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INFORMAŢII PERSONALE Maria Alexandra Pantea  
 

  

str. Avram Iancu, nr.31, 317315 Șeitin, jud. Arad (România)  

(+40) 741243630     

mariapantea82@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

01/12/2020-Prezent 

 

 

 

 

01/09/2013–Prezent  

 
Cercetător postdoctoral 
Universitatea București 

▪  Cercetarea activității băncilor românești din Transilvania în perioada 1900-1914 

 
Cercetător științific 

Centrul de studii istorice și culturale „Vasile Goldiș” din cadrul Universității de Vest „Vasile 
Goldiș”, Arad (România)  

▪  Publicarea documentelor referitoare la viaţa şi activitatea lui Vasile Goldiş și a altor lideri politici care 
au activat în Arad 

▪  Cercetarea activității preoților și învățătorilor din lumea rurală românească în perioada 1800-1918 

▪  Cercetarea memorialisticii referitoare la Primul Război Mondial și Marea Unire 

▪  Cercetarea și publicarea unor documente referitoare la viața cultural-politică din România Mare 

▪  Participarea la simpozioane  în ţară şi străinătate 

▪  Publicarea articolelor în reviste recunoscute din țară și străinătate 

▪  Publicarea unor studii în diferite volume, apărute în țară și străinătate 

▪  Documentare arhivistica 

01/09/2005–31/08/2013 Profesor de istorie în învățământul secundar/profesoară de istorie în învățământul 
secundar 

Diverse școli generale și licee din localități din județul Arad  

▪Profesor de Istorie 

▪Activități didactice de predare a disciplinei Istorie 

▪Elaborarea de materiale didactice pentru uzul elevilor 

▪Pregătirea suplimentară a elevilor pentru susținerea examenului de Bacalaureat 

▪Pregătirea suplimentară a elevilor pentru participarea la olimpiade și concursuri 

▪Colaborarea cu ceilalți profesori, cu consilierul educativ al școlii, precum și cu părinții, 
pentru rezolvarea diverselor probleme apărute 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

01/10/2000–15/07/2004 Diplomă de licență  

Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie și Filozofie, Timișoara (România)  

Specializarea Istorie 

01/10/2004–15/07/2006 Diplomă de master  
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad (România)  

Specializarea „Istoria Transilvaniei în  context central european” 

01/10/2012–15/10/2015 Diplomă de doctor  

Universitatea Oradea 

coord. doctorat: prof. univ. dr. Mihai Drecin 

titlul tezei de doctorat: Preoţi şi învăţători români din Protopopiatul ortodox al Aradului (1812-1918) 

COMPETENŢE PERSONALE   

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

franceză B1 B2 B1 B2 B1 

 Certificat de Langue Vivante Européenne Français  

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare -Bune abilități de comunicare dobândite în urma îndeplinirii timp de 9 ani a funcției de profesor în 
învățământul preuniversitar și a participării la numeroase simpozioane și conferințe științifice naționale 
și internaționale 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

-Competenţa de a lucra în echipă pentru realizarea unor proiecte în domeniul cercetării, prin 
colaborarea cu instituţii din ţară şi străinătate, de exemplu Academia Română, Institutul de Cultură al  
Românilor din Voievodina, Universitatea din Novi-Sad, catedra de limbă română, Liceul din Vârşet- 
secţia română, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria 

  

-Implicarea în organizarea unor simpozioane 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

-Comunicare 

-Cercetarea documentelor  din arhive şi selectarea materialelor nepublicate 

-Colaborarea cu  instituţii din ţară şi străinătatea pentru realizarea unor proiecte în domeniul cercetării 

Competențele digitale - O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™  

Alte competenţe -Predarea istoriei  la nivel liceal şi gimnazial 

  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 PROIECTE ŞI COLABORĂRI 

  

Participarea la proiectele „200 de ani de la înfiinţarea Preparandiei arădene”, şi „150 de ani de la 
naşterea lui Vasile Goldiş”, proiecte iniţiate şi susţinute de Universitatea  de Vest „Vasile Goldiş”  din 
Arad 

  

Colaborarea cu Fundaţia „Ioan Slavici̋  Timişoara. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


  Curriculum vitae 

27/6/19   © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 3 / 3  

 

  

Membru al grupului de cercetări multidisciplinare DIS/CRIFST sub egida Comitetului Român de istoria 
şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii. Divizia de Istoria Ştiinţei, din cadrul Academiei Române 

  

Membru al colegiului redacţional al revistei de ştiinţă „Europa” din Novi-Sad, 

  

Membru fondator al Societăţii de Ştinţe Istorice din România - Filiala Arad 

  

Membrul al Asociației de Istorie Balcanică din România  


