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CURRICULUM    VITAE 
 

1. Date de identitate: 
Numele de familie: CICMA 
Prenumele: IOAN TEODOR 
Data  şi locul naşterii: 10 AUGUST 1970, BRAILA 
Naţionalitatea: romana 
Starea civilă: casatorit 

 Domiciliul stabil :.Braila, strada Aleea Invatatorilor, nr.7, bloc G7, ap.76 
          Telefon –0745203890 

2. Educaţia: 
Instituţia de învăţământ 
[De la – Până la] 

Calificarea(ările) sau Diploma(ele) 
obţinută(e): 

1977-1985 Scoala Generala „Mihai Eminescu” Braila  
1985-1989 Liceul G.M. Murgoci Braila Operator electro-energetician/diploma 

de bacalaureat 
1993-1997 Facultatea de Litere si Stiinte, specializarea Educatie 
Fizica si Sport; 

Licentiat in educatie fizica si sport 

1999 Universitatea „Dunarea de Jos” Galati Definitivat in invatamant 
  

 
3. Limbi străine: indicaţi cunoştinţele pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – cunoştinţe de 

bază) 
Limba Citit Vorbit Scris 

engleză 4 3 2 
franceză 5 5 4 

 
4. Alte aptitudini: -antrenoriat handbal; 
                                   -activitati cu copiii 

 
5.  Funcţia deţinută în prezent: asistent universitar 

 
6.  Vechimea în cadrul instituţiei (ani):5  

 
7.  Calificări cheie:  profesor antrenor handbal    

 
8. Experienţa profesională: 

 
De la - Până  la Locul  Instituţia Funcţia Descriere 

1997-2002 Braila Liceul cu program 
sportiv 

Profesor 
antrenor 

• Preselectie si selectie grupe de club, handbal; 
• Antrenare grupe de performanta handbal 

2001-2002 Braila Universitatea 
„Dunarea de Jos”; 
Facultatea de 
Educatie Fizica si 
Sport 

Cadru 
didactic 
asociat 

•  

2002-prezent Galati Universitatea 
„Dunarea de Jos”; 
Facultatea de 
Educatie Fizica si 
Sport 

Asistent 
universitar 

•  

 
            

9. Lucrări, referate, comunicări prezentate în sesiunile şi conferinţele ştiinţifice locale, 
naţionale şi internaţionale  publicate în volumele colective ale acestor manifestări: 

 -2002 : Turismul si orientarea turistica in cadrul dezvoltarii fizice armonioase a organismului, precum 
si dezvoltari altor laturi ale educatiei; 
                         Jocul de handbal, mijloc important in atingera scopurilor si obiectivelor educatiei fizice; 
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 -2003 : Cresterea eficientei aruncarilor la poarta a extremelor in jocul de handbal, folosind principiul 
individualizarii; 
 -2004 : Avantajele desfasurarii lectiilor de educatie fizica in aer liber; 
                        Folosirea principiului individualizarii in cresterea eficientei aruncarilor la poarta a interilor in 
jocul de handbal; 
 -2005 : Cresterea eficientei aruncarilor la poarta a jucatorilor de centru in jocul de handbal, folosind 
principiul individualizarii; 
 
  
 
 

10. Volume  publicate: 
                
 

11. Alte informaţii relevante : 
 -calificare in Campionatul National Scolar de handbal, junioare I(1997) ; 
-indrumator lucrari de atestat profesional L.P.S. Braila ; 

                                          -membru in Comisia de de admitere la clasa a V-a profil 
handbal, L.P.S.                                                                                                                             Braila ; 
   -locul III in Campionatul National Scolar , junioare III; 
              -locu IV in Campionatul National Scolar , junioare III (2000); 
   -participarea a doua jucatoare selectionate si antrenate la Campionatul National 
Scolar , junioare II(2001-2002); 
                                            - participarea a doua jucatoare selectionate si antrenate la selectia pentru lotul 
national de cadete,handbal. 
  
  Doua jucatoare selectionate in anul 1997 si formate in urmatoarea perioada, joaca in prezent 
la H.C. Ploiesti, respectiv H.C. Dunarea Braila. 
  2002, 2003, 2004, 2005, 2006 prezentarea ofertei educationale a Facultatii de Educatie 
Fizica si Sport Galati, in liceele brailene. 
 

 


