
 

M O D E L  D E  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E A N  

 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  Țundrea Marinela Ionica 

Adresă  Timișoara, jud. Timiș 

Telefon  0766218894 

Fax  - 

E-mail  marinela_tundrea@yahoo.com 

 
Naţionalitate  română 

 
Data naşterii  08.07.1979 

 
 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
  

• Perioada (de la – până la)  2008-prezent 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Liceul Pedagogic Carmen Sylva Timișoara, Bd. C.D.Loga, 
nr.45 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Educație  

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular detașat în interesul învățământului - istorie 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activități de predare-învățare-evaluare 

  
• Perioada (de la – până la)   2008 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Școala cu clasele I-VIII nr. 2 Sânnicolau Mare, Str. P. Maior, 
nr.3 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Educație 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular - istorie 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activități de predare-învățare-evaluare 

  



• Perioada (de la – până la)   2005-2008 
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Liceul Pedagogic Spiru Haret și Colegiul Economic Buzău 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Educație 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor suplinitor calificat - istorie 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activități de predare-învățare-evaluare 

  
• Perioada (de la – până la)   2004-2005 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Liceul Waldorf Timișoara 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Educație 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor suplinitor calificat - istorie 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activități de predare-învățare-evaluare 

  
• Perioada (de la – până la)   1998-2004 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Oravița 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Educație 

• Funcţia sau postul ocupat  Învățător titulat 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activități de predare-învățare-evaluare 

 
STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

• Perioada (de la – până la)  2004-2008 
• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 
 Universitatea de Vest Timișoara 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Științe umaniste: istorie 

• Numele calificării primite  Doctor în istorie 
• Nivelul în cadrul 

clasificării naţionale (dacă 
este cazul)  

  
studii doctorale 
 

• Perioada (de la – până la)  2002-2004 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

 Universitatea de Vest Timișoara 
Facultatea de Litere, Filozofie și Istorie 

• Principalele subiecte şi  Masterat : Romanitate orientală și istoria provinciilor sud-est 



calificări însuşite europene  
• Numele calificării primite  Specializare în romanitate orientală și arheologie provincială 

• Nivelul în cadrul 
clasificării naţionale (dacă 

este cazul)  

 studii postuniversitare 
 
 

• Perioada (de la – până la)  1998-2002 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

 Universitatea de Vest Timișoara 
Facultatea de Litere, Filozofie și Istorie 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Secția Istorie 

• Numele calificării primite  Specializare: istorie 

• Nivelul în cadrul 
clasificării naţionale (dacă 

este cazul)  

  
studii universitare 
 

• Perioada (de la – până la)  1993-1998 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

 Școala Normală C.D. Loga Caransebeș 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Profil pedagogic 

• Numele calificării primite  Specializare: învățătoare/educatoare 

• Nivelul în cadrul 
clasificării naţionale (dacă 

este cazul)  

  
studii liceale 
 

 
Specializare în consilierea și orientarea elevilor 
Atestat pentru predarea limbii franceze la clasele primare 
Grad didactic I – 2009, Universitatea de Vest Timișoara 
Grad didactic definitiv – 2000, Universitatea de Vest 
Timișoara 

 
APARTENENŢA LA 

ASOCIAŢII ŞI 

ORGANIZAŢII CU 

CARACTER ŞTIINŢIFIC 

Membră a Centrului de Studii de Istorie și Arheologie 
Constantin Daicoviciu Timișoara 
Membră în colectivul de cercetare arheologică de la 
Tibiscum/Jupa, Caraș-Severin 

 
LIMBA MATERNĂ română 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 
PERSONALE 

Dobândite în cursul vieţii şi 
carierei, 

dar care nu sunt 
recunoscute neapărat 

printr-un certificat sau o 
diplomă. 



  Engleză 
• Abilitatea de a citi   Foarte bine 

• Abilitatea de a scrie   Foarte bine 
• Abilitatea de a vorbi   Foarte bine 

  Franceză 
• Abilitatea de a citi   Foarte bine 

• Abilitatea de a scrie   Foarte bine 
• Abilitatea de a vorbi   Foarte bine 

  Spaniolă 
• Abilitatea de a citi   Foarte bine 

• Abilitatea de a scrie   Bine 
• Abilitatea de a vorbi   Foarte bine 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
Locuiţi şi munciţi cu alte 

persoane 
 într-un mediu 

multicultural, ocupaţi o 
poziţie în care comunicarea 

este 
importantă sau desfăşuraţi 

o activitate 
în care munca de echipă 

este esenţială. 
(de exemplu cultură, sport, 

etc.) 

Specificul muncii în școală necesită și dezvoltă abilități 
foarte bune de comunicarea și relaționare cu elevii, părinții 
elevilor, consiliul profesoral, direcțiunea și consiliul de 
administrație 
 

 
Abilități foarte bine dezvoltate de planificare, îndrumare 
și organizare de concursuri, olimpiade școlare pentru 
elevi; organizarea acestor concursuri pentru elevi, 
jurizarea și evaluarea lucrărilor, pregătirea elevilor 
pentru concursuri sunt acțiuni de voluntariat.  

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
Utilizare PC: Word, PowerPoint, Excel, Internet 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE 

De exemplu coordonaţi sau 
conduceţi  

activitatea altor persoane, 
proiecte şi  

gestionaţi bugete; la locul 
de muncă,  

în acţiuni voluntare (de 
exemplu în 

domenii culturale sau 
sportive) sau la 

domiciliu. 



Utilizare calculator, 
anumite tipuri 

de echipamente, maşini, etc. 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ARTISITICE 

Muzică, desen, pictură, 
literatură, etc. 

Aptitudini muzicale: voce, instrument: chitară, vioară 
Aptitudini artistice: desen, pictură 

 
INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 
 

 



 Lista lucrări: 
 Marinela Trăilă Țundrea 
 
 Câteva considerații asupra importului de terra sigillata din Gallia centrală la 
Tibiscum, în Tibiscus, XII, 2005 

Quelques considérations sur l’importation de terra sigillata à Tibiscum, în Corona 
laurea. Studii în onoarea Luciei Țeposu Marinescu, București, 2005 
 La céramique de type terra sigillata de Tibiscum, durand le regne de Trajan, în Daci 
și romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei în Imperiul Roman, BHAUT, VII, 2006 
 Importuri de terra sigillata de la Westerndorf la Tibiscum/Jupa. Clădirea I (atelierul 
de sticlă) în Meșteșugari și artizani în Dacia romană, BHAUT, VIII, 2007 

Ceramica terra sigillata de la Tibiscum – importuri de la Ianvarivs I şi Reginvs I de la 
Rheinzabern, în Studii privind istoria economică a Daciei romane (I), BHAUT, X, 2008 
 Câteva aspecte legate de importurile de terra sigillata de la Rheinzabern la Tibiscum 
(II) în Studii privind istoria economică a Daciei romane (II), BHAUT, XI, 2009 
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