
 

 

CURRICULUM VITAE 

TUDOR CRISTINA 

 

Domiciului: Timișoara 

Stare civilă: căsătorită, un copil. 

 

Studii:  

2008-2010 - Universitatea de Vest, Timişoara master 

„Comunismul în România între anii 1945-1989”. 

2004-2008 - Universitatea de Vest, Timişoara - Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, 

specializarea Istorie. 

2000-2004 - Colegiul Naţional Spiru Haret, Tg-Jiu, Judeţul Gorj- profilul socio-uman. 

Activitatea profesională: 

31 august 2008-31 august 2011 - profesor de istorie și cultură civică    – la Şcoala cu 

clasele I-VIII Sacoşu-Turcesc. 

31 august 2010-31 august 2011 – Șef de catedră „Om și societate” la Şcoala cu clasele 

I-VIII Sacoşu-Turcesc. 

1 septembrie 2009- 1 septembrie 2011 – istoric colaborator la departamentul de 

„Cercetare şi documentare”, la Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, 

Timişoara. 

31 august 2011-prezent – cercetător în istorie la Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-

22 Decembrie 1989, Timişoara. 

Cursuri de prefecționare și diplome dobândite:  

Diploma pentru participarea la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Dialoguri 

Istoriografice”. 

Diploma pentru participarea la sesiunea ştiinţifică anuală de istorie „Manifestare dedicată zilei 

naţionale a României”. 

Diploma pentru participarea la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Cercetarea 

studenţească în mileniul III”,  

Diploma pentru participarea la cursul privind „Istoria Holocaustului”. 

Diploma pentru participarea la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Zilele cercetarii 

stiintifice studentesti”. 

Certificat de absolvire a „Programul naţional de dezvoltarea competenţelor de pregătire a 

cadrelor didactice din mediul rural”. 

Certificat de absolvire a „Programul naţional de dezvoltarea competenţelor de evaluare a 

cadrelor didactice”. 

Adeverinţe și diplome acordate de Şcoala cu clasele I-VIII Sacoşu-Turcesc, judeţul Timiş 

pentru desfăşurarea următoarelor activităţi didactice:  Problema Holocaustului; sesiune de 

comunicări – „Ziua Naţională a Românie”; Unirea lui A. I. Cuza; sesiune de comunicări 

dedicată „Zilei Europei”;  masă rotundă- „Ziua Independenţei României”, organizarea de 

concursuri școlare pe diferite teme istorice etc. 

Certificat de absolvire a cursului de Inspector resurse umane. 

 

 

 

 



 

Activitatea publicistică și de cercetare:  

Art. „Iluzia unei libertăţi: Timişoara 1956” în volumul de lucrări de la sesiunea naţională de 

comunicări ştiinţifice „Zilele știintifice studențești”, editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, 

9-12 aprilie 2009. 

„Mişcarea studenţească din Tmişoara”, în Revista Clion, anul IX, nr.3-4,  2009. 

Proclamația de la Timișoara: Document al Revoluției Române din Decembrie 1989, în 

Buletinul științific și de informare  nr. 1 (6)/2010 al Asociației Memorialul Revoluției, 

Timișoara. 

Noi completări privind Proclamația de la Timișoara pe baza unor mărturii: Document al 

Revoluției Române din Decembrie 1989, în Buletinul științific și de informare  nr. 1 (8)/2011 

al Asociației Memorialul Revoluției, Timișoara. 

Ecoul Revoluției Române din 1989 și reacția statelor lumii, în Buletinul științific și de 

informare  nr. 2 (9)/2011 al Asociației Memorialul Revoluției, Timișoara. 

„Aspecte privind viața culturală a studenților din centrul universitar Timișoara în perioada 

1956-1959”, partea I, în Buletinul științific și de informare  nr. 2 (9)/2011 al Asociației 

Memorialul Revoluției, Timișoara. 

„Timișoara – spirit viu și contestar”, în Buletinul științific și de informare  nr. 1 (10)/2012 al 

Asociației Memorialul Revoluției, Timișoara. 

„Aspecte privind viața culturală a studenților din centrul universitar Timișoara în perioada 

1956-1959”, partea II, în Buletinul științific și de informare  nr.1 (10)/2012 al Asociației 

Memorialul Revoluției, Timișoara. 

„Mișcarea studențească din Timișoara – 30 octombrie 1956” -  în Buletinul științific și de 

informare  nr. 1 (11)/2013 al Asociației Memorialul Revoluției, Timișoara. 

„Uniunea Tineretului Comunist – organizație de masă” - în Buletinul științific și de informare  

nr. 2 (12)/2013 al Asociației Memorialul Revoluției, Timișoara. 

„Casa de Cultură a Studenților din Timișoara în anii 1950-1960” - în Buletinul științific și de 

informare  nr. 1 (13)/2014 al Asociației Memorialul Revoluției, Timișoara. 

„Asociațiile studențești din Centrul Universitar Timișoara în anii 1950-1960” - în Buletinul 

științific și de informare  nr. 2 (14)/2014 al Asociației Memorialul Revoluției, Timișoara. 

„Statutul și normative privind viața studenților din Centrul Universitar Timișoara în perioada 

1956-1959” - în Buletinul științific și de informare  nr. 1 (15)/2015 al Asociației Memorialul 

Revoluției, Timișoara. 

 „Statutul și normative privind viața studenților din Centrul Universitar Timișoara între 1956-

1959” – partea a II -a - în Buletinul științific și de informare  nr. 2 (16)/2015 al Asociației 

Memorialul Revoluției, Timișoara. 

„Din ororile comunismului. O poveste despre suferință, demnitate și curaj” - în Buletinul 

științific și de informare  nr. 2 (16)/2015 al Asociației Memorialul Revoluției, Timișoara. 

„Statutul străinilor în Republica Socialistă România la sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70” 

în Buletinul științific și de informare  nr. 1 (17)/2016 al Asociației Memorialul Revoluției, 

Timișoara. 

O poveste tristă, dureroasă dar adevărată! Cristina și drama familiei Lungu! în Buletinul 

științific și de informare  nr. 1 (17)/2016 al Asociației Memorialul Revoluției, Timișoara. 

Culegător de texte în „Documente ‘89- Lugoj 1989-2009 Adevăr pentru istorie”, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989, Timisoara, 2009. 

Recenzie - Album Foto 20 de ani de la Revoluţie: 1989-2009, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 

16-22 Decembrie 1989 [Timişoara], 2009, în Revista Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 din Timişoara, Nr.2 (5), 2009. 



Recenzie - Mariana Cernicova, Noi suntem poporul  (Timişoara, decembrie 1989), Editura 

InterGraf, [Timişoara], 2004, în Revista Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 

1989 din Timişoara, Nr.2 (5), 2009 

Recenzie - George Galloway, Bob Wylie, Prăbușirea. Ceaușeștii și Revoluția Română, Editura 

Viga, București, 2009, în Buletinul științific și de informare  nr. 2 (7)/2010 al Asociației 

Memorialul Revoluției, Timișoara. 

Recenzie - Elena Spijavca, Munci și zile în Bărăgan, Editura Fundației Academia Civică, 

București, 2004, în Buletinul științific și de informare  nr.1 (8)/2011 al Asociației Memorialul 

Revoluției, Timișoara. 

Recenzie - Emil Constantinescu, Păcatul originar, sacrificiul fondator. Revoluția din 89 așa 

cum a fost, Editura Minerva, București, 2009, în Buletinul științific și de informare  nr. 1 

(8)/2011 al Asociației Memorialul Revoluției, Timișoara. 

Recenzie -Teodor Stanca, Remember 1956, Biblioteca Cercului de Studii Vestul, Seria 

Rezistență, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011,  în Buletinul științific și de 

informare  nr. 1 (11)/2013 al Asociației Memorialul Revoluției, Timișoara. 

Alexandru Purcăruș, Prin ochii inamicului. Mihail Gorbaciov și politica sa în percepția 

Statelor Unite ale Americii 1985-1991, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014, 275 p., în 

Buletinul științific și de informare  nr. 1 (17)/2016 al Asociației Memorialul Revoluției, 

Timișoara. 

 

Conferințe și simpozioane:  

Participarea la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Dialoguri Istoriografice” , 28-30 

martie 2008, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu lucrarea „Mişcarea 

studenţească din Timişoara 1956”. 

Participarea la sesiunea ştiinţifică anuală de istorie „Manifestare dedicată zilei naţionale a 

României”, 26 noiembrie 2008, Timişoara, cu lucrarea „Brâncuşi, viziuni artistice”. 

Participarea la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Cercetarea studenţească în mileniul 

III”, 12-14 decembrie 2008, Piteşti, cu lucrarea „Aspecte privind procesul colectivizării 

agriculturii în judeţul Timiş-Torontal în perioada 1949-1953”. 

Participarea la sesiunea de instruire privind predarea problemei Holocaustului, organizată de 

Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren” al Universității din București - 6-8 martie 2009, 

Timisoara. 

Participarea la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Zilele cercetarii stiintifice 

studentesti”, 9-12 aprilie 2009, Târgu Jiu, cu lucrarea „Iluzia unei libertăţi”. 

Participarea la „Programul naţional de dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor 

didactice”. 

Participarea la „Programul naţional de dezvoltarea competenţelor de pregatire a cadrelor 

didactice din mediul rural”. 

Participarea la sesiunea ştiinţifică anuală de istorie „Manifestare dedicată zilei naţionale a 

României”, 27 noiembrie 2009, Timişoara, cu lucrarea „Constantin Brâncuşi: interferenţa cu 

arta modernă (studii de caz)”. 

Participarea la Sesiunea de comunicări „Zilelor Academice Timişene”, ediţia a XI-a, având ca 

lucrare „Revolta studenţilor din 1956 de la Timişoara”, 29 mai 2009, la Timişoara. 

Participarea la Sesiunea științifică națională „Cultură și civilizație în Banatul istoric”, ediția 

XX, 26-27 noiembrie 2010, cu comunicarea „Casa de Cultură a studenților din Timișoara în 

perioada 1957-1959”. 

Participarea la Simpozionul „Revoluția din decembrie 1989. Timișoara primul oraș liber al 

României”, 10 decembrie 2011 cu comunicarea „Timișoara – un spirit viu și contestatar. 

Decembrie 1989”. 



Participarea la Simpozionul „Cultură și Civilizație în Banatul Istoric”, Zilele Academice 

Timișene, 23-24 mai 2013, cu comunicarea Aspecte legislative privind învățământul superior 

din România în anii 1950. 

Participarea la Simpozionul internațional dedicate zilei naționale a României „97 de ani de la 

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”, ediția a IV-a, 20 noiembrie 2015, cu comunicarea 

„Statutul străinilor în Republica Socialistă România la sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 

70”. 

 

 


