Curriculum vitae
Europass

,

Informaţii personale
Nume / Prenume

Adresă(e)

Boldea, Ligia
B-dul Muncii, bl. 11, sc. IV, ap. 6, cod 320183, Reşiţa, jud. Caraş-Severin

Telefon(oane) +40 255251039

+40 740899882

E-mail(uri) lboldea.ist27@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 27. 09. 1963
Sex

Feminin

Locul de muncă / Cercetare
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

1. 11. 2000 – până în prezent

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific principal III
Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare în domeniul istoriei social-economice şi politico-administrative a Banatului medieval şi
premodern, al elitelor sociale româneşti bănăţene. Realizarea de genealogii şi cronologii.
Valorificarea surselor edite şi inedite ale istoriei Banatului medieval prin publicarea de cărţi, studii,
articole şi recenzii şi participarea la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale.
Activităţi de inventariere, întocmire de fişe analitice de evidenţă şi de valorificare a patrimoniului
cultural muzeal prin expoziţii. Activităţi cultural-educaţionale cu elevii şi studenţii în vederea valorificării
elementelor de istorie locală şi naţională.
Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific al Muzeului Banatului Montan Reşiţa
Secretar de redacţie al revistei Banatica a Muzeului Banatului Montan Reşiţa
Expert în bunuri arheologice şi istorico-documentare – şedinţa CNMC din 06.07. 2010
Numele şi adresa angajatorului Muzeul Banatului Montan, b-dul Republicii, nr. 10, cod 320151, Reşiţa, jud. Caraş-Severin
Tel. +40 255231469, +40 355401219, Fax +40 355401220
E-mail: office@muzeulbanatuluimontan.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Cercetare. Activităţi culturale. Patrimoniu muzeal. Activităţi de popularizare
2001 - 2009
Cadru didactic asociat (2001-2004), lector universitar (2004-2009)
Cursuri şi seminarii de Istorie medie universală, Istoriografie, Istoria Bizanţului
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, secţia
Teologie Ortodoxă Didactică – Istorie, Piaţa Traian Vuia, nr. 1-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin
Activitate didactică şi educaţională
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

1. 09. 1990 - 1. 11. 2000
Profesor titular
Şcoala generală cu clasele I-VIII nr. 1 Bocşa, jud. Caraş-Severin
Activitate didactică şi educaţională
1. 09. 1988 - 31. 08. 1990
Profesor titular
Liceul Industrial nr. 2, Botoşani, jud. Botoşani

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Activitate didactică şi educaţională

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

1992-2001
Doctor în istorie
Istorie medie a României
Teza de doctorat Nobilimea românească din Banat în secolele XIV-XVI (origine, statut, studiu
genealogic), coordonator prof. univ. dr. Nicolae Edroiu susţinută în şedinţă publică în data de 30
ianuarie 2001
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

1984-1988
Studii universitare. Diplomă de licenţă
Istorie românească şi universală, filosofie
Specializarea în Istorie-Filosofie şi Istorie medie a României

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

1978-1982
Studii liceale. Diplomă de bacalaureat
Muzică. Pian

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Liceul de Artă din Cluj-Napoca
furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Limba engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Limba germană

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă determinat de activitatea de cercetare, de prelucrare şi valorificare a patrimoniului
cultural muzeal, precum şi de acţiunile ştiinţifice, culturale sau expoziţionale organizate în instituţie.
Membru al Centrului de cercetări socio-umane din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa,
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
Secretar de redacţie al revistei „Banatica” a Muzeului Banatului Montan Reşiţa
Membru al colegiului de redacţie al revistei „Analele Banatului” a Muzeului Banatului Timişoara

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitate organizatorică dobândită prin desfaşurarea unor activităţi expoziţionale:
Expoziţia fotografică „Banatul la 1848” organizată de Muzeul Banatului Montan Reşiţa –
11.06.2008
Expoziţia fotografică „Banatul şi Marea Unire de la ! Decembrie 1918” organizată de Consiliul
Judeţean Caraş-Severin, Muzeul Banatului Montan Reşiţa şi Primăria Deta, jud. Timiş – 28-29
noiembrie 2008

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet

Muzicale, în urma studiilor gimnaziale şi liceale
Autoare a unei cărţi, co-autoare a unei Cronologii istorice şi a 46 de studii de specialitate.
Participantă la peste 40 de conferinţe naţionale şi internaţionale.
Activitate ştiinţifică şi didactică universitară, coordonatoare de lucrări de licenţă şi organizatoare de
sesiuni ştiinţifice studenţeşti.
-

Informaţii suplimentare
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