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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

  

Nume  TOMA IOSIF IONEL 

Adresă(e) Str. Trandafirilor, Nr. 31, Loc. Giroc, Jud. Timiş, România 

Telefon(oane) Fix: 0256/395 648 Mobil: 0744 543 371 

Fax(uri) 0256/395 798 

E-mail(uri) tomagiroc@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 18.05.1953 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

  

Perioada (de la – până la) 1996 – prezent  

Numele şi adresa angajatorului  Primăria comunei Giroc 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Administraţie publică locală 

Funcţia sau postul ocupat Primar al Comunei Giroc 

  

Perioada (de la – până la) 1992 – 1996 

Numele şi adresa angajatorului  SC Toma Nova SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Privat 

 

Funcţia sau postul ocupat Manager 

  

Perioada (de la – până la) 1974 – 1992  

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Politehnica 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cercetare, producţie şi învăţământ 

Funcţia sau postul ocupat Maistru 

  

      EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  

Perioada (de la – până la) 2009 - 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională  

USAMVB Timişoara 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Facultatea de Management Agricol  

 

Tipul calificării / diploma obţinută Doctorat 
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Nivelul de clasificarea formei de 

instruire/ învăţământ în sistemul  

naţional sau internaţional 

 Naţional 

Perioada (de la – până la) 2006 - 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională  

Universitatea din Oradea 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Facultatea de Ştiinţele Politice şi Ştiinţe ale Comunicării 

Tipul calificării / diploma obţinută Master 

Nivelul de clasificarea formei de 

instruire/ învăţământ în sistemul  

naţional sau internaţional 

Naţional 

Perioada (de la – până la) 2001 – 2004 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională  

Universitatea „Banatul” Timişoara 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Facultatea de Ştiinţele Politice şi Ştiinţe ale Comunicării 

 

Tipul calificării / diploma obţinută  Licenţă 

Nivelul de clasificarea formei de 

instruire/ învăţământ în sistemul  

naţional sau internaţional 

Naţional 

Perioada (de la – până la) 2000 – 2004 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională  

Universitatea „Tibiscus” Timişoara 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică 

 

Tipul calificării / diploma obţinută Licenţă 

Nivelul de clasificarea formei de 

instruire/ învăţământ în sistemul  

naţional sau internaţional 

Naţional 

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
 

dobândite în cursul vieţii şi carierei dar 

care nu sunt recunoscute neapărat printr-

un certificat sau diplomă 

 

- Personalitate managerială; 

- Calităţi de lider; 

- Abilităţi politice şi administrative; 

- Bun orator şi organizator; 

- Caracter puternic, cu fermitate în decizii; 

- Promotor al ideilor inovatoare; 
 

  

Limba(ile) maternă(e) Română 

Limba(ile) străină(e) cunoscută(e) 
 

Limba străină 

1franceza 

Limba străină 2 

germana 

Limba străină 3 Etc. 

abilitatea de a citi Bine                               satisfăcător  

  abilitatea de a scrie 

  abilitatea de a vorbi 

Bine                               satisfăcător 

Bine                               satisfăcător 
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Aptitudini şi competenţe şi 

sociale 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 

într-un mediu multicultural, ocupaţi o 

poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o activitate 

în care munca de echipă este esenţială. 

(de exemplul cultură, sport etc.) 

Deţinător al mai multor plachete, diplome şi cupe în domeniul 

administraţiei publice, culturii, serviciilor publice şi sportului. 

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi 

activitatea altor persoane, proiecte şi 

gestionaţi bugete; la locul de muncă în 

acţiuni voluntare ( de exemplu în 

domenii culturale sau sportive) sau la 

domiciliu. 

Capacitate de a implementa proiecte de dezvoltare locală şi de a gestiona 

bugete. 

Aptitudini şi competenţe tehnice 
(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

  Cunoştinţe operare PC. 

Tehnician maşini şi aparate electrice. 

  Permis(e) de conducere  Categoria A, B 

Alte aptitudini şi competenţe 
Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior 

Activităţi de perfecţionare: 

- ian – iun 2003, în Program de perfecţionare în administraţia publică 

locală 

,,Sistem de Educaţie la Distanţă pentru Administraţia Publică” - 2004 

- Expert prevenirea şi combaterea corupţiei – program de specializare 

septembrie 2010 

- Programul de specializare pentru formatori- 2013 

 

Informaţii suplimentare 

 

Experienţă specifică în regiune: 

 

- Secretar General al Asociaţiei Primarilor de Comune (1996-2000) 

- Partener la realizarea ,,Strategiei de dezvoltare a Zonei Timişoara” 

- Vicepreședinte al Organizației județene PSD Timiș 

 

Publicaţii: 

- Coautor al „Ghidului Consilierului Local”, editat de Consiliul Judeţean 

Timiş 

- Coautor al „Ghidului Primarilor”, editat de Consiliul Judeţean Timiş 

- Coautor al volumului „10 ani de dezvoltare a comunei Giroc” 

- Director onorific al ziarului „Dialog cu cetăţenii”  

- Coautor al Almanahului ziarului „Dialog cu cetăţenii”, ediţiile 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 

- Autor al lucrării “Strategia de dezvoltare locală a comunei Giroc 2007 

– 2013 

- Autor al volumului de prezentare ,,Activitatea în imagini a Consiliului 

Local şi a Primăriei comunei Giroc”, 2000 

- Autor al volumului de prezentare ,,Imagine prin realizări”, 2004 

- Autor al volumului ,,Împreună, acces la succes”, 2008 

- Autor al volumului ,,Prin competență spre performanță” 2012 

  

 

  

 


