinox” (1985-1989); între 1987-1989 – redactor şef 

adjunct 

- profesor în învăţământul preuniversitar (1989-1997) 

- redactor al revistei “Vatra” (din 1997) 

- redactor şef al revistei “Târnava” (din 1994) 

- redactor şef al revistei Studia Universitatis “Petru Maior”, Series 

Philologia, acreditată CNCSIS, Categoria B+ (din 2002) 

- lector la Universitatea Ecologică “Dimitrie Cantemir” (1994-1997) 

- lector la Academia de Artă teatrală din Târgu-Mureş (1996-1999) 

- lector, apoi conferenţiar şi profesor la Universitatea “Petru Maior” din 

Târgu-Mureş (din 1997) 

- şef al Catedrei de Filologie (1998-1999) 

- prodecan al Facultăţii de Ştiinţe şi Litere (1999-2004) 

- decan al Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, din anul 2004, până în prezent 

- director al Centrului de cercetare Modernitate şi postmodernitate în 

literatura română a secolului XX, centru acreditat CNCSIS 

- expert-evaluator al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice în 

Învăţământul Superior, în domeniul Limba şi literatura română 

- evaluator în cadrul ARACIS, în domeniul Limba şi literatura română 

- preşedinte al Comisiei de atribuire a denumirilor în administraţia publică 

locală, în cadrul Prefecturii Judeţului Mureş. 
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- conducător de doctorat, în domeniul Filologie, prin Ordinul MECT nr. 1071 

din 15.05.2007 

- membru în Comitetul de conducere al Uniunii Scriitorilor din România, 

filiala Târgu-Mureş 

- director al Şcolii Doctorale de Studii Literare din cadrul Universităţii “Petru 

Maior” 

 

13. Titlul universitar atestat: doctor în filologie 

14. Calitatea actuală: profesor universitar doctor, decan al Facultăţii de Ştiinţe şi 

Litere din cadrul Universităţii “Petru Maior” din Târgu-Mureş 

15.  Lucrări publicate: 

a) Cărţi (unic autor): 12 

b) Cărţi (co-autor): 9 

c) Studii şi articole: peste 500 

16. Distincţii obţinute: 

- Marele premiu al revistei “Astra”, 1988 

- Premiul revistei “Vatra” la Festivalul “Octavian Goga”, Ciucea, 1988 

- Două premii I la Concursul naţional al cercurilor ştiinţifice studenţeşti 

(1988) 

- Premiul pentru debut al revistei “Poesis”, 1994 

- Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Târgu-Mureş, pentru volumul 

Metamorfozele textului (Orientări în literatura română de azi), 1996 

- Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Târgu-Mureş, pentru volumul Faţa şi 

reversul textului, 1998 

- Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Târgu-Mureş, pentru volumul Timp şi 

temporalitate în opera lui Eminescu, 2000; 

- Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Târgu-Mureş, pentru volumul Scriitori 

români contemporani, 2002 

- Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Târgu-Mureş, pentru cartea Antologia     

poeţilor ardeleni  contemporani, 2004 

      -   Ordinul „Meritul pentru învăţământ”, în grad de Ofiţer, 2004 

 -    Premiul de excelenţă al revistei „Ambasador”, 2004 

-  Premiul de excelenţă „Superlativele culturale ale anului 2005”, pentru 

volumul  Istoria didactică a poeziei româneşti, Radio Difuziunea Română, 

Studioul Regional din Târgu-Mureş, 2006;  

 - Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Târgu-Mureş, 

pentru volumul Istoria didactică a poeziei româneşti,  

- Premiul special al Festivalului internaţional „Lucian Blaga”, Alba-Iulia, 4-6 

mai 2007. 

- Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Târgu-Mureş, pentru 

volumul Poeţi români postmoderni 

16. Membru al unor societăţi ştiinţifice naţionale: 

- membru al Uniunii Scriitorilor din România 
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- membru al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România 

- membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice 

- membru al Asociaţiei Scriitorilor, Ziariştilor şi Tipografilor mureşeni 

17. Adresa birou/ serviciu: Universitatea “Petru Maior”, str. Nicolae Iorga, nr. 1, 

Târgu-Mureş; telefon: 065/ 162275;  

18. Adresa domiciliu şi telefon: str. Transilvania, nr. 13, ap. 13, Târgu- 

Mureş, cod 540551; telefon: 0365/ 402317; 0744/ 511546 

19. Adresa e-mail: iboldea@upm.ro; iboldea@rdslink.ro.  

20. Situri web:  
http://www.uttgm.ro/scoala_doctorala/html/i__boldea.html 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Iulian_Boldea 

http://www.ad-astra.ro/whoswho/view_profile.php?user_id=1246&lang=ro 

http://www.scriitoriromani.ro/index.php?obj=author&action=page_list 

http://www.usr-tgmures.ro/index.php?id=11 

http://www.ludusonline.net/pers/iulian_boldea.html 
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