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EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

  

 

(2000 - prezent) 

 

 

(2000 - 2004) 

 

 

 

(1995 - 2000) 

 

 

 

(1989-1994) 

 

 

 

(1987-1989) 

 

 

(1985-1987) 

 

 

(1981-1985) 

 

 

  

Profesor universitar prin concurs la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 
Craiova 
 
Conferenţiar universitar prin concurs la Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport, Craiova 
 
 
Lector universitar prin concurs la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 
Craiova 
 
Profesor la Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" Craiova 
 
 
 
Profesor la Liceul Aeronautic Craiova 
 
 
Profesor la Şcoala nr. 32 Craiova 
 
Absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Iaşi - şef promoţie, 
repartiţie guvernamentală ca profesor la Şcoala cu clasele I-X Filiaşi, Dolj. 

 

 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

(2020-prezent) 

 

 

 

 

 

 

Profesor Univ Doctor 
Specialitatea  

- Educaţie fizică şi sport 
- Atletism 
- Tenis de masă 

 
 

 



 

 

(2008-2020) 

 

 

(2000-2008) 

 

(1995-2000) 

 

 

 

 

(1990-1995) 

 

 

 

(1982-1985) 

 

 

 

 

 

 

 

(1981-1985) 

 

 

 

 

(1978-1981) 

 

 

(1978-1981) 

 

 

(1978-1981) 

 

               Certificari / atestate                                                                

 
 
Decan FEFS 
 
Prodecan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Craiova, 
având ca responsabilitate principală calitatea învăţămantului 
din facultate 
Responsabil al activităţii studenţilor de la forma de învăţământ 
continuare studii din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi 
Sport Craiova  
 
Șef al Cercului Pedagogic al Profesorilor de Educaţie Fizică şi 
Sport din judeţul Dolj 
 
 
Director educativ la Şcoala cu clasele I-X Filiaşi 

   Grade didactice: 

- 1984 – definitivat 

- 1989 – grad didactic II 

- 1994 – grad didactic I  

 

Membru în Consiliul Judeţean, responsabil cu problemele tineretului din 
învăţământul preuniversitar 

 

 

Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi sport 

 

Liceul teoretic Filiaşi 

 

Şcoala generală Scăeşti-Dolj 

 

Examen de diplomă 1981 – obţinut cu nota 10, media generală a anilor de 
studiu - 9,82 - şef promoţie; Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport 
Bucureşti 1991-1992 (continuare de studii); Examen de licenţă 1992 - nota 
10. 

Doctorat 

 Instituţia: Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău - 
Republica Moldova. 

 Data admiterii: 06.04.1996 

 Data susţinerii tezei: 28.10.1999 Chişinău 

 Titlu: Formarea cunoştinţelor teoretice în domeniul educaţiei fizice la 
elevii din învăţământul liceal cu profil militar. 

 Conducător ştiinţific: prof. univ. Boris Rîşneac, doctor în ştiinţe 
pedagogice, docent., prorector la Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi 
Sport, Chişinău - Republica Moldova 



 

 

 

COMPETENΤE 
PERSONALE 

  

Am contribuit activ la îmbunătăţirea activităţii didactice şi ştiinţifice a domeniului 
educaţie fizică şi sport în special în cadrul disciplinelor tenis de masă, tenis de 
câmp, badminton măsurare şi evaluare în educaţie fizică şi sport şi atletism.  

Am elaborat 7 programe de studii pentru domeniile de licenţă şi master din cadrul 
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Craiova. 

Am realizat înscrierea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport în anul 2011 la singurul 
master de nivel european care pregăteşte specialişti în domeniul de turism sportiv. 
Acest master este acceptat ca un program ERASMUS şi este organizat printr-un 
consorţiu de 7 universităţi din Europa, coordonat de Universitatea din Lille din 
Franţa şi are ca parteneri Universităţi din Portugalia, Grecia, Cehia şi România, 
respectiv Universitatea din Craiova şi Universitatea “A.I. Cuza” din Iaşi. 

De asemenea am avut contribuţii privind activitatea sportivă de performanţă din 
cadrul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, la echipele de tenis de masă - băieţi, 
juniori şi seniori, cu rezultate deosebite pe plan naţional şi internaţional. 

Mi-am adus contribuţia la formarea a numeroşi specialişti în domeniul educaţiei 
fizice şi sportului. 

 

 

Limba(i) maternă(e)     Romana  
 

  

Competenţe 
organizaţionale/managerial

e  

- decan FEFS 2008-2012, 2012-2020; 
- membru afiliat la Școala Doctorală de Științe Sociale și umaniste 2018-prezent; 
- prodecan FEFS din 2000-2008; 
- vicepresedinte Centru de Cercetare “Centru de Studiu si Cercetare a Motricitatii Umane” 

din cadrul FEFS Craiova: 
- vicepresedinte în Consiliul de administraţie al Clubului Sportiv Universitatea Craiova si 

responsabil cu activitatea secţiei de tenis de masă (2004-prezent); 
- membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Internaţionale Physical Education, Sport and 

Health, Universitatea din Piteşti, 2009, 2010, 2011; 
- preşedinte al Conferinţei Internaţionale “Exerciţiul fizic – mijloc complex şi modern de 

promovare a sănătăţii”, 2008-2015; 
- membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Internaţionale Universitatea din Oradea, 2010, 

2011; 
- membru al Comisiei Ştiinţifice de Evaluare a Doctoranzilor din cadrul UNEFS Bucureşti; 
- membru al Comisiei Ştiinţifice de Evaluare a Doctoranzilor din cadrul Universităţii din 

Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; 
- membru al Comisiei Ştiinţifice de Evaluare a Doctoranzilor din cadrul INEFS Chişinău. 
 Competenţe dobândite la 

locul de muncă  

▪ Am elaborat peste 150 studii şi articole, comunicări şi referate în ţară şi în străinătate 
(Ungaria, Grecia, Finlanda, Germania, Republica Moldova, Franţa, Austria)  

▪ Am participat la peste 60 de congrese şi simpozioane internaţionale sau naţionale cu 
participare internaţională publicate în volumele reuniunilor/congreselor. 

▪ Am elaborat 11 cărţi în edituri recunoscute CNCSIS - 5 unic autor, 2 prim autor, 1 
colaborator. 

▪ Membru în 8 contracte de cercetare şi dezvoltare. 
▪ Director de proiect al unui grant obţinut prin competiţie naţională CNCSIS. 

 

Alte competenţe  ▪ cresterea interesului pentru activitatea de educatie fizica prin optimizarea modalitatilor de 
formare a cunostintelor teoretice; 

▪ analiza bazelor generale ale tehnicii in tenisul de masa si badminton, tenis de camp; 

▪ modalitati de sporire a caracterului atractiv al lectiilor de educatie fizica; 
▪ analiza biomecanica a diferitelor procedee tehnice din tenis si badminton; 



 

Permis de conducere  Categoria B 
 

INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE 

  

 

Publicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Seminarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 1981-1985 membru în Consiliul Judeţean, Dolj, responsabil cu problemele tineretului din 
învăţământul preuniversitar; 

▪ 1990-1995 şef al cercului Pedagogic al profesorilorde educaţie fizică şi sport din judeţul Dolj; 
▪ 1995 secretar al Societăţii Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din Rom`nia- filiala Dolj; 
▪ 1995 membru în colectivul de redacţie al revistei “Palestra” editată de Societatea 

Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport; 
▪ din 1997-prezent - membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din Romania; 
▪ 1998 - membru corespondent al Institutului European de Cercetări al Academiei Rom`no-

Americane (ARA) cu sediul la Manheim; 

▪ 1999 - secretar de redacţie al Revistei de educaţie fizică, editată de ARA  
▪ membru în Consiliul de administraţie al Clubului Sportiv Universitatea Craiova responsabil 

cu activitatea secţiei de tenis de masă (1995-2004) 

▪ 2000-2010 membru in colectivul de redactie al revistei Viitorul (indexata CNCSIS D), editata 
de FEFS, ISSN 1582-5078. 

▪ Am sprijinit organizarea la Craiova a multor competiţii de tenis de masă şi cros la nivel 
naţional în special la nivel universitar. 

 
 
- tenis de masă: curs, lucrări practice şi practică de antrenorat - licență 
- tenis de câmp, badminton - licență 
- măsurare şi evaluare în educaţie fizică şi sport: curs şi lucrări practice - licență 
- diagnoza și prognoza performanței sportive - master 
- organizarea evenimentelor sportive - master 
- aptitudinile motrice în educație fizică - master 
- teorie și practică în sportul de performanță-tenis de masă - master 
- teorie și practică în sportul de înaltă performanță-tenis de masă - master 
- evaluarea performanței sportive – master. 
 

 

▪ elaborarea metodicii predarii tenisului de masa si de camp, badmintonului; 
▪ importanta pregatirii psihologice in pregatirea tenismenilor; 

▪ aspecte ale tratamentului kinetic in activitati sportive; 
▪ selectia pentru sportul de performanta; 
▪ analiza de miscare computerizata ca mijloc de evaluare a eficientei programelor kinetice. 

 


