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Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume 
Adresă(e) 

Telefon(oane) 
E-mail(uri) 

Naţionalitate(-tăţi) 
Data naşterii 

Sex 
Domeniul pentru care se solicită 

conducerea de doctorat 

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 
 

Cioroiu, Silviu Gabriel 
Carpaţilor, 500282, Braşov, România 
0721191703 
silviu.cioroiu@unitbv.ro 
Română 
23.08.1977 
Masculin 
Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 
 
 
 
2002-prezent 

- PREPARATOR UNIVERSITAR (2002 – 2004), Facultatea E.F.S., Brasov ; 
 - ASISTENT UNIVERSITAR: 2004 – 2008; 
 - LECTOR UNIVERSITAR din 2008 - 2012; 
- CONFERENŢIAR UNIVERSITAR 2012 – 2013; 
- PROFESOR 2013 - prezent. 

  
Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul  Educaţie Fizică şi Sport 
Discipline predate: Strategii de promovare a stării de sănătate prin exerciţiu fizic, Natatie, Educaţie 
pentru sănătate şi prim ajutor, Recuperarea prin mijloace acvatice, Anatomie şi biomecanică, Bazele 
generale ale kinetoterapiei, Recuperarea deficientelor fizice, Masaj si tehnici de masaj. 
Universitatea Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor 29, 500036 Braşov 
Educaţie, învăţământ superior 
 
 
2004 - 2013 
ANTRENOR NATATIE categ.a-III-a 2002 – 2006 
ANTRENOR NATATIE categ.a-II-a 2006 – 2010 
ANTRENOR NATATIE categ.a-I-a 2010 – 2011 
ANTRENOR MAESTRU NATATIE din 2011 
Antrenor al grupelor de copii prescolari si scolari 
Antrenor  grupe juniori si seniori, antrenând sportivi componenţi ai loturilor naţionale, Medalii C.N 
Juniori (34 aur, 45 argint, 31 bronz), Medalii C.N. Seniori (24 aur, 18 argint, 7 bronz), C.N. Universitare 
(3 aur, 2 argint), numeroase medalii la C.N. Copii şi medaliaţi la concursuri internaţionale 
Clubul Sportiv Municipal Braşov, Str. Panselelor nr. 1. 
Antrenorat 
 
 
2003 - prezent 
Medic stagiar: 2003 
Medic rezident MEDICINĂ DE FAMILIE: 2004 – 2006 
Medic specialist MEDICINĂ DE FAMILIE: din 2007 
Recuperare medicala prin mijloace acvatice 
Preventiea afectiunilor  cu indice crescut de morbiditate prin programe acvatice. 
 
2007-prezent 
Profesor inot, schi, tenis, outdoor education 
Profesor  copii prescolari si scolari, adulti. 
Hidrokinetoterapeut, recuperare medicala prin inot la copii si adoscenti 
PFA CIOROIU SILVIU GABRIEL, Str. Carpatilor, Nr. 10, Bl. E26, Ap.26, Brasov 
Invatamant in domeniul sportiv si recreational 
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Educaţie şi formare 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă 

Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare 

Nivel european (*) 
 

Engleză 
 

Franceză 
 
 

 
 
2004 – 2007 

Doctor în Educaţie Fizică şi Sport 
Fiziologia efortului, Metodologia cercetării ştiinţifice / Cercetare în domeniul Educaţiei fizice şi sportului 
folosind conexiuni din sfera medicală 
Universitatea din Piteşti 
 
Doctor în domeniul Educaţie fizică şi sport 
 
 
 
1998 – 2002 
Licenţă în Educaţie Fizică şi Sport; 
Anatomie şi fiziologie umană, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Pedagogia şi psihologia 
copilului, Masaj / Competenţe de predare teoretică şi practiică şi competenţe în cercetare ştiinţifică 
Univ. Transilvania Braşov 
 
Profesor de Educaţie fizică şi sport 

 
 
 

1996 – 2002 
Licenţă în Medicină Generală 
Anatomie, Semiologie, Medicină internă, Ortopedie / Competenţe medicale, Diagnosticare primară, 
Acordarea primului ajutor în caz de traumatisme şi alte afecţiuni acute 
Univ. de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş 
 

Doctor - medic 
 

 
1.02.2005 – 30. 09.2005 
Kinetoterapeut / CERTIFICAT de KINETOTERAPIE  
Kinetoterapia în bolile reumatismale 
Kinetoterapia în deficienţele fizice 
Kinetoterapia în bolile neurologice 
Kinetoterapia în geriatrie şi gerontologie 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA 
 
 
 
2009-2010 
Antrenor Nataţie / CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ, INOT, CATEGORIA 1  
Autoritatea Naţională pentru Tineret şi Sport, Bucuresti  
 

Antrenor Maestru 
 
 
 
 
 
Română 

 Înţelegere Vorbire Scriere 
 Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

 B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar 

 A2 Utilizator 
elementar C1 Utilizator 

experimentat A2 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar C1 Utilizator 
experimentat 

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

 



 Curriculum vitae al  
Cioroiu Silviu Gabriel  

 

3 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Permis(e) de conducere 

 

Alte competenţe şi aptitudini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare 

Bună capacitate de comunicare şi relaţionare în cadrul echipei dar si in medii necunoscute - noi 
 
Capacităţi de a coordona şi administra echipe, proiecte şi bugete în mediul academic, 
obţinute/dezvoltate ca urmare a funcţiilor deţinute 

WINDOWS, WORD, EXCELL,  POWER POINT 
 
Permis categoria B 
 
 
 2002 - Antrenor nataţie; 
 2002 - Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, 

Universitatea Transilvania din Braşov 
 2003 – Curs de calificare în vederea pregătirii specializate pe Simulatorul de condiţii 

ERGOSIM şi Platforma de echilibru, în cadrul Institutului Naţional de Cecetare pentru Sport, 
laboratorul de Biomotrie, Bucureşti, în perioada 01.04-30.04 

 2003 – Arbitru înot, calificare conferită de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport,
Federaţia Română de Nataţie 

 2004- Diplomă în masaj si reflexoterapie autorizata de Ministerul Muncii; 
 2004 - Membru al Comisiei de autorizare - furnizarea de formare profesională - maseur, 

Departamentul Resurse Umane, Prefectura Brasov; 
 2008, 2009 - Curs de formare profesională pentru înot.  

 
a) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus în

calitate de director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel
de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare şi volumul 
finanţării; 
 

2010-2013  Proiect de cercetare: OPTIMIZAREA PROCESULUI DE RECRUTARE, FORMARE 
SI PERFECTIONARE DE SPECIALISTI IN DOMENIUL KINETOTERAPIEI, nr. 
4024/23.03.2010, 2010-2013, director proiect, valoare 3600 euro. 
 

    b) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice 
ale candidatului. 

1. 2010 - Schimbarea sistemului competiţional naţional la înot, ca urmare a cercetărilor 
ştiinţifice, efectuate în perioada 2007- 2011 prin hotărârea luată de Federaţia Română de 
Nataţie şi Pentatlon Modern. – Notificare FRNPM nr. 304/28.06.2010, Adeverinţă
INCS 295/19.04.2012.   

2. 2005 – prezent - Multiple clasări pe podium cu sportivi componenţi ai loturilor naţionale de înot
atât la Campionatele Naţionale de Înot, Campionate Universitare de Înot, cât şi la diferite 
campionate internaţionale (Campionate Balcanice, Concursul Ţărilor Central Europene, etc). –
Adeverinţă FRNPM  303/28.06.2010, Certificat nr. 683/27.05.2013. 

- Aproximativ: 55 medalii naţionale de seniori, 10 medalii internaţionale seniori si 
juniori, 100 medalii naţionale la juniori; 

3. 2008 – Contribuţie prin activitatea de cercetare la optimizarea liniei metodice a Federaţiei
Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, prin susţinerea de lucrări în cadrul conferinţelor
naţionale de perfecţionare a antrenorilor Adeverinţă FRNPM  474/19.11.2008 şi
256/12.12.2006. 

4. 2009 - Premiu acordat de Universitatea Transilvania la capitolul „Premii la concursuri
profesionale, maifestări ştiinţifice, artistice şi sportive” sportivei Elena Roxana Samoilă,
antrenată de subsemnatul. (10 titluri de Campiană Naţională, vezi dovezi) - Adeverinţă CSM 
Braşov  174/28.01.2009. 

5. 2010 - Premiu acordat de Universitatea Transilvania la capitolul „Articole publicate de membrii
comunităţii academice sub afilierea universităţii, în jurnale cu coeficient de impact mare”, pentru 
articolul: Due to inadequate life-style and lack of physical activity the prevalence and severity of
obesity in romanian schoolchildren is increasing, Diabetes Obesity & Metabolism Monthly, 
Article first published online:29 SEP2010,DOI: 10.1111/j.1463-1326.2010.01285.x, Factor de 
impact 4,126. www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=FpEGXMw6bwE%3D&tabid... 
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    c) o sinteză a principalelor realizări:  
 teza (2007 Efecte ale înotului de performanţă asupra organismului uman);  
 nr cărţi publicate în edituri internaționale: 2 
 nr cărţi publicate în edituri naționale: 17 
 brevete sau titluri de proprietate intelectuală: 1 
 nr lucrări indexate ISI: 2 
 nr lucrări indexate BDI: 14 
 nr lucrări în volumele conferințelor: 20  

 
 
 

 
 
01.06.2016 

Prof.univ.dr. Silviu Gabriel CIOROIU 
 


