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Curriculum vitae  
Europass   

 

 

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Hantău Cezar Gheorghe 
Adresă(e) Bucureşti 

E-mail(uri) c_hantau@yahoo.com 

NaŃionalitate(-tăŃi) română 

Data naşterii 21.11.1967 

Sex masculin 
  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada 1999 – prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Lector universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale ActivităŃi didactice: cursuri (handbal – specializare, Handbal – mijloc asociat Kinetoterapiei); lucrări 
practice şi seminarii (handbal, schi); îndrumare proiecte de finalizare a studiilor (lucrari de licenŃă şi de 
diplomă); comisii(de admitere, de licenŃă).  

Numele şi adresa angajatorului Academia NaŃională de EducaŃie Fizică şi Sport, str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate ÎnvăŃământ, EducaŃie  
  

Perioada 1995 - 1999 

FuncŃia sau postul ocupat Asistent universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale ActivităŃi didactice: lucrări practice (handbal, schi); comisii (de admitere, de licenŃă); îndrumare 
proiecte de finalizare a studiilor (lucrări de licenŃă) 

Numele şi adresa angajatorului Academia NaŃională de EducaŃie Fizică şi Sport, str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate ÎnvăŃământ, EducaŃie  
  

Perioada 1993 – 1995 

FuncŃia sau postul ocupat Lector universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale ActivităŃi didactice: lucrări practice(handbal, schi) 

Numele şi adresa angajatorului Academia NaŃională de EducaŃie Fizică şi Sport, str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate ÎnvăŃământ, EducaŃie  
  

Perioada 1992 - 1993 

FuncŃia sau postul ocupat Profesor - antrenor 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale ActivităŃi didactice: formarea grupelor de începători în handbal, pregătirea echipei de juniori III 

Numele şi adresa angajatorului Clubul Sportiv Şcolar nr.6, str. Schitul Darvari nr. 3, sector 2, Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate ÎnvăŃământ, EducaŃie  
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EducaŃie şi formare  
  

Perioada 1995 - 2001 

Calificarea / diploma obŃinută Studii de doctorat  - doctor în EducaŃie Fizică şi Sport 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

I.O.D. A.N.E.F.S. Bucureşti 

Perioada 11988 - 1992 
Calificarea / diploma obŃinută Profesor – diplomă de licenŃă 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

A.N.E.F. Bucureşti 

  
 

LIMBĂ Maternă: română 
  Comprehensiune Vorbit Scris 
  AbilităŃi de ascultare AbilităŃi de citire InteracŃiune Exprimare  

engleză  C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

franceză  C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

italiană C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat A1 Utilizator 
elementar 

  

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale AbiilităŃi de comunicare, spirit de echipă, adaptabilitate 

CompetenŃe şi aptitudini organizatorice Organizarea şi coordonarea activităŃilor echipelor sportive în cadrul activităŃilor specifice la diferite 
niveluri de performanŃă 

CompetenŃe şi aptitudini tehnice Utilizarea diferitelor aparate 

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

CunoştinŃe Windows Vista, XP, 2000, Millenium,98, office, Word, Excel; bună capacitate de navigare 
pe internet 

CompetenŃe şi aptitudini artistice  

Alte competenŃe şi aptitudini Categoria aIII-a antrenor handbal 

Permis(e) de conducere Categoria B 

PerfecŃionări  13 – 15.03.2009 Memorialul „Domingo Barcenas” seminar internaŃional pentru antrenorii de handbal, 
Granollers, Spania 
 
4 – 10.08.2003 Curs de perfecŃionare a antrenorilor şi profesorilor de educŃie fizică cu specializarea 
Handbal, organizat de M.E.C.T. şi F.R.H., Baia Mare, România 
 
2003 lector al FRH la Cursurile NaŃionale de Antrenori de la Baia Mare. 
 
Noie.mbrie 1990, Cursul InternaŃional de Antrenori, sub egida Comitetului Olimpic InternaŃional şi 
F.I.Handball, Eforie, România 
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InformaŃii 
suplimentare 

Activitate de antrenor: 
2006 – 2008 antrenor echipa „Marconi Jumpers” Italia, Serie B 
2005 – 2006 antrenor echipa feminină senioare„SPE Kefalovrisos” Cipru Divizia A, vicecampioană ediŃia 2005 – 
2006,participantă în Cupa Cupelor ed. 2005 - 2006 
Câştigătoare Cupa Ciprului ed. 2005 – 2006, 
2005 – 2006 antrenor echipa masculină seniori „Mihail Olympios” Cipru, Divizia C, promovată în Divizia B. 
2005 – 2006 antrenor echipa masculină juniori „Mihail Olympios” Cipru, locul III Campionatul NaŃional ed. 2005 – 2006 
2003 - 2005 antrenor echipa feminină junioare II a CSŞ nr. 6 Bucureşti 
1998 – 2002 antrenor echipa feminină senioare ANEFS Bucureşti, Divizia B, promovată Divizia A în ediŃia 1998 – 1999, 
din ed. 1999 participantă la CN Divizia A 
1995 – 1998 antrenor echipa feminină junioare CSŞ nr.5  Bucureşti 
1992 – 1995 antrenor echipa feminină junioare CSŞ nr. 6 Bucureşti 
1994, 1995, 2002 antrenor lotul naŃional junioare al României 

 
ANEXE 

I. Comunicări  

28 – 29.11.2008 „Strategii calitative pentru perfecŃionarea 
sistemului educaŃional universitar în viziune europeană” 
Universitatea din Bacău ConferinŃă internaŃională 

Pregătirea fizică – permanenŃă a antrenamentului sportiv 
 

09.2005 I.A.S.K. Sport Kinetics, C.U.S.B. Bologna, Italia „Running development by means multilateralism in 6 years old pupil” vol. 21, partea 
a II-a, pg. 407 – 409, I.S.B.N. 88-902030-0-5 

17.06.2005 „CompetenŃe şi performanŃă în domeniul culturii fizice” 
A.N.E.F.S. Bucureşti Sesiune internaŃională de comunicări 
ştiinŃifice 

„RelaŃia dintre rezultatele la probele de control şi randamentul în joc în 
handbalul feminin.” 

 

17.06.2005 „CompetenŃe şi performanŃă în domeniul culturii fizice” 
A.N.E.F.S. Bucureşti Sesiune internaŃională de comunicări 
ştiinŃifice 

 „Investigarea potenŃialului biomotric la nivelul sportivilor de mare performanŃă 
în jocurile sportive.” 

 

17.06.2005 „CompetenŃe şi performanŃă în domeniul culturii fizice” 
A.N.E.F.S. Bucureşti Sesiune internaŃională de comunicări 
ştiinŃifice 

„Cercetări privind predicŃia formei sportive în sportul de performanŃă.” 
 

7 – 9.05.2004 „ActivităŃile corporale: tradiŃie şi contemporaneitate” 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu ConferinŃă ştiinŃifică 
internaŃională 

„Analiza comparativă din antrenament şi competiŃie pentru handbalul de 
performanŃă.” 

 

13.06.2003 „PriorităŃi, perspective şi creativitate în cultura fizică” 
A.N.E.F.S. Bucureşti ConferinŃă ştiinŃifică internaŃională 

„ÎmbunătăŃirea jocului în apărare, condiŃie esenŃială în creşterea randamentului 
în joc.” 

 

15.06.2002 ConferinŃa ştiinŃifică internaŃională dedicată celei de a 
80-a aniversări a A.N.E.F.S. 

„ Creşterea eficienŃei jocului în atac pentru o echipă de handbal feminin prin 
folosirea unui sistem de mijloace raŃionalizate şi standardizate.” 

 

15.06.2002 ConferinŃa ştiinŃifică internaŃională dedicată celei de a 
80-a aniversări a A.N.E.F.S. 

„Studiu privind efortul în handbalul feminin de înaltă performanŃă.” 
 

25.05.2001 „Teorii moderne şi tehnici eficace de comunicare 
didactică” A.S.E. Bucureşti Sesiunea de comunicări ştiinŃifice 

„Dinamica parametrilor efortului în pregătirea handbaliştilor de performanŃă.” 
 

16.06.2001 „ActualităŃi şi perspective în domeniul culturii fizice” 
A.N.E.F.S. Bucureşti Sesiunea de comunicări ştiinŃifice 

„Experimentarea unui sistem de mijloace pentru optimizarea jocului în apărare 
în handbal.” 

 

9-10.03.2000 Sesiunea anuală de comunicări ştiinŃifice A.N.E.F.S. 
Bucureşti 
 

„Dezvoltarea forŃei la jucătorii de handbal.” 
 

4-6.03.1999 Sesiunea anuală de comunicări ştiinŃifice a 
A.N.E.F.S. Bucureşti 

„Dinamica parametrilor efortului în antrenamentul de handbal.” 
 

21-22.05.1999 „Ziua tradiŃională a ştiinŃei şi culturii” Academia 
NaŃională de Sport, Sofia, Bulgaria 

„Folosirea mijloacelor raŃionalizate şi standardizate în handbalul feminin.” 
 

14-15.05.1999 „ŞtiinŃele socio-umane şi cerinŃele eficienŃei 
cunoaşterii valorizării şi acŃiunii în stadiul actual al tranziŃiei” 
Sesiunea internaŃională de comunicări ştiinŃifice Facultatea de 
ŞtiinŃe Sibiu 

„Calea optimizării instruirii este pavată cu mijloace raŃionalizate şi standardizate.” 
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17.11.1995 A 38-a sesiune de comunicări ştiinŃifice a cadrelor 
didactice şi studenŃilor din A.N.E.F.S. 

Studiu privind optimizarea procesului de antrenament la echipa de handbal CSŞ nr. 
5 RATB prin selectarea ştiinŃifică a mijloacelor de pregătire.” 

8.12.1994 Sesiune de comunicări ştiinŃifice a catedrei de jocuri 
sportive ANEFS Bucureşti 

„SelecŃia ştiinŃifică a mijloacelor pregătirii sportive.” 
 

9.12.1993 A 36-a sesiune de comunicări ştiinŃifice a cadrelor 
didactice din ANEFS Bucureşti 

„EvoluŃia echipelor participante la Campionatul Mondial de tineret – Egipt, 1993.” 
 

II. ARTICOLE 
 

 

Gymnasium, Revistă de educaŃie fizică şi sport, nr.13, an VIII, 
noiembrie 2008, ISSN1453-0201, Ed. PIM, Bacău 
 

„Pregătirea fizică – permanenŃă a antrenamentului sportiv” 
 

Analele UniversităŃii „Dunărea de Jos” GalaŃi, Fascicula XV, 
EducaŃie fizică şi Management În sport, ISSN 1454 – 9832, 
Tipografia UniversităŃii „Dunărea de jos”, GalaŃi 
 

„Exercises to prevent knee and/or ankle injuries in young handball players”, Acsinte 
Alexandru, Alexandru Eftene, Ababei Radu, Silviu Şalgău, Hantău Cezar, 
Alexandru Păcuraru, Petrea Costel, BondăreŃ Ovidiu. 

 

II. CărŃi publicate 
 

 

Editura ALPHA, Buzău, 2000, ISBN 973-8054-31-1 „Handbal” 

Editura Printech, Bucureşti, 2002, ISBN 973-652-712-3 
 

„Handbal – jocul în apărare” 

Editura Printech, Bucureşti, 2004, ISBN 973-652-984-3 
 

„Handbal – Antrenamentul copiilor şi juniorilor” 
 

Editura AsociaŃiei Aromânilor din Macedonia Mbela, Struga, 2004, 
Macedonia ISBN 9989-9989-4-9 
 

„Handbal – Jocul în apărare” traducere în limba macedoneană 

III. Granturi de cercetare 
 

 

Cod CNCSIS 283 „ModalităŃi adecvate României de atragere a tineretului în practicarea sportului 
recreativ – o alternativă la irosirea sau vicierea timpului liber.” 2007- 2010 
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