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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Balint B.M. Gheorghe  

Adresă(e) 8, Cornișa Bistrița, 600115, Bacău, România 

Telefon(oane) 0234517715 Mobil: 0744542774 

Fax(uri) 0234517715 

E-mail(uri) gbalint@ub.ro; gyuri68@hotmail.com; gyuri68@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Român 
  

Data naşterii 07 iunie 1968 
  

Sex Bărbătesc 
  

Domeniul pentru care se solicită 
conducerea de doctorat 

Ștința Sportului și Educației Fizice 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din 23.VII.2009 - 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar ; Director Departament: Departament Educaţie Fizică şi Performanţă 
Sportivă (din 13 martie 2008 până în 18 septembrie 2015) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată (Teoria şi practica sporturilor de 
iarnă şi aplicaţii în discipline sportive de iarnă (în tabere de pregătire), master (Fotbal în învăţământul liceal şi în 
activităţile de timp liber - Master AMCTL); (Modelare în educaţie fizică şi sport de performanţă - Master AMCTL + 
PS); activităţi de seminar şi lucrări practice (Modelare în educaţie fizică şi sport de performanţă –Seminar, Master 
AMCTL + PS), (Teoria şi practica sporturilor de iarnă şi aplicaţii în discipline sportive de iarnă (în tabere de pregătire – 
lucrări practice); (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă II (stagiu de practică în tabere de pregătire – lucrări practice); (Stagiu 
de practică sportivă competiţională extraşcolară şi de timp liber - Master AMCTL ) 
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii); 
Îndrumare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul preuniversitar.  
Evaluare: în cadrul pregătirii prin doctorat (referent oficial comisii susţinere publică teze); în cadrul concursurilor de 
admitere; în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de învăţământ (curs, seminar, lucrări practice); 
evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi postuniversitare   
(comisii: elaborare tematică şi bibliografie, examinare şi notare, corectură, contestaţii);  
Elaborare materiale didactice.  
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 
 Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, 
Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior. 

Perioada 26.V.2004 - 23.VII.2009 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar ; Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 
(28.07.2005 - 13 martie 2008); Şef de Catedră: Catedra de Jocuri Sportive (26.05.2004 - 
28.07.2005). 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată: (Bazele teoretice şi metodice ale 
sporturilor de iarnă); (Bazele generale ale fotbalului); (Metodica predării fotbalului în gimnaziu); (Dopajul în sport – 
prevenire şi combatere), master (Fotbalul în învăţământul liceal şi postliceal - Master AMCTL); activităţi de 
seminar şi lucrări practice (Fotbalul în învăţământul liceal şi postliceal – Lucrări practice, Master AMCTL), 
(Aplicaţii în discipline sportive de iarnă I (stagiu de practică în tabere de pregătire) – lucrări practice); (Aplicaţii în 
discipline sportive de iarnă II (stagiu de practică în tabere de pregătire – lucrări practice); (Bazele generale ale 
fotbalului – lucrări practice); (Metodica predării fotbalului în gimnaziu – lucrări practice); (Dopajul în sport – 
prevenire şi combatere - seminar). 
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii); 
Îndrumare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul preuniversitar.  
Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de învăţământ 
(curs, seminar, lucrări practice); evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor 
universitare şi postuniversitare  (comisii: elaborare tematică şi bibliografie, examinare şi notare, corectură, 
contestaţii);  
Elaborare materiale didactice.  
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior. 

Perioada 09.II.1998 - 26.V.2004 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar ; Director al Centrului pentru Învăţământ la Distanţă din Universitatea din 
Bacău (1999 – 28.07.2005). 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată: (Bazele teoretice şi metodice ale 
sporturilor de iarnă); (Bazele generale ale fotbalului); master (Activităţi sportiv-recreative şi de timp liber cu specific 
montan şi acvatic, de salvamont şi salvamar - Master AMCTL); activităţi de seminar şi lucrări practice (Practica 
de specialitate în staţiuni montane – Lucrări practice, Master AMCTL), (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă I 
(stagiu de practică în tabere de pregătire) – lucrări practice); (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă II (stagiu de 
practică în tabere de pregătire – lucrări practice); (Bazele generale ale fotbalului – lucrări practice); Îndrumarea 
proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii); 
Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de învăţământ 
(curs, seminar, lucrări practice); evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor 
universitare şi postuniversitare  (comisii: elaborare tematică şi bibliografie, examinare şi notare, corectură, 
contestaţii);  
Elaborare materiale didactice.  
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior. 

Perioada 26.II.1996 – 09.II.1998 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: activităţi de lucrări practice (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă I (stagiu de 
practică în tabere de pregătire) – lucrări practice); (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă II (stagiu de 
practică în tabere de pregătire – lucrări practice); (Bazele generale ale fotbalului – lucrări practice);  

Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la lucrări practice;  

Elaborare materiale didactice.  

Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 

Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

Universitatea din Bacău, Catedra de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău.  
 

Învăţământ superior. 

Perioada 
 

Funcția sau postul ocupat 
 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

22.II.1993 – 26.II.1996. 
 

Preparator universitar. 

Activităţi didactice: activităţi de lucrări practice (Schi – lucrări practice); (Fotbal – lucrări practice);  

Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la lucrări practice;  

Elaborare materiale didactice.  

Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 

Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Universitatea din Bacău, Catedra de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău. 

Învăţământ superior. 
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Perioada 
 

Funcția sau postul ocupat 
 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

01.X.1992 - 22.II.1993. 
 

Preparator universitar suplinitor. 
 

Activităţi didactice: activităţi de lucrări practice (Schi – lucrări practice); (Fotbal – lucrări practice);  

Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la lucrări practice;  

Elaborare materiale didactice.  

Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 

Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Universitatea din Bacău, Catedra de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău. 

Învăţământ superior. 
 

Educaţie şi formare  

Perioada 20.VI.2015 – 21 VII 2015. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma UEFA C 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs pentru obținerea Licenței UEFA Grassroots C 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Federația Română de Fotbal, Asociația Județeană de Fotbal Bacău. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 28 ianuarie 2011. 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Expert Evaluator Extern al ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii 
Învăţământului Superior). 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Training de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calităţii învăţământului superior. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior (ARACIS) împreună cu 
Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR) al 
Universităţii Transilvania din Braşov. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 08 aprilie 2009. 

Calificarea / diploma obţinută Antrenor de Schi-Biatlon categoria a II-a. Certificat de clasificare profesională, Seria C, nr. 
0000006. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Antrenor schi biatlon categoria a II-a. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Tineretului şi Sportului – Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a 
Antrenorilor. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 12.X. 2007 – 28.X. 2007. 

Calificarea / diploma obţinută Certificat antrenor schi sărituri. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs Internaţional “Ubungsleiter Sprunglauf” (Perfecţionare în antrenamentul săritorilor cu 
schiurile de pe trambulină). 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Federaţia Internaţională de Schi, Federaţia de Schi Sărituri Austria. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 15. X. 2006– 26. X. 2006. 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire nr.1 din 19.06.2007. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în 
procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică. 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bacău – Învăţământ superior. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar. 

Perioada 15. IX. 1996 – 19. XII. 2002. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în Pedagogie - Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova, 19 
decembrie 2002. 

Această diplomă de doctor a fost atestată şi echivalată cu Diploma de Doctor în domeniul 
Educaţie Fizică şi Sport de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România în data de 29 mai 
2003. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii de doctorat. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Naţional de Educaţie Fizică al Republicii Moldova din Chişinău, Învăţământ superior. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 - Doctorat. 

Perioada 1988 – 1992. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, psihologie, teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, anatomie şi biomecanică, igienă 
şi prim ajutor, baschet, handbal, volei, tenis, gimnastică, atletism, nataţie, handbal, fotbal, schi, 
specializare/schi, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti - Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport, Învăţământ superior. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 – Diploma de Licenţă. 

Perioada 1982 – 1986. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial, Sîngeorz-Băi, jud. Bistriţa Năsăud; Învăţământ liceal. 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 – Diploma de Bacalaureat. 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Româna. 

 

Autoevaluare  
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
Exprimare scrisă 

Engleza  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale - Eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor; 

- Capacitate de analiză şi sinteză; 

- Capacitate de organizare şi coordonare; 

- Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse; 

- Competitivitate şi eficienţă în rezolvarea problemelor; 

- Abilităţi de comunicare. 
Capacitate de lucru în echipă, spirit de ech 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Director Departament: Departamentul Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă al Facultăţii de 
Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, din 13 martie 2008 până în 18 septembrie 2015; 

- Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, din 28.07.2005 până în 13 
martie 2008; 

- Şef de Catedră: Catedra de Jocuri Sportive a Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, 
26.05.2004 - 28.07.2005; 

- Director adjunct (funcţia de execuţie inspector de specialitate I), la Complexul Sportiv Naţional 
Snagov - Agenţia Naţională pentru Sport, 01.06. 2005 - 28.06.2005; 

- Director al Centrului pentru Învăţământ la Distanţă din Universitatea din Bacău (1999 – 28.07.2005); 

- VICEPREŞEDINTE EUROPA DE EST - FÉDÉRATION INTERNATIONALE D´ÉDUCATION 
PHYSIQUE  (din 13 ianuarie 2013 – Foz do Iguacu, Brazilia) 
http://fiepeurope.eu/management.php. 

- PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI MONDIALE A STUDENȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - 
WORLD STUDENT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FEDERATION (WSPESF) cu sediul în 
Winnipeg, Canada, organizație recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic.  
http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&tab=3&pr
ofileCode=660930 

- DELEGAT NAŢIONAL ÎN ROMÂNIA AL FEDERAŢIEI INTERNAŢIONALE DE EDUCAŢIE FIZICĂ 
(F.I.E.P. - FÉDÉRATION INTERNATIONALE D´ÉDUCATION PHYSIQUE) cu sediul în Brazilia (din 
2007) - http://fiepeurope.eu/Romania.php ; 

- REPREZENTANT PENTRU ROMÂNIA A ASOCIAŢIEI EUROPENE DE EDUCAŢIE FIZICĂ 
(E.U.P.E.A. – EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION ASSOCIATION) cu sediul în Belgia (din 2009) - 
http://www.eupea.com/nl/x/220/members ;  

- VICEPREŞEDINTE FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SCHI BIATLON  (din 2013). 

- Membru în Consiliul Director al Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă din Agenţia 
Naţională pentru Sport (13.09.2005 – 2006); 

- Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România (din anul 1997); 

- Membru în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) (2005 – 2009) - 
http://www.algezio.ro/categorie/Membri_072/MembriAARBacau094.html 

- Membru în Delegaţia oficială a României la Congresul Internaţional al Federaţiei Internaţionale 
de Sanie – Berchtesgaden, Germania, 2005; 

- Membru în Comisia tehnică de schi sărituri din cadrul Federaţiei Române de Schi Biatlon (din 
2009). 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Evaluator international al Programelor Europene de Cercetare, Dezvoltare și Educație 
(OPRDE) Ministerul Educației și Sportului din Republica Cehă, începând cu anul 2016 
(Agremeent to complet a job No. DPP/255/2016/OPVVV); 

- Evaluator Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) din 
domeniul Educaţie fizică şi sport - http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/353/; 

- Evaluator al Unitatății Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării şi Inovării (UEFSCDI)  (în process de reevaluare)- https://www.brainmap.ro/ 
index.php?&ddpN=4119839235&we=e5969d5b2fe5626b5a849d20672eaf4c&wf=dGFCall&wtok
=bc57e1f8b43accbc9e49e88b1eac26d0e7b0dbfd&wtkps=HcpLDoQgEADRu/QBiKAItKdpoUmI
+InouJh4d9FdJa8IW/wX1AjXMeUCQ0JljZRyKFWgpABvKQTLMuo++ug8eTaua0YdqPeKR2tca
N6vbhd/0SHMazgzi5nSIvhHWWz7GlOufj8=&wchk=fdc6a98ebc61ee75126e028bf56767c21b90
4b91 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Competenţe si cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Windows XP, 2000, Office: Word, Excel, 
Outlook, PowerPoint; PageMaker, Photoshop, etc.; 

- Susţinerea prelegerii cu titlul “Implementarea tehnologiilor informaţionale în procesul de predare 
şi evaluare a instituţiilor de învăţământ superior” în cadrul Institutului Naţional de Educaţie Fizică 
şi Sport al Republicii Moldova (28 octombrie 2003); 

- Elaborarea şi implementarea, împreună cu referentul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, 
programul de calculator “Serviciul Student ID (SID)”, program care s-a vrut a fi utilizat drept 
platformă IT pentru dezvoltarea “Universităţii Virtuale”; 

- Având în vedere cerinţele învăţământului superior şi al Comunităţii Europene, am fost nevoit să mă 
perfecţionez în utilizarea computerului, în prezent având cunoştinţe foarte bune de utilizare a 
computerului. În acest sens trebuie să menţionez titlul tezei mele de doctor: “Predarea şi evaluarea 
programată a cunoştinţelor teoretice la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport în 
cadrul disciplinei „Fotbal - curs de bază”. 
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Competenţe şi aptitudini artistice  

Alte competenţe şi aptitudini  

Permis(e) de conducere   Categoria C 

Informaţii suplimentare - UNESCO – World-wide Survey of School Physical Education (Sondaj la nivel mondial privind 
educația fizică școlară) - Membru în proiectul internaţional - 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002293/229335e.pdf (vezi pagina 6 a proiectului). 

- Influenţe formative ale curriculei universitare în urma implementării procesului de la Bologna 
în sistem specific – studiu privind aspecte biomotrice ale absolventului ciclului I, la 
specializarea educaţie fizică şi sportivă - Membru în proiectul internaţional de cercetare-
dezvoltare încheiat între Universitatea din Bacău prin Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi 
Sănătăţii şi Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport din Chişinău, Republica Moldova, prin 
decizia Nr. 01-14/580 din 3.05.2006; 

- Schi Jumping Romania - Director proiect internaţional încheiat în 01 noiembrie 2007 între 
Federaţia Română de Schi Biatlon şi SC OMV România Mineraloel SRL, proiect derulat pe o 
perioadă de 10 ani, conform Contractului cadru de sponsorizare nr. 3787 din 01.11.2007 – conform 
Adeverinţei nr.530 din 07 noiembrie 2007, eliberată de Federaţia Română de Schi Biatlon; 

- Factori de risc în comportamentul doping, în raport cu relaţia dintre structura de personalitate 
şi mediul social al sportivului - Membru în proiect internaţional de cercetare nr. 2306 din 
13.12.2007, valoarea finanţării World Anti-Doping Agency – WADA: 20.000$, proiect internaţional 
derulat de Agenţia Naţională Anti-Doping şi finanţat de Agenţia Mondială Anti-Doping în perioada 
2007 – 2008;  

- Teste şi probe de selecţie pentru copii la schi sărituri - Director proiect de cercetare-
dezvoltare, conform Contractului de cercetare-dezvoltare nr. 1184/121 din 07.03.2008 încheiat între 
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău şi Federaţia 
Română de Schi Biatlon din România. 
 

b) Premii 
- INTERNATIONAL FIEP COSS OF HONOR OF PHYSICAL EDUCATION, acordat de FÉDÉRATION 

INTERNATIONALE D´ÉDUCATION PHYSIQUE (F.I.E.P.) WORLD – acordat în semn de 
recunoaștere a serviciilor și contribuțiilor remarcabile în educația fizică internațională, sport și știința 
educației fizice  http://fiepeurope.eu/fiep%20cross%20of%20honor.php (14 ianuarie 2017 – Foz 
do Iguacu, Brazilia). 

- MEDALIA „MANUEL TUBINO” acordată de FÉDÉRATION INTERNATIONALE D´ÉDUCATION 
PHYSIQUE (F.I.E.P.) pentru recunoaşterea serviciilor relevante desfăşurate în FIEP MONDIAL 
pentru dezvoltarea educaţiei fizice, sportului şi activităţilor recreative, cu ocazia comemorării a 90 de 
ani de activitate FIEP (13 ianuarie 2013 – Foz do Iguacu, Brazilia).  

- FIEP EUROPE THULIN AWARD (PREMIUL THULIN), acordat de FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE D´ÉDUCATION PHYSIQUE (F.I.E.P.) din Europa  personalităţilor din domeniul 
Educaţiei Fizice, care au adus contribuţii mari la dezvoltarea educaţiei fizice în nivel naţional şi la 
nivel european http://fiepeurope.eu/Thulin%20Price.php (18 iunie 2011 - 6th FIEP European 
Congress, Poreč, Croatia). 

  

 c) o sinteză a principalelor realizări:  
• teza de doctorat : “Predarea şi evaluarea programată a cunoştinţelor teoretice la 

studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei „Fotbal - curs de 
bază”;  

• 2 capitole de cărți publicate în edituri internaționale 

• 10 cărţi publicate în edituri naționale – unic autor; 

• 3 cărţi publicate în edituri naționale – coautor; 

• 2 volume (cărți) - coordonator; 

• 5 lucrări indexate ISI; 

• 19 lucrări indexate BDI 

• 27 lucrări în volumele conferințelor internaționale; 

• 8 articole publicate în reviste străine sau româneşti cu Peer-Review şi comitet editorial 
internaţional;  

• 18 articole publicate în reviste româneşti recunoscute de comunitatea academică; 

• Membru în comitetul ştiinţific a 19 conferinţe internaţionale organizate în România. 

• Colaborator al Școlii Doctorale din Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport 
din București din anul 2012. 

 


