Curriculum
vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

NARAI EUSEBIU-MARCEL
Adresă(e) 7, BRĂILOIU STR., 300719, TIMIŞOARA, ROMÂNIA

Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

-

Mobil:

0768/466459

eusebiu.narai@yahoo.com
ROMÂNĂ
15 MARTIE 1974
Masculin

Locul de muncă ÎNVĂŢĂMÂNT şi CERCETARE
vizat / Domeniul
ocupaţional
Experienţa
profesională
Perioada 2009-2021: LECT. UNIV. – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
2002-2008: ASIST. UNIV.– UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
1997-2002: MUZEOGRAF – MUZEUL BANATULUI MONTAN DIN REŞIŢA
Funcţia sau postul ocupat

LECTOR
UNIVERSITAR,
MUZEOGRAF DEBUTANT

ASISTENT

UNIVERSITAR,

MUZEOGRAF

II,

Activităţi şi responsabilităţi 2002-2021: membru în comisia de examen definitivat şi de gradul II; secretar în comisii de li principale cenţǎ şi de admitere la masterat, Catedra de Istorie; responsabil cu întocmirea orarului secţiei;
secretar al Comisiei Centrale de admitere (studii de licenţǎ) pe facultate; coordonator
(2004-2020) – alǎturi de prof. univ. dr. Radu PĂIUŞAN (până în septembrie 2016) – al cercului ştiinţific studenţesc de istorie contemporanǎ a României, Catedra de Istorie
1997-2002: secretar al mai multor comisii de inventariere a pieselor din depozitele muzeului
şi din biblioteca aceleiaşi instituţii
Numele şi adresa UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA – Bd. Vasile Pârvan, nr. 4
angajatorului MUZEUL BANATULUI MONTAN DIN REŞIŢA – Bd. Republicii, nr. 10
Tipul activităţii sau Învăţământ şi cercetare
sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada 2008 (martie-iunie): completare modul psihopedagogic
2000-2007: studii doctorale; Academia Română – Institutul de Istorie ,,George Bariţ”
Cluj-Napoca, coord.: cerc. ştiinţific principal I dr. Gheorghe Iancu; teza de doctorat: Situaţia
politică, economică şi socială a judeţelor Caraş şi Severin (august 1944-iunie 1948); susţinere
teză: 6 septembrie 2007
Septembrie 1997: participarea la un curs naţional de perfecţionare pentru activitatea de muzeograf
1992-1997: studii de licenţǎ
1988-1992: studii liceale
1980-1988: studii elementare (primare şi gimnaziale)

1

Calificarea / diploma 2007: doctor în istorie (titlul de doctor în istorie, cu distincţia "CUM LAUDE", confirmat prin
obţinută ordinul MECT nr. 3439/12.03.2008; diploma de doctor în istorie, seria B, nr. 0000049, eliberatǎ de Academia Românǎ în ziua de 24.07.2008)
1997: profesor de istorie şi limba francezǎ (diplomǎ de licenţǎ seria P nr. 0103258-MECT şi nr.
2958/17.03.1998, eliberatǎ de UVT, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie)
1992: absolvent de liceu
1988: absolvent de şcoalǎ generalǎ
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Istoria contemporană românească şi universală şi discipline conexe acestora
Limba franceză

Numele şi tipul instituţiei Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
de învăţământ / (completare modul psihopedagogic)
furnizorului de formare Universitatea "Babeş-Bolyái" din Cluj-Napoca; Institutul de Istorie "George Bariţ" din
Cluj-Napoca (învǎţǎmânt postuniversitar, studii doctorale)
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Secţia Istorie-o
limbǎ şi literaturǎ strǎinǎ (lb. francezǎ) (învǎţǎmânt superior, studii de licenţǎ)
Liceul de Matematicǎ-Fizicǎ (ulterior, Liceul Teoretic Nr. 1, actualmente Colegiul
Naţional ,,Traian Lalescu”) Reşiţa (învǎţǎmânt preuniversitar, studii liceale)
Şcoala Generalǎ Nr. 7 Reşiţa (azi, Şcoala Gimnazială Nr. 7) (învǎţǎmânt preuniversitar,
studii primare şi gimnaziale)

Aptitudini şi
competenţe
personale
Limba(i) străină(e) Franceză – expert (înţelegere); avansat (vorbire); expert (scriere)
cunoscută(e) Engleză – mediu (înţelegere); mediu (vorbire); mediu (scriere)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba
Limba

Vorbire

Scriere

Citire

Participare la con-Discurs oral
versaţie

Exprimare scrisă

Fr. A2

Fr.A2

Fr.A2

Fr.A2

Fr.A2

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi La toate nivelurile de şcolarizare şi la toate locurile de muncǎ am avut şi colegi de alte naţiosociale nalitǎţi, cu care am întreţinut raporturi excelente.
Comunicarea joacǎ un rol determinant la locul de muncă

Competenţe şi 2020-2021: membru în Comitetul de Conducere al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România,
aptitudini Filiala Timiş -,,Mihai Pârvulescu”, cu sediul în Timişoara.
organizatorice 2011-2019: membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România-Filiala Timiş, cu sediul în Timişoara.
2003-2021: secretar al Asociaţiei Istoricilor Bǎnǎţeni, cu sediul în Timişoara
1999-2002: casier al Asociaţiei Istoricilor Bǎnǎţeni, cu sediul în Timişoara
1997-1998: membru al Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni, cu sediul în Timişoara.

Competenţe şi Utilizare calculator (autodidact)
aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi Literaturǎ beletristicǎ, SF, alǎturi de cea istoricǎ (educaţie şcolarǎ şi autoeducaţie)
aptitudini artistice
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Alte competenţe şi 2020-2021: membru în Colegiul de Redacţie al revistei ,,Morisena”, revistă de cultură istorică,
aptitudini Cenad. (înscrisă în International Scientific Indexing , Academic Resource Index-Research Bib.,

Index Copernicus International; indexată în bazele de date internaţionale DRJI, ESJI, SIS)
2019-2021: membru în Consiliul Ştiinţific al revistei ,,Columna 2000”, Serie Nouă, revistă de
cultură istorică editată de Universitatea ,,Ioan Slavici” din Timişoara
2018-2021: membru în Colegiul Ştiinţific al revistei ,,Studii şi cercetări istorice bănăţene”,
Timişoara (revista Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, Filiala Timiş-,,Mihai Pârvulescu”)
2015-2017: membru în Colectivul de Redacţie al revistei ,,Studii şi cercetări istorice bănăţene”, Timişoara (revista Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, Filiala Timiş)
2008-2021: membru în Colegiul de Redacţie al revistei ,,Studii de istorie a Banatului”, anuarul
Catedrei (Colectivului) de Istorie al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie (Universitatea de
Vest din Timişoara), EUV, Timişoara
2006-2007: redactor volum şi revizor texte în limba franceză al revistei ,,Studii de istorie a Banatului”, anuarul Catedrei (Colectivului) de Istorie al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie
(Universitatea de Vest din Timişoara), EUV, Timişoara
2004-2005: revizor texte în limba franceză al revistei ,,Studii de istorie a Banatului”, anuarul
Catedrei (Colectivului) de Istorie al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie (Universitatea de
Vest din Timişoara), EUV, Timişoara
2004-2011: redactor-şef adjunct al revistei ,,CLIO”, revistă de culturǎ istoricǎ a românilor de
pretutindeni, seria a treia, Timişoara
2002-2003: membru în Colegiul de redacţie al revistei ,,CLIO”, revistă de cultură istorică a ro mânilor de pretutindeni, seria a treia, Timişoara

Permis(e) de conducere

-

Informaţii suplimentare Cerc. ştiinţ. principal I dr. Gheorghe IANCU (Institutul de Istorie "George Bariţ" Cluj-Napoca)
Cerc. ştiinţ. principal I dr. George CIPĂIANU (Institutul de Istorie "George Bariţ"
Cluj-Napoca)
Cerc. ştiinţ. principal I dr. Vasile DUDAŞ (Muzeul Naţional al Banatului Timişoara)

Timişoara,

Lect. univ. dr. Eusebiu NARAI,

15.03.2021
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