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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Toma Geanina 

Adresă(e) Str. Fagaras nr. 12, Bl D3, Sc B, Apt. 18, Pitesti 

Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Mobil: 0740864852 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) geanina.toma@upit.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 27.12.1977 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Pitești – Facultatea de Educație Fizică și Sport 
Lector universitar dr. 
Învățământ superior 

Experienţa profesională  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat 2001 – 2002 Profesor suplinitor la Catedra de Gimnastică a CSS Focşani,  

Activităţi şi responsabilităţi principale 2002 -  Antrenor principal al Echipei de gimnastică senioare CSS Focşani Vicecampioană naţională 
categoria maestre Campionatul Naţional De Senioare, 2002 - Antrenor principal al Echipei de 
gimnastică senioare CSS Focşani Vicecampioană naţională categoria maestre Campionatul Naţional 
al Cluburilor Sportive Şcolare, 2002 - Antrenor principal al sportivei Abraş Otilia medaliată cu bronz la 
bârnă - Campionatul Naţional al Cluburilor Sportive Şcolare, 

Numele şi adresa angajatorului CSS Focşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică / antrenorat 

Funcţia sau postul ocupat 2002 -  2005 Universitatea din Piteşti – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport -  preparator 
universitar, 2005 – prezent Universitatea din Piteşti – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport -  asistent 
universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea de lucrări practice în cadrul orelor de specialitate din cadrul disciplinei gimnastică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești – Târgul din Vale nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invățământ superior – activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat 2005 – prezent Universitatea din Piteşti – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport -  asistent universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea de lucrări practice în cadrul orelor de specialitate din cadrul FEFS Pitești 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești – Târgul din Vale nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invățământ superior – activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat 2013 – prezent Universitatea din Piteşti – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport -  lector universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea de cursuri și conducerea de lucrări practice în cadrul orelor de specialitate din cadrul FEFS 
Pitești 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești – Târgul din Vale nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invățământ superior – activitate didactică 

Educaţie şi formare  

Perioada 1992 – 1996  
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Calificarea / diploma obţinută Absolvent studii de liceu cu diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul cu Program Sportiv Focşani Jud. Vrancea, 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel liceu - Bacalaureat 

Perioada 1997 - 2001  

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Educație Fizică și Sport 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univesitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Facultatea de Științe ale Naturii, Profilul Educatie 
Fizica si Sport, specializare- Gimnastică, 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licențiat – studii universitare de lungă durată 

Perioada 2002 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută Masterat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

2004 Universitatea din Piteşti – Universitatea Sophia Antipolis Nice – Masterat Sport Turism Loisir, 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master  

Perioada 2004 – 2008 Doctorand în Educaţie Fizică şi Sport, 2008 - Doctor în Ştiinţe, domeniul - Educaţie 
Fizică şi Sport,  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în științe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitești 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în științe 

Perioada 2006  

Calificarea / diploma obţinută Specialist în outdoor sport education 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Activități de timp liber în exterior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Cursant al Proiectului internaţional „Intensive programme for outdoor sports education ” IPOS, 
SOCRATES 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Masterat  

Perioada 2013  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de instruire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Seminar de instruire privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația Motivation România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecționare 

Perioada 2013  

Calificarea / diploma obţinută Masterat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursant al  modulelor Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității, Metode 
moderne de formare în didactica specialității, Metode și tehnici de coacing folosite pe perioada 
practicii pedagogice, 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

PROIECTULUI STRATEGIC – COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU – CU 
TITLUL CALITATE, INOVARE, COMUNICARE ÎN SISTEMUL DE FORMARE CONTINUĂ A 
DIDACTICIENILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, ID 63709 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecționare 

Perioada 2011 - 20014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomî de Licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Terapeut Ocupațional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licență 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   B1  A2  A2  A1  A2 

Limba            

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de a comunica şi transmite imperativele morale şi legale ale conduitei civice şi 
profesionale – preocupări profesionale şi vocaţionale 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Implicare directă în proiectele de cercetare ale Universităţii din Piteşti 
Organizarea de sesiuni ştiinţifice studenţeşti și ale cadrelor didactice 

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitatea de a comunica şi transmite imperativele morale şi legale ale conduitei civice şi 
profesionale – preocupări profesionale şi vocaţionale 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe de bază operare PC: Microsoft Office, Internet Explorer 

Competenţe şi aptitudini artistice Implicare directă în proiectele de cercetare ale Universităţii din Piteşti 
Organizarea de sesiuni ştiinţifice studenţeşti 

Alte competenţe şi aptitudini 
 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

- Membru al unor uniuni, asociatii, cluburi: Consiliului Ştiinţei Sportului din România, 
Special Olympics Europe/Eurasia, Membru al International Council of Sport Science and 
Physical Education (ICSSPE ), Centrului de Cercetări pentru Performanţă Umană(CCPU), 
FEFS, Universitatea din Piteşti, Membru al IASK România. 

- Membru în comisia de colectare a probelor doping la Cupa mondială de judo Masculin și 
feminin București, 2005, 2006 

- Diplomă de recunoaștere științifică oferită de cătrre Societatea Științei, Excelenței Umane și 
Sportului Universitar, în anul 2012 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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- Participarea în comisia de organizarea Workshopului ” Activități Fizice Adaptate – între 
ștergerea inegalității și acceptarea diversității”, Organizat de Universitatea din Pitești, 
Facultatea de Educație Fizică și Sport, Centrul de Cercetare pentru Performanța Umană, 
Aprilie 2007. 

- Participarea în comisia de organizarea Olimpiadei tinerilor doctoranzi, Organizat de 
Universitatea din Pitești, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Centrul de Cercetare pentru 
Performanța Umană, Martie 2007. 

- Participarea în comisia de evaluare , în calitate de secretar a  Olimpiadei tinerilor doctoranzi, 
Organizat de Universitatea din Pitești, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Centrul de 
Cercetare pentru Performanța Umană, Martie 2009 

- Secretar al comisiei de admitere la studiile universitare de masterat, Universitatea din 
Pitești, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Programul de studii ”Activități Motrice 
curriculare și extracurriculare”, iulie - septembrie, 2013. 

- Membru în comisia pentru Promovarea și Gestionarea Activităților Extracurriculare în Spațiu 
Academic și în Comunitatea locală din cadrul Universitatea din Pitești, Facultatea de 
Educație Fizică și Sport. 

- Membru în Colectivul de organizare a manifestării ”Ritm și Armonie de Crăciun” FEFS 2012 
- Organizatoarea  Spectacolului de crăciun pentru Studenții programului de studii KMS ” 

Crăciunul în Pași de Dans” 2012 
- Paticiparea cu Studentele de la Programul de Studii Chimie la manifestările de Crăciun 

organizate de către Rectoratul Universității din Pitești, 2012 
- Organizarea Spectacolului Fantezie de Craciun 2013 
- Organizarea Spectacolului Fantezie de Craciun 2014 

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Lista de lucrări științifice) 

 
 

Lect. univ. dr. Toma Geanina 


