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 Curriculum vitae 

Europass 
  

 
Informatii personale 

 

Nume/Prenume  HRISTACHE MARIA DIANA 
Adresa  Bl. B5b, Sc. D, Ap. 13, Petrochimiştilor, nr. 27, Piteşti, România 
Telefon  0348 / 800802 Mobil: 0723 / 223852 

Fax   
E-mail  hristachediana@yahoo.com 

 
Cetatenia  română 

 
Data nasterii  07.03.1976 

 
 Sex  feminin 

 
Locul de munca vizat / 

 Aria ocupationala 
  

 
Experienta profesionala 

 
Perioda  octombrie 2004 

Functia sau postul ocupat  Lector universitar doctor 
Principalele activitati si 

responsabilitati 
 Activităţi didactice, membru în comisia de organizare  a sesiunii ştiinţifice desfăşurate la 

Universitatea din Piteşti şi  membru în comisia de înfiinţare a masterului: „Educaţia fizică”. 
Numele si adresa angajatorului   Universitatea din Piteşti, str. Gh. Doja, nr. 48 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 didactic 

 
Educatie si formare 

 
Perioda  2001 – 2003; 2004 - 2010 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor în Educţie Fizică şi Sport 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Liceul „Al. Odobescu” 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Piteşti 
Masterul: „Educaţie fizică şi sport competiţional” 
Doctorat: Domeniul Arte, Specializarea Educaţie Fizică şi Sport 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 superior 
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 Aptitudini si competente 
personale 

 
Limba materna  română 

 
 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

 

Limba   Engl.-mediu   Engl.-mediu  Engl.-mediu  Engl.-mediu  Engl.-mediu 
Limba            

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competente si abilitati sociale  Cursuri de: psihologie generală şi specifică domeniului de educaţie fizică şi sport, sociologie, 
pedagogie generală şi specifică domeniului educaţie fizică şi sport, etc. 

 
Competente si aptitudini 

organizatorice 
 Membru în comisia de organizare a sesiunii ştiinţifice ce are loc anual la Facultatea de Educaţie 

Fizică şi Sport din Piteşti 
 

Competente  si aptitudini tehnice   
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Curs informatică – operare şi programare 

 
Competente si aptitudini artistice   

 
Alte competente si aptitudini  Tenis de câmp: lotul de speranţe(1983), lotul de cadete (1986), campioană naţională (1986) 

Volei: locul I la Campionatul naţional şcolar (1990); Locul I la Campionatul naţional de juniori II 
(1990); locul III la Campionatul de juniori I (1992); locul I la Campionatul naţional al liceelor (1993); 
locul I la Campionatul naţional de volei pe plajă (1993); locul III la Campionatul de juniori I (1993); 
locul I la Turneul de calificare pentru Campionatul Mondial de cadete (1993);  

 
Permis de conducere  Categoria B 

 
Informatii suplimentare   

 
 Anexe   

 


