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INFORMAŢII 
PERSONALE 

ICONOMESCU TEODORA MIHAELA 

 

 

Str. Gării, nr.63-65, 800003, Galați, Romania 
 +40755603144 
ticonomescu@ugal.ro 

Sexul Feminin  Data naşterii 02/03/1975  Naţionalitatea Română  

 
EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

 
2021  până în prezent     

 
 

2020 până în prezent  
 
 

2020 -2021 
 
 
 

2020-2021 
 
 

2019-2020 
 
 
 
 

2017 până în prezent 
 
 
 
 
 

2012 - 2017 

Cercetător în educație fizică și sport 
Grant cercetare „Dezvoltarea motrică și psihosocială la copii de vârstă școlară mica- o 
analiză multivariate„ Contract finantare nr. RF 3650/30.09.2021 
Expert proiect  
”LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA” - LetsCYCLE, contract de finanțare nr. BSB-998/2020. 
Coordonator proiect – Turcia, Parteneri – Bulgaria, Ucraina, Georgia, Romania 
Expert / Formator 
Proiectul Programul Erasmus+, "Let’s warm up the climate for sport" (Warm-up), în cadrul 
Action: Sport Small Collaborative Partnership, coordonator EquiS – Equilibri Sostenible, 
Barcelona, Spania, Nr. 613235-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP 
 Coordonator tehnic partener 
Proiectul ONCOFEM - Fii responsabila de sanatatea ta! Preventie, depistare, diagnostic și 
tratament precoce al cancerului de sân- POCU-Cod proiect 136664 
Expert consiliere profesională și orientare în carieră  
Proiectul privind învățământul secundar (ROSE), Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 
Facultatea de Educație Fizică şi Sport, „Creșterea ratei de retenție a studenților din primul 
an universitar de la Facultatea de Educație Fizică şi Sport, Universitatea “Dunărea de Jos” 
din Galați” (StudPerformed), A.G. 180/SGU/NC/II/11.09.2019 

Conferențiar Dr.  
Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul 
Jocuri sportive și Educație fizică, Galați, Str. Gării, Nr. 63, Cod poștal: 800003, www.ugal.ro 
Management aplicat în Știința Sportului și Educației Fizice, Management și marketing în 
kinetoterapie, Legislație și cadrul juridic în educație fizică și sport, Management 
antreprenorial în activități sportive, Educație fizica si sport. 
Lector Dr.  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   
 

 
 
 
 

2013 -2015  
 
 

 
 

2005 – 2012 
 

 
 
 

2002 – 2005 
 

 
 

2001-2002 
 

   

Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul 
Jocuri sportive și Educație fizică, Galați, Str. Gării, Nr. 63, Cod poștal: 800003, www.ugal.ro  
Management, marketing și legislație în educație fizică și sport, Marketing în sport, 
Administrarea organizațiilor sportive, Legislație în sport, Educație fizică și sport. 
Lector Dr. (Profesor asociat) 
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, Facultatea de Medicină, 
Departamentul Științe Funcționale și Complementare, Științele motricității, Str. Gh. 
Marinescu, 38, Târgu Mureș, Mureș, 540139,  http://www.umftgm.ro, Management în 
sport, Legislație în sport, Antreprenoriat în activitatea fizică de welness-fitness 
Asistent Dr. 
Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul 
Jocuri sportive și Educație fizică, Galați, Str. Gării, Nr. 63, Cod poștal: 800003, www.ugal.ro 
Management, marketing și legislație în educație fizică și sport, Marketing în sport, Educație 
fizică și sport. 
Preparator Drd. 
Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul 
Jocuri sportive și Educație fizică, Galați, Str. Gării, Nr. 63, Cod poștal: 800003, www.ugal.ro 
Management, marketing și legislație în educație fizică și sport, Educație fizică și sport. 
Profesor educație fizică și sport 
Colegiul Naţional „AL.I. Cuza”, Str. Aleea școlii, nr. 1, Galați. 
Activitate didactică - educație fizică ciclul gimnazial 

 
2020 

 
 

2020  
 
 

2018 
 

2004 – 2010 
 
 

 
Managementul calității în învățământul universitar 
Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă,  
Universitatea „Dunărea de Jos” Galalți. 
Mentorat și coaching în învățământul universitar. 
Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă,  
Universitatea „Dunărea de Jos” Galalți. 
Manager de proiect  
Certificat de absolvire, Universitatea ‘’Danubius’’ Galati. 
Doctor în Pedagogie, echivalat în România cu Doctor în Științele motricității 
umane6 ISCED (EQF8) 

 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, Republica Moldova. 
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COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

 
 

2001 – 2003 
 
 
 
 
 

1997 – 2001 
 
 
 

Teoria și metodica educației fizice și sportului, Metodologia cercetării educației fizice și 
sportului,  Tehnologii informaţionale. 
Diplomă de master, specializarea Management în sport. 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Educaţie Fizică și Sport, Iași. 
Management în sport, Marketing, relaţii publice şi protocol în sport, Comunicare şi negociere 
în sport, Organizare şi legislaţie în educaţie fizică şi sport, Conducerea organizaţiilor 
sportive, Administrarea bazelor sportive, Politici şi strategii în sport. 
Licenţiat în educaţie fizică şi management în sport 
Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Galați 
Teoria activităţilor fizice şi sportive, Metodica educaţiei fizice, Anatomie funcţională şi 
biomecanică, Fiziologie, Biochimie, Atletism, Gimnastică, Baschet, Handbal, Volei, 
Psihologie sportivă, Psihologie şcolară, Management în sport, Marketing în sport, Legislația 
educației fizice si portului., Finanțe - Bănci, Contabilitate, Managementul resurselor umane. 

Limba(i) maternă(e) Română  
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză B1 B1 B1 B1 B1 
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 

experimentat. Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
Competențe de comunicare  Relaţionare interpersonală, cooperare şi lucru în echipă – dobândite în cadrul stagiilor de 

perfecţionare urmate, abilităţi de comunicare şi ascultare activă, socializare, flexibilitate în 
abordarea problemelor, spirit de iniţiativă, creativitate, receptivitate la nou, prin specificul 
activităților instructiv - educative desfăşurate în plan profesional și prin: 
▪ membru în comitetul editorial a revistelor de specialitate indexate BDI și în comitetul 
științific al unor conferințe internaționale. 
▪ membru în proiecte, de cercetare pe bază de contract şi colaborare D.J.T.S., F.S.P.T., 
Palatul Copiilor, Colegiul Național ”AL. I. Cuza”. 
▪ coordonator științific lucrări licență, disertație și gradul I didactic. 
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Competenţe şi abilităţi de organizare, monitorizare şi evaluare a activităţilor de formare şi 
perfecţionare (cursuri, seminarii, examene, stagii de formare/perfecţionare), dobândite în 
cadrul stagiilor de perfecţionare urmate, prin specificul activităţilor instructiv-educative 
desfăşurate în plan profesional și prin: 
▪ membru al Consiliului Calității din cadrul Universității „Dunărea de Jos”, Galați 2020 până 
în prezent. 
▪ membru al Comisiei de avizare a dosarelor de concurs  din cadrul Universității „Dunărea 
de Jos”, Galați 2018 până în prezent. 
▪ membru în comisia de promovare a imaginii facultății la târguri profesionale (2011-2019); 
▪ activitate de tutoriat în cadrul FEFS Galați, 2012- până în prezent; 
▪ membru în comisia de admitere 2005-2012, 2018, 2020 
▪ secretar comisie admitere 2010-2012; 
▪ membru în colectivul de redacţie al volumelor conferințelor internaționale din cadrul 
Facultății de Educație Fizică și Sport, Universitatea „Dunărea de jos, Galați din anii 2008, 
2010. 
▪ membru în comitetul de organizare al Sesiunilor Ştiinţifice Internaţionale, FEFS Galaţi; 
▪ membru în comisia de activitate studențească (activităţi cultural-sportive); 
▪ responsabil comisie inserție pe piața muncii a absolvenților FEFS: 
▪ președinte comisie  de bacalaureat (examen și evaluare) 2014, 2015, 2016 

Competențe informatice  O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ ,Word™, Excel™, PowerPoint™, SPSS 
20.0, 

Alte competențe  ▪ Inspector resurse umane, Certificat de absolvire; 
▪ Formator pentru persoanele cu dizabilităţi: „Programul de formare pentru mentoratul 

educaţional al studenţilor cu dizabilităţi, adresat personalului didactic al universităţilor 
partenere (implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare), al partenerilor precum 
şi personal al partenerilor sociali în educaţie”- proiectul „Dezvoltarea şi implementarea unui 
program pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane 
cu dizabilităţi”, proiect POSDRU/86/1,2/S/63951, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, 
2012. 
▪ Certificat de absolvire „Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în 

Învăţământul la Distanță- ID”, organizat şi desfăşurat de Universitatea Spiru Haret, în 
parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TŰV Austria- România, în cadrul 
Proiectului POSDRU 86/1.2/S/60720 „Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de 
monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis şi 
la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaționale de calitate.” 
▪ Didactician în educație fizică și sport, Certificat de absolvire, ”Dezvoltarea resurselor umane 

în educaţie şi formare profesională” organizat de Universitatea Pitesti în cadrul proiectului 
”Calitate, inovare, comunicare in sistemul de formare continua a didacticienilor din 
invatamantul superior” POSDRU87/1.3/S/63709. 
▪ Didactica si pedagogie universitara, cercetare stiintifica avansata, Certificat de absolvire, 

UNIVERSITARIA – scoala de didactica universitara si cercetare științifică avansata, organizat 
de ASE Bucuresti in cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/ 135590 

Permis de conducere  Categoria B 
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INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   
 

 
 

 

Seminarii 
 

Afilieri 
 

Seminar de Informare şi Promovare a Olimpismului - sub egida C.I.O., 2000, Poiana Braşov 
 
▪ membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România.  
▪ membru Federația Internațională de Educație Fizică și Sport (FIEP)  


