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PAVEL EUGEN
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Str. E. Racoviţă 21,
400165 Cluj-Napoca
(+40) 264 432440 (secretariat)
eug.pavel@yahoo.com
Română
17 septembrie 1946
Masculin

2011– prezent
Director
Management al cercetării
Academia Română, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, str.
Emil Racoviţă, nr. 21, 400165 Cluj-Napoca, România.
Management, cercetare
1979–2011
cercetător ştiinţific gradul I (2007–2011); cercetător ştiinţific gradul II (2005–2007);
cercetător ştiinţific gradul III (1992–2004); cercetător ştiinţific (1991–1992); filolog
principal (1990–1991); filolog (1979–1990)
Şef de temă (1991–2011)
Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, str. Emil Racoviţă, nr.
21
Educație
1975–1979
Muzeograf bibliofil
Identificarea şi valorificarea tipăriturilor şi manuscriselor din patrimoniul cultural
naţional din judeţul Hunedoara.
Muzeul Judeţean de Istorie Deva
Cercetare
1972–1974
Profesor de limba şi literatura română
Şcoala Generală Bărăbanţ–Alba Iulia
Învăţământ
1969–1971 (demisionează)
redactor
Ziarul „Unirea” Alba Iulia

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
Competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Limba maternă
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Franceză
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Presă

2015
Abilitare; conducător de doctorat
Filologie
Universitatea din Bucureşti

Dr. habil.
2001
Doctor în filologie
Filologie română
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan–Alexandru Rosetti”,
Bucureşti (conducător ştiinţific: dr. Ion Gheţie)
Dr.
1964–1969
Diplomă de licenţă
Limba şi literatura română
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Filologie, Cluj-Napoca

1960–1964
Diplomă de bacalaureat

Liceul Teoretic „Iacob Mureşianu” Blaj

Română
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

C2 –
C2 –
C2 –
C2 –
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine

C2 –
utilizator
experimentat

Competenţe şi abilităţi sociale

Domenii de cercetare
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

1. Abilităţi de comunicare, dobândite prin educaţia academică şi prin
experienţa profesională.
2. Capacitate de lucru în echipă, dobândită ca urmare a experienţei profesionale
de colaborare la realizarea şi coordonarea mai multor proiecte academice.
3. Capacitate organizatorică.
Filologie și critică textuală, limbă literară, istorie literară și onomastică
În calitate de secretar ştiinţific al Subcomisiei pentru studiul formării limbii române
şi a poporului român de pe lângă Academia Română, filiala Cluj (1981–1989), a
organizat periodic o serie de simpozioane cu caracter interdisciplinar în cadrul
„Zilelor academice clujene”; a participat la organizarea simpozioanelor naţionale de
onomastică desfăşurate la Cluj între anii 1981‒1996, precum şi la editarea volumului
Studii de onomastică; între anii 1991‒2007, a fost şeful colectivului de onomasticǎ de
la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Cluj; între 1996‒2011,
şeful colectivului de filologie–paleografie de la acelaşi Institut; de la 1 aprilie 2011,
ocupă, prin concurs, funcţia de director al Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară
„Sextil Puşcariu”, reînvestit în urma concursului din 21 aprilie 2015.
Este coordonator al proiectelor de cercetare Tezaurul toponimic al României.
Transilvania (1991–2007), Patronymica Romanica (până în 2012) şi Corpusul
însemnǎrilor vechi româneşti din Transilvania; colaborator, coordonator şi revizor al
Enciclopediei literaturii române vechi şi coautor al Dicţionarului general al literaturii
române, ediţia a II-a revăzută, ultimele două proiecte elaborate sub egida Institutului de
Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” din Bucureşti; coordonator al proiectului
Şcoala Ardeleană (2016‒2018), finalizat prin publicarea unei ediţii monumentale. A
publicat trei cǎrţi ca autor unic; a îngrijit trei ediţii critice filologice, dintre care o ediţie
publicatǎ în strǎinǎtate; a publicat trei ediţii ale unor opere literare sau ştiinţifice; a
colaborat la opt lucrări fundamentale sau de referinţă, dintre care două coordonate; a
colaborat la mai multe volume colective din ţară şi din străinătate; a publicat peste 65 de
studii de specialitate, articole şi recenzii în „Cercetări de lingvistică”, „Limba română”,
„Dacoromania”, „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din
Iaşi”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „Caietele Sextil Puşcariu”, „Revista
muzeelor și monumentelor”, „Sargetia”, „Apulum”, „Mitropolia Ardealului”,
„Biblioteca”, precum şi în diverse reviste de cultură (vezi şi Lista de lucrări).

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Afilieri
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operare PC, Microsoft Office, OpenOffice
1. Editor coordonator al publicaţiei seriale „Caietele Sextil Puşcariu” (din 2013).
2. Membru în colegiul de redacţie al revistei „Dacoromania”, serie nouă; din 2011, director al
revistei, publicată sub egida Editurii Academiei Române.
3. Director al revistei online „Dacoromania litteraria”, editată sub egida Filialei din Cluj a
Academiei Române (2014–).
4. Membru al Uniunii Scriitorilor din România.
5. Membru în comitetul de redacţie şi referent al revistei online „Diacronia”, Iaşi (2014–).
6. Membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice, al Societăţii Române de Lingvistică Romanică
şi al Societăţii Române de Dialectologie.

Premii şi distincţii
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1. Premiul „Perpessicius” pentru ediții critice al Muzeului Naţional al Literaturii Române
(2019).
2. Distincţia Culturală a Academiei Române (2015).
3. Premiul „Perpessicius” pentru ediții critice al Muzeului Naţional al Literaturii Române
(2011).
4. Medalia comemorativă „Iubilaeum A.D. 2000”, acordată de Scaunul Apostolic de la
Roma pentru coordonarea filologică a ediţiei jubiliare a Bibliei de la Blaj (2001).
5. Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru coordonarea filologică a ediţiei
jubiliare a Bibliei de la Blaj (2000).

