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Curriculum vitae – FĂGĂRAŞ Pia Simona

FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei prin
care s-a realizat formarea

Octombrie 2018 - prezent
Doctorand la Universitatea de Educație fizică și Sport
București

Perioada
Numele şi tipul instituţiei prin
care s-a realizat formarea

16-23 iunie 2013
Participant program formare proiect „Calitate, inovare,
comunicare în sistemul de formare continuă a
didacticienilor din învăţământul
superior” Proiect
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013.Axa prioritară 1 : „Educația şi
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul
major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor
umane din educație și formare”. Cod Contract :
POSDRU/87/1.3/S/63709.Beneficiar:
Ministerul
Educației Cercetării, Tineretului și Sportului
Didactica specializării (Educație fizică și sport)

Domeniul studiat – aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării-diploma
obţinută

Perioada
Numele şi tipul instituţiei prin
care s-a realizat formarea
Domeniul studiat – aptitudini
ocupaţionale

Certificat de atestare a competențelor profesionale nr.
002018 Univeristatea din Pitești, facultatea de Științe
ale Educației
2005 - 2012
University “Transilvania” from Braşov –Departament
for and postuniversity studies – Mechanical
Engenierieng Faculty
PhD - Domain „Mechanical engeniering”
PhD in „ Engeniering Science ” conform OMECTS nr.
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6508 din 19.12.2012
Perioada
Numele şi tipul instituţiei prin
care s-a realizat formarea
Domeniul studiat – aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării-diploma
obţinută

2006-2008
Universitatea “Transilvania” din Braşov - Facultatea de
Inginerie mecanică

Perioada
Numele şi tipul instituţiei prin
care s-a realizat formarea
Domeniul studiat – aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării-diploma
obţinută

1996 - 1997
Academia Naţională de Educaţie fizică şi Sport din
Bucureşti
Educaţie fizică şi sport, specializarea Psihomotricitate în
educaţie fizică şi sport

Perioada
Numele şi tipul instituţiei prin
care s-a realizat formarea
Domeniul studiat – aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării-diploma
obţinută

1992-1996
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi – Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport
Educaţie fizică şi sport, specializare Handbal

Mecanică Computaţională
Diploma de Master

Diploma de Studii Aprofundate/Master

Diploma de licenţă

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Octombrie 2019 – prezent
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „G.E.Palade” Tîrgu Mureș, str. Gheorghe
Marinescu nr. 38
Activitate didactică
Conferențiar universitar dr.
Specifice activităţii didactice de predare pentru
grupele de student
Discipline predate:
a) Măsurare şi evaluare somatomotrică şi
funcţională
- Curs
+ lucrări
practice,
Balneofiziokinetoterapie – anul I + Educaţie fizică şi
sport - anul II
b) Tehnici şi metode de evaluare morfo-funcţională Lucrări practice, Master Terapie fizică şi recuperare
funcţională
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c) Nutriţia şi efortul fizic – Lucrări practice, Master
Terapie fizică şi recuperare funcţională
d) Fundamentele științifice ale baschetului - Curs +
lucrări practice, Educaţie fizică şi sport - anul III
e) Educație pentru sanatate și masuri de prim ajutor
- Curs , Educaţie fizică şi sport - anul I
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii
Funcţia sau postul ocupat

septembrie 2014 – octombrie 2019
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș,
str. Gheorghe Marinescu nr. 38
Activitate didactică
Șef lucrări dr.
Specifice activităţii didactice de predare pentru
grupele de student
Discipline predate:
a) Măsurare şi evaluare somatomotrică şi
funcţională
- Curs
+ lucrări
practice,
Balneofiziokinetoterapie – anul I + Educaţie fizică şi
sport - anul II
b) Tehnici şi metode de evaluare morfo-funcţională Lucrări practice, Master Terapie fizică şi recuperare
funcţională
c) Nutriţia şi efortul fizic – Lucrări practice, Master
Terapie fizică şi recuperare funcţională
d) Fundamentele științifice ale handbalului - Curs +
lucrări practice, Educaţie fizică şi sport - anul II
e) Handbalul în școală - Curs + lucrări practice,
Educaţie fizică şi sport - anul II
f) Teoria și metodica activităților sportive – Handbal
- Curs + lucrări practice, Educaţie fizică şi sport - anul
III
g)Metodologia cercetării științifice - lucrări practice,
Educaţie fizică şi sport - anul II
18.02.2008 – septembrie 2014
Universitatea “Petru Maior” , Str. N. Iorga nr. 1, Tg.
Mureş
Activitate didactică
Lector universitar
Specifice activităţii didactice pentru grupele de
studenți
2012 – septembrie 2014
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș,
str. Gheorghe Marinescu nr. 38
Activitate didactică
Cadru didactic asociat
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Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Specifice activităţii didactice de predare pentru
grupele de student
Discipline predate:
a) Măsurare şi evaluare somatomotrică şi
funcţională
- Curs +
lucrări
practice,
Balneofiziokinetoterapie – anul I + Educaţie fizică şi
sport - anul II
b) Teoria și metodica activităților sportive – Baschet
- Curs + lucrări practice, Educaţie fizică şi sport - anul
III
c) Tehnici şi metode de evaluare morfo-funcţională Lucrări practice, Master Terapie fizică şi recuperare
funcţională
d) Nutriţia şi efortul fizic – Lucrări practice, Master
Terapie fizică şi recuperare funcţională
e)
Educație
pentru
sănătate
–
Curs
Balneofiziokinetoterapie – anul I + Educaţie fizică şi
sport - anul I

Perioada
Numele şi adresa angajatorului

2002-2008
Universitatea “Petru Maior” , Str. N. Iorga nr. 1, Tg.
Mureş
Activitate didactică
Asistent universitar
Specifice activităţii didactice pentru grupele de
studenți

Tipul activităţii
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1998-2002
Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” , Str. V.
Babeş nr. 11 Târgu Mureş
Activitate didactică - disciplina baschet
profesor
Activitate instructiv-educativă specifică sportului
şcolar de performanţă : antrenament sportiv,
dezvoltare profesională personală
1997-1998
Grup Şcolar „Ion Vlasiu” Târgu Mureş, str. Gheorghe
Marinescu
Activitate didactică
profesor
Activitate instructiv-educativă specifică disciplinei
educaţie fizică

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
LIMBA MATERNĂ
ROMÂNĂ
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LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

LIMBA ENGLEZĂ
Bine
Bine
Bine

LIMBA FRANCEZĂ
Satisfăcător
Satisfăcător
Satisfăcător

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Dobândite în calitate de profesor, președinte Club Sportiv
PERSONALE “Gravity” Tg. Mureș, astfel:
Flexibilitate/profesionalism/punctualitate/creativitate
competitivitate/capacitate
de
autoinstruire
cercetare/energie , sociabilitate.

şi

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Comunicativitate / consiliere şi îndrumare/munca în
SOCIALE echipă, motivaţie intrinsecă/formare a echipelor/spirit de
competiţie/ construirea unui climat psihosocial deschis
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Simţ organizatoric/competenţe de planificare, organizare,
ORGANIZATORICE coordonare, control, evaluare a resurselor umane, materiale
şi de timp, competenţe de organizare de reuniuni,
manifestări/competenţe de organizare a proiectelor;

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Utilitare MS – Office; Aplicaţii grafice în Correl Draw,
TEHNICE
PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere auto „B”

