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INFORMAŢII PERSONALE Grigore Vasilica 

 
 

 
  

 Bucuresti, sector4, al. Borcea nr.6, bl. 16 sc. 3 ap. 80 

  +400744381486        

 liligri@yahoo.com  

Sexul F| Data naşterii 01/01/1954 | Naţionalitatea Română 

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

43 ani in domeniul ” EDUCATIE” 
 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]  

LOCUL DE MUNCA  
POZIŢIA 

 

Scoala doctorala UNEFS  Profsor univ. dr. Asociat an univ.2020-2021 
Conducator de doctorat, indrumare  

Scrieţi datele (de la - până la) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funcţie didactică, alte funcţii 

deţinute 

 1983-prezent, Bucuresti, Universitatea Națională de Educaîie fizică și Sport     

Asistent universitar, Lector universitar, Conferentiar universitar, Profesor universitar, 
profesor universitar conducator de doctorat 

1978-1983 Deva jud. Hunedoara Scoala generala nr 7 cu program de Gimnastica     

Profesor antrenor de Gimnastica sportiva 

1977-1978 Calan jud. Hunedoara Grupul Scolar Industrial Metalurgic 
Profesor de educație fizică 
 
Profesor universitar  doctor, conducator de doctorat , 2004-prezent; Profesor 
universitar –  din 2002;Conferentiar universitar –1998-2002;Lector universitar – 
1992-1998;Asistent universitar , 1983 – 1992. 
 
1998-2000 şefa Catedrei de Gimnastică;  

2000- 2002 Director al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic;  

2002 Prodecan al ANEFS;  

2002 -2008, Decan al Facultatii de Educatie Fizica si Sport – ANEFS; 

2009 director al Departamentului de studii doctorale și postdoctorale;  

2012- 2019 prorector UNEFS 

 
 

Tipul sau sectorul de activitate Educatie  
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COMPETENΤE  PERSONALE 

 
 

Scrieţi datele (de la - 
până la)  

Curs instruire  ARACIS (2013) instruire pentru invășămîntul la distanță și cu frecventă redusă  

Manager de proiect, 2012 

Seminar DOCIS- ACPART (2009) privind armonizarea calificarilor si competențelor;Seminar 
managementul calitatii in educatie(2007); Seminar ACPART (2007); Seminar internaţional 
Program Comenius Actiunea 2.1;  

Curs de expresie corporală (prin Programul Socrates 2003);Curs de gramatica limbii engleze 
(Academia on-line,2003); Curs de comunicare (Academia on-line,2003)  

Seminar pentru managementul proiectelor Programului Leonardo da Vinci (2001);Seminar 
pentru managementul proiectelor de Grant (2000); 

Sept.1992-Dec.1997, Academia Nationala de Educatie fizica si Sport Bucuresti,studii de 
doctorat ; Doctor în stiință – Educație fizică și sport, 1997 

Confirmare si obtinerea ”Diploma de Doctor in Educatie fizica si sport” 1998 

Septembrie 1973- iunie 1977 ; Institutul de Educatie fizica si Sport Bucuresti ; Licentiat in 
educatie fizica si sport ;Diploma de licenta 1977 

Septembrie 1969 – iunie 1970 Liceul Teoretic nr. 1 Resița 

1970- 1972 Liceul cu program de Gimnastica Onești 

1972- 1973 Liceul nr 35 cu program sportiv Bucuresti ; Bacalaureat 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleza C2  C2  C2  C2  C2  
  

Franceza  B2  B2  B2  B2  B2  
 Certificat Universitatea Bucuresti  
                                  Germana 

 
 

 
                                  Slovaca 

  

                 
               B1                     B1                      A1                     A1                       A1 

               A1                       A1                    A1                     A1                       A1 
 

 
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 
experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

  

Competenţe de comunicare  ▪ Deprinderi de comunicare,  capacitate de lucru în echipă, implicare în sarcina si 
capacitate de mobilizare , capacitate de lucru sub presiune. 
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Competenţe organizaţionale / 
manageriale  

▪ Conceperea si managementul proiectelor de reforma a invatamantului de educatie 
fizica si sport; Conceperea și managementul implementării standardelor de calitate în 
domeniul Educație fizică și sport (2004; 2012); conceperea și managementul 
implementării standardelor instituționale de calitate (2004; 2012); Conceperea 
standardelor de profesionale pentru ocupația de antrenor (2013); elaborarea 
competențelor pentru educație fizică și a grilei G1 pentru armonizarea 
competentențelor  furnizate de programele destudii cu RNCIS; managementul 
structurilor din cadrul facultatii; inițierea si managementul proiectelor de cercetare 
stiintifică în calitate de director de Grant / coordonator local /membru echipă; 
conceperea și implementarea proiectelor de  dezvoltare instituționala, tutor curs on-
line, conceperea și managementul unor programe și evenimente sportive; mentor 
practică pedagogică, indrumător  specializare studenți străini; tutor specializare 
postuniversitară studenți străini; 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

Specialist : curriculum, reforma în educatie  - domeniul educație fizică și sport, exercițiu 
fizic, mișcare pentru sănătate, motricitate generală, sport de performanță , sport 
adaptat,  socializare și integrare prin sport, învățare motrică, control motor, , gimnastică 
artistică, gimnastică ritmică, expresie corporală, euritmie, managementul evenimentelor 
sportive, kinetoprofilaxie 
Generalist : Refacere, recuperare, , compensare. 
 
Conceperea și elaborarea unor documente privind politicile instituționale; 
Conceperea si redactarea unor rapoarte, materiale, studii în limba română, engleză , 
franceză; 
Capacitatea de a concepe și elabora prezentări folosind noile tehnologii pe diferite teme 
Capacitate de a concepe și redacta proiecte de cercetare și de dezvoltare instituţională la 
nivel național si internațional 
Capacitatea de a concepe și aplica proiecte pentru activitatea specifică (sport de 
performanta, de intretinere, Educație fizică, manifestarilor  științifice / sportive, 
ceremoniilor de celebrare , premiere, etc. mari personalitati din Sport și Educație fizică); 
Capacitatea de a elabora lucrari de cercetare stiintifica ; 
Tutoriat cursuri on-line 

Competenţe informatice    Deprinderi de operare pe computer, programe Windows ( Word, Excell, Paint, Power-
point, etc.), internet, platforma educationala BSCW, ILIAS, U-Multtirank, Google 
(classroom, Meet) etc 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
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Alte competenţe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activitate didactică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborarea programelor de 
studii: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Activitatea de perfecţionare a 

cadrelor didactice şi 
promovări 

din invatamantul 
preuniversitar şi universitar 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Expert evaluator ARACIS, MEN, CNCSIS, CNRED , CNC  
Expert evaluator international pentru Bulgarian National Scientific Fund (2008) 
Expert ETS ACPART-DOCIS ( din 2009 -2011 ) 
Membru comisie CNATDCU, Psihologie, Stiintele educației , Educație fizică si Sport   
2005-2011 
Membru comisie CNATDCU , Psihologie și Științe comportamentale, 2012- 2020 
Presedinta Consiliului Stiintei Sportului din Romania (2013-prezent) 
Presedinta Asociatiei Municipale de Gimnastica Bucuresti (2005-prezent) 
Redactor sef  al revistei ”Discobolul. Sport science, Physical Education , Sport and 
Kinetotherapy journal”  UNEFS Bucuresti (  2011-2020) ; 
Referent de specialitate revistele : “ Journal of Sport and  Kinetic Movement” – Craiova (din 
2005-prezent) , „Analele Universităţii Dunărea de Jos ; fascicula Educatie fizică şi 
management”, Galaţi ( din 2005-2018);  Analele Universitatii Eftimie Murgu; fascicola de 
stiinte social-umaniste (2013- prezent) 
Membru în comitetul științific al Conferinței e-Learning eLSE 2013, ediția a-IX-a  
Președintă a conferinței eLSE 2014, ediția 10 (cotată ISI) 
Recenzor al lucrărilor înscrise la numeroase conferințe  
Președinta comitetului științific al Congresului Internațional de Educație fizică, Sport și 
Kinetoterapie, București, edițiile 3  -7 
Editor al volumului nr. 117 ELSEVIER, Procedia- Social and Behavioral sciences, 2013  
Prelegeri si lucrari practice la formarea initiala /studii aprofundate /master /  
doctorat la toate formele de învăţământ (zi, CFF, ID, FR), la Educaţie fizică,  Colegiul  
Universitar de Educatie Fizica si Sport, Kinetoterapie; lecţii practice cu grupele de 
specializare de la  
Şcoala de antrenori (pe linia Federatiei Romane de Gimnastica). 
Activitatea de verificare şi evaluare a cunoştinţelor astfel: participare în calitate de  
membru si/sau preşedinte al comisiei la concursul de admitere,  
FEFS, Kinetoterapie, CUEFS, Studii aprofundate, Master, doctorat,continuare studii  
FMEFS, în comisiile de licenţă / absolvire, susținere publică a tezelor de docotrat;  
Examinator/ presedinte in comisiile de examen din cadrul stagiilor de doctorat, referent 
oficial în comisii de susţinere publica a tezelor de doctorat; tutor de curs specializare  
postuniversitară – Gimnastică Artistică în 2000, 2001 (studenţi chinezi); îndrumător stagiu 
de pregătire în România a unei studente portugheze, în cadrul parteneriatelor  “Erasmus”;
conducător ştiinţific doctorat (din 2004). 
 
Programe de admitere pentru FEFS şi Kinetoterapie (fete şi băieţi); 
Programa de EFS pentru clasele de liceu ;Programa de EF pentru clasele 5-8; 
Programa secţiilor de gimnastică băieţi ale Cluburilor Sportive Şcolare;Programa de 
gimnastică pentru clase cu program de gimnastică;Regulamentul concursurilor  
Şcolilor generale şi ale  
liceelor (la gimnastică); Programele de studii pentru studenţi- anul I-III CUEFS şi I-IV  
FEFS, Kinetoterpie zi, CFF, IDD şi FR;- specializare anii III şi IV  curs de zi şi CFF ,  
IDD şi FR; 
Master – anul I, doctorat zi; 
Elaborarea tematicilor de licenţă la Educație Fizică si Sport  
Elaborarea tematicilor pentru examenul de absolvire – Specializare Gimnastică artistică, 
CUEFS;Proiecte de programă pentru Definitivat şi Gradul II, Educație Fizică și  
Sport / antrenori ; 
 
Lecţii metodice, programe de gimnastică  cu tematică din programele şcolare la nivelul 
învăţământului gimnazial şi liceal: 
Prelegeri cu tematică de gimnastică pentru pregătirea examenului de definitivat,  
gradul II si perfecţionare periodică;  
Membru în comisiile numite şi întrunite în vederea examenelor de definitivat şi gradul II 
şi a colocviilor de admitere la gradul II;  
Membru/preşedinte - comisiile numite şi întrunite pentru efectuarea inspecţiilor speciale 
în vederea acordării gradului didactic I;  
Preşedinte al comisiei de evaluare a lucrărilor din cadrul  concursului de titularizare în  
învăţământul preuniversitar; 
 Membru/preşedinte - comisii numite şi întrunite în vederea concursurilor de titularizare
promovare în învăţământul universitar (preparator, asistent şi lector, conf.ș prof.) la  UNEFS 
şi alte universităţi;  
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Activitate susţinută în gimnastica de performanţă la Deva  cu prima generație  a Şcolii nr. 
7 cu program de gimnastică, în 1978 -1983 (împreună cu Ion Cărpinișan) și cu 
componentele Lotului Bal României ( împreuna cu Cibi Victor).  Cea mai bună gimnasta 
pregătită și promovată  în Lotul olimpic al României : 
Daniela Silivaș,  multiplă campionă Olimpică, mondială și națională 

 
ALTE ACTIVITĂŢI        Activităţi specifice unor comisii ale Senatului UNEFS (elaborare Cartă, calitate, dezvoltare 

instituțională, elaborare regulamente și metodologii, acordare de burse ş.a.) 
Activitate de reprezentare a UNEFS-ului la CNCSIS /CNFIS/UEFISDI şi de monitorizare a 
proiectelor de Grant finantate din diferite surse 
Evaluator Consiliul Naţional de Recunoaştere şi Echivalarea Diplomelor ( 2004- 2011) 
Evaluator Centrul Naţional de Acordare de Burse în Străinătate 
Activități specifice asigurării și managementul calității inUNEFS 
Activitate de implementare şi monitorizare a derulării programelor comunitare  (Socrates, 
Erasmus, Comenius) 
Monitorizare a proiectelor de Grant CNCSIS 2003-2004, 2004-2007. 
Conceperea, pregătirea şi conducerea unor activităţi şi programe artistico-sportive în care a 
fost cuprinsa universitatea 
Am susţinut activitate didactică (12-15 iunie 2006), în calitate de cadru didactic asociat la 
Universitatea Sophia Antipolis , Nice, Franţa şi am participat în calitate de membru în 
comisia internaţională de evaluare a disertaţiilor pentru finalizarea studiilor în programul de 
master „ Sport- Tourism – Environment”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATEA DE ANTRENOR 

Distincţii 
Referinţe 

Nominalizare in Enciclopedia “Who is Who”, editia 2008 si urmatoarele 
Premii si distinctii 
Premiul III, sesiunea stiintifica  ANEFS, 1997 
Certificat acordat de Preşedintele CIO, Antonio Samaranch, sub auspiciile COR, 
1994, pentru promovarea olimpismului; 
Diplome de Merit decernate de Direcţia pentru Tineret şi Sport a Municipiului 
Bucureşti, 2002 si 2004 pentru contribuţia adusă la dezvoltarea sportului românesc în 
Municipiul Bucureşti; 
Diplomă de Excelenţă, decernată de Asociaţia Veteranilor de Război pentru contributia 
in Educație fizica, sport si invatamant 
Diploma  decernata de Federatia Internationala de Educatie Fizica (2009) pentru  
activitate si contributie adusa in domeniul Educatiei fizice 
Premiul I acordat de Facultatea de Ştiinte ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii cu ocazia 
conferintei științice internationale (2009) 
2 Premii  I pentru cercetare stiintifica acordate de  MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI INOVĂRII ,  FEDERAŢIA SPORTULUI UNIVERSITAR, Comisia Naţională 
pentru Studiul Sportului Universitar cu ocazia FFoorruummuulluuii  ŞŞttiiiinnţţiiffiicc  NNaaţţiioonnaall  UUnniivveerrssiittaarr  
EEddiiţţiiaa  II  aa  ffiinnaalleeii  ccoommppeettiiţţiieeii  şşttiiiinnţţiiffiiccee  ((22000099))  
DDiipplloommaa  ddee  eexxcceelleennttaa  aaccoorrddaattaa  ddee  FFSSSSUU  ((22001100))  ppeennttrruu  ccoonnttrriibbuuttiiii  llaa  rreeffoorrmmaa  
iinnvvaattaammaannttuulluuii  ssuuppeerriioorr  ddee  eedduuccaattiiee  ffiizziiccaa  ssii  ssppoorrtt  
DDiipplloommaa  ddee  eexxcceelleennttaa  aaccoorrddaattaa  ddee  FFSSSSUU  ((22001100))  ppeennttrruu  cceerrcceettaarree  ssttiiiinnttiiffiiccaa  iinn  eedduuccaattiiee  
ffiizziiccaa  ,,  ssppoorrtt  ssii  kkiinneettootteerraappiiee  
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PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE 
 

 Grant Banca Mondiala: „I.D.D. Cadru organizatoric al educaţiei permanente în domeniul activităţilor 
motrice formative, sportive, recuperatorii şi de timp liber”, 2000,  director executiv 

 Titlu grant :Dezvoltarea personalitatii copiilor institutionalizati de 7-14 ani prin practicarea exercitiilor 
fizice în vederea favorizării integrării sociale,2003,CNCSIS A, membru 

 Titlul proiect : DOCIS, POS –DRU 2/1.2/S/2,  ACPART,  Expert Termen Scurt  
  Titlul proiect: Optimizarea pregătirii psiho-fizice a luptătorilor/-oarelor în vederea obţinerii unei medalii 

la Jocurile Olimpice – ediţia 2012 – membru 
 Titlul proiect : FISTE- a future way for in-service teacher training across Europe, 2004-2007 , val. 504 

mii Euro, Comisia Europeana ; EU Comunitar Comenius 2.1 coordonator local 
 Titlul grant : Exercitiu fizic - factor activ  pentru prevenirea imbatranirii si instalarii bolilor degenerative, 

2005- 2007, CNCSIS A, naţional, director 
 Titlul grant : Modalităţi  de atragere a  parteneriatelor ştiinţifice europene şi de valorificare a fondului  

propriu de know-how în domeniul culturii fizice şi sportului , 2005-2007, CNCSIS A, naţional, membru 
 Titlul proiect: Profesionalizarea carierei didactice in educaţie fizică şi sport din perspectiva formării 

continue POS-DRU 1.3., 2009-2011 membru   
 Titlu proiect : POSDRU : ”Pluri și interdisciplinaritate în programedoctorale și post-doctorale”, 2014-

2016, ICCV ( Academia Română) coordonator, Expert pe termen lung 
 

 Grant Banca Mondiala: „I.D.D. Cadru organizatoric al educaţiei permanente în domeniul activităţilor 
motrice formative, sportive, recuperatorii şi de timp liber”, 2000,  director executiv 

 Titlu grant :Dezvoltarea personalitatii copiilor institutionalizati de 7-14 ani prin practicarea exercitiilor 
fizice în vederea favorizării integrării sociale,2003,CNCSIS A, membru 

 Titlul proiect : DOCIS, POS –DRU 2/1.2/S/2,  ACPART,  Expert Termen Scurt  
  Titlul proiect: Optimizarea pregătirii psiho-fizice a luptătorilor/-oarelor în vederea obţinerii unei medalii 

la Jocurile Olimpice – ediţia 2012 – membru 
 Titlul proiect : FISTE- a future way for in-service teacher training across Europe, 2004-2007 , val. 504 

mii Euro, Comisia Europeana ; EU Comunitar Comenius 2.1 coordonator local 
 Titlul grant : Exercitiu fizic - factor activ  pentru prevenirea imbatranirii si instalarii bolilor degenerative, 

2005- 2007, CNCSIS A, naţional, director 
 Titlul grant : Modalităţi  de atragere a  parteneriatelor ştiinţifice europene şi de valorificare a fondului  

propriu de know-how în domeniul culturii fizice şi sportului , 2005-2007, CNCSIS A, naţional, membru 
 Titlul proiect: Profesionalizarea carierei didactice in educaţie fizică şi sport din perspectiva formării 

continue POS-DRU 1.3., 2009-2011 membru   
 Titlu proiect : POSDRU : ”Pluri și interdisciplinaritate în programedoctorale și post-doctorale”, 2014-

2016, ICCV    ( Academia Română) coordonator, Expert pe termen lung 

 Titlul proiectului: Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității 
reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN 

 2018-2019, expert MEN 
 Titlul proiectului: Sport whistleblowing on Harmful Irregularities in  Sport through Learning and 

Education;(2017 -2018 ), membru  
 Titlul proiectului: Developing a Course on Sport Integrity for Caoches (2018-2019), membru  
  
 Titlul proiectului: Centru de invatare UNEFS, 2019-2022, director 
 Titlul proiectului :Integrare sustenabila sociala si educationala prin activitati sportive 2019-2023), 

expert educational 
 

ANEXE 


