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In memoriam,  

Prof. univ. dr. George Achim, 

Coordonator Consiliu Programe Doctorale în Domeniul 

 Științe Umaniste – Filologie, Filosofie 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul 

Universitar Nord din Baia Mare, a pierdut unul 

dintre cei mai respectați slujitori ai Almei Mater, 

Profesor universitar Dr. George Achim, specialist în 

literatură comparată, critic, poet și eseist de marcă, 

dar și Coordonator Consiliu Programe Doctorale în 

Domeniul Științe Umaniste – Filologie, Filosofie. A 

fost membru al Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj-

Napoca. 

S-a născut la 27 februarie 1960, în Valea Chioarului, 

județul Maramureș. Studiile liceale și universitare le-

a făcut la Cluj și București, mai precis la Facultatea 

de Litere, specializarea română-spaniolă. În anii 

studenției a fost unul dintre membrii echipei redacționale a revistei universitare clujene 

Echinox. În anii ‘90 a obținut o bursă a Consiliului Europei, în specializarea Politici 

Culturale. În perioada 2008-2012 a fost profesor invita la Universitatea din Viena. În anul 

2001 i-a fost conferit titlul de Doctor al Univesității din București, pentru teza “Utopie și 

Distopie în cultura română”. A publicat numeroase  articole și referate în publicații 

științifice de specialitate cotate la nivel internațional. De asemenea,  a fost membru al unor 

colective de redacţie pentru reviste de specialitate din țară și străinătate, precum și referent 

ştiinţific şi coordonator de colecţii la edituri sau reviste acreditate din afara țării. 

Dintre cele mai importante volume publicate de George Achim amintim: „Dinspre ieri spre 

nicăieri”, poeme, 1994; „Iluzia ipostaziată – Utopie și distopie în cultura română”, Cluj,  
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2002; „Revolte și consimțiri – Scriitori români din secolul XX”, Editura Limes, Cluj, 

2007;„Experimente și formule poetice românești din secolul XX”, Editura Universității de 

Nord Baia Mare, 2009; „Dulcețuri din fructe târzii de pădure”, poeme, Timișoara, 2010; „Sita 

de ceară – Istorii din istoria unui ținut transilvănean”, Cluj, 2018. 

Comunitatea noastră academică îi va păstra mereu imaginea vie a unei personalități erudite! 


