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Informaţii personale  

Nume / Prenume NEAMŢU MIRCEA  
Adresă(e) No. 9, 9 Mai street, 500209, Brasov, Romania 

Telefon(oane) 0268 / 543583 Mobil: 0744307749 

Fax(uri) 0268 / 543583 

E-mail(uri) mircea.neamtu@unitbv.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 1948 / 07 / 04 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Expert pe termen scurt Pachetul de lucru II – Evaluator program proiect Dezvoltarea şi Consolidarea 
Culturii Calităţii la Nivelul Sistemului de Învăţământ Superior Românesc – QUALITAS, contract 
POSDRU 155/1.2/S141894 

  

  
Experienţa profesională  

  

Perioada 2010 – conducător de doctorat „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice” 
2004 – prezent – profesor universitar 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar  - colaborator plata cu ora in cadrul Departamentului Scolii Doctorale din 
Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport 

Activităţi şi responsabilităţi principale DECAN – 2004 – 2008; COORDONATOR IOSUD – EFS – 2010 – prezent; Coordonator program 
de studii „Sport şi Performanţă Motrică” – 2005 – 2008; Coordonator program de studii „Performanţă 
Sportivă şi Management în Sport” – 2008 – 2010. 
Membru fondator al Universitatii George Baritiu si coordonator al Facultatii de Educatie Fizica si 
Sport 1991- 2004. 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV, B-dul Eroilor nr. 29, Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Învăţământ  universitar 

  2002 – 2004 
  Conferenţiar universitar 
  Coordonator colegiu universitar „Maiestrie sportivă şi acrobatică”; 
  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV, B-dul Eroilor nr. 29, Braşov 
  Învăţământ universitar 
 
  1995 – 2002 
  Lector universitar 
  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV, B-dul Eroilor nr. 29, Braşov 
  Învăţământ universitar 
 
  1984 – 1995 
  Profesor de educaţie fizică şi sport 
  Director general al liceului 1990 – 1994 (reorganizarea liceului, promovarea liceului  - loc II, în judeţ) 
  LICEUL TEORETIC „UNIREA”, B-dul Eroilor nr. 7, Braşov 
  Învăţământ preuniversitar 
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   1978 – 1984 
  Asistent universitar 
  Coordonator al activităţii de performanţă - atletism 
  UNIVERSITATEA DIN BRAŞOV, B-dul Eroilor nr. 29, Braşov 
  Învăţământ universitar 
 
  1970 – 1978 
  Profesor de educaţie fizică şi sport 
  CSS BRAŞOVIA, str. Titan nr. 1, Brașov 
   Învăţământ preuniversitar 

Educaţie şi formare 
  

Perioada   1998 – 2002 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în ştiinţe pedagogice şi educaţie fizică 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

  Filosofie, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Limbă străină, Metodologia cercetării 
/utilizarea cunoştinţelor teoretice de specialitate la un nivel avansat; capacitatea de creare şi aplicarea 
a metodologiilor în cadrul procesului instructiv – educativ; de vehiculare a terminologiei specifice în 
limbi de circulaţie internaţională. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  INSTITUTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT – CHIŞINĂU – REPUBLICA MOLDOVA / învăţământ 
superior 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Învăţământ postuniversitar 
 
  2005 
  Diplomă de obţinere a specializării „schi” 
  Competenţe pe linia conducerii şi dirijării procesului instructiv – educativ în schi 
  Învăţământ postuniversitar 
 
  1991 
  Curs de perfecţionare în management educaţional 
  INSPECTORATUŞ ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV – curs organizat în colaborare cu experţi din 
Danemarca 
  Învăţământ postuniversitar 
 
  1989 
  Profesor de educaţie fizică şi sport – grad didactic I 
  Educaţie fizică şi sport / profesor metodist în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov 
  INSTITUTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, BUCUREŞTI 
  Învăţământ postuniversitar 
 
  1984 
  Profesor de educaţie fizică şi sport – grad didactic II 
  Educaţie fizică şi sport / profesor metodist în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov 
  INSTITUTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, BUCUREŞTI 
  Învăţământ postuniversitar 
 
  1966 – 1970 
  Diplomă de licenţă în educaţie fizică şi sport 
  INSTITUTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, BUCUREŞTI 
  Învăţământ universitar 
 
  1962 – 1966 
 Diplomă de bacalaureat 
 LICEUL MIXT CISNĂDIE, SIBIU 
 Învăţământ liceal 
 
  1955 – 1962 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Certificat de absolvire a studiilor obligatorii 
 ŞCOALA GENERALĂ 1, Cisnădie, SIBIU 
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Experienţa specifică în domeniul evaluării 
şi asigurprii calităţii academice şi 
managementului proiectelor specifice 
învăţământului superior 

Activitate de evaluare:  
- evaluare programe clase de limba engleză şi franceză, de turism în cadrul 

Liceului Teoretic Unirea (1991 - 1992)- calitate: director al liceului 
- evaluare cadre didactice examen grad didactic II (172 cadre didactice – 

2000/2014) – calitate: preşedinte de comisie 
- evaluare cadre didactice examen grad didactic I (81 cadre didactice – 

2002/2014) – calitate: preşedinte şi coordonator 
- evaluare lucrări de doctorat (33 teze de doctorat – 2010 - 2015): - calitate: 

referent, coordonator lucrare şi preşedinte comisie 
- evaluare programe de studii licenţă şi master – (18 evaluări– 2004-2015) – 

calitate – decan al facultăţii 
- evaluare programe ARACIS – (peste 100 – 2007-2015)- calitate: evaluator 

permanent ARACIS 
- evaluare instituţională ARACIS – (6 evaluări – 2010-2015):-  calitate: 

evaluator programe 
- evaluare teze de doctorat CNATDCU (peste 100 – 2012-2015): calitate: 

membru al comisiei de specialitate 
- evaluare proiect „Formarea formatorilor pentru sporturile extreme” (2007): -

calitate:decan al facultăţii 
- evaluare proiect „Pierre de Coubertain” (schi sărituri/biatlon – 2013 – în 

colaborare cu Federaţia Română de Schi / Biatlon) – calitate: specialist în schi 
 

  

Limba(i) maternă(e)ROMÂNĂ 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba FRANCEZĂ X FOARTE BINE X BINE X BINE X BINE X MEDIU 

Limba ENGLEZĂ X FOARTE BINE  BINE X BINE X BINE  MEDIU 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de a comunica constructiv în diferite medii; capacitatea de toleranţă, de empatie, de a 
exprima şi înţelege diferite puncte de vedere; capacitatea de a gestiona situaţiile de stres şi 
frustrare; atitudine de colaborare, asertivitate şi integritate  

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice / 
manageriale

Coordonare de proiecte cu parteneriat national/international: 
- Optimizarea potenţialului biomotric al tinerilor din Municipiul Braşov prin practicarea alergării ca 

mijloc eficient de menţinere şi îmbunătăţire a sănătăţii – proiect câştigat prin competiţie la  
Federaţia Română „Sportul pentru toţi”. Nr. 2411 – 10.2007. Scopul acţiunii este de a promova 
prin alergare capacitatea de efort şi de menţinere a unei stări de sănătate bune.(2007 – 2009; 
membru) 

- Organizarea acţiunilor pentru ziua copilului. Proiect realizat cu Primăria Municipiului Braşov prin 
Clubul Sportiv Municipal şi direcţia pentru sport. Scopul proiectului este de a prezenta unele 
întreceri ce solicită familia, colective de elevi de la scoli din municipiu. Acţiunea presupune 
combinarea mai multor ramuri sportive în ştafete. (2009 - director) 

Abilităţi organizatorice, capacitatea de a coordona o echipă şi de a lucra împreună cu aceasta, 
capacitate de a lua / superviza decizii. Capacitate de a crea si menţine un climat de munca non-
conflictual. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitatea de a utiliza aparatura de specialitate. 
Abilitati de a manipula aparate folosite in activitati tehnice si de constructii, participand activ la 
construirea saliilor de sport folosita de facultate. 

  



Curriculum vitae al  prof. univ. dr. Neamţu 
Mircea 

 

 

4

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului

Windows XP – Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Acces), Corel Draw, Photo finish, HP 
Photosmart Premier, etc. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Discernământ în recunoaşterea valorilor cultural – artistice  

  

Alte competenţe şi aptitudini  

  

Permis(e) de conducere Categoria B, 1974 

  

Informaţii suplimentare - 

  

Anexe  
 
 
 
02.10.2021      Numele şi prenumele: 

MIRCEA NEAMŢU 
 
 
 


