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Curriculum 
vitae  

Europass  

 

 

  

 

Informaţii personale   

Nume / Prenume  STOICA MARIUS  

E-mail mariusstoica08@yahoo.com  
  

 
Naţionalitate(-tăţi) română  

  

 
Data naşterii 08.05.1965  

  

 
Sex masculin  

  

 

Locul de muncă 
vizat / Domeniul 

ocupaţional 

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti  
  Cadru didactic universitar 

 

  

 

Experienţa 
profesională 

27 de ani vechime în învățământul superior de profil  

  

 
Perioada  Prof. univ. dr. din 2013; Conf. univ. dr. 2000-2013; Lector univ. drd. 1996-2000; Asistent univ. drd. 1993-1996; 

Preparator univ. 1990-1993; 
 Doctor în EFS 1999;   
 Licenţiat ANEFS 1986-1990, șef de promoție; 
 Liceul de Știinţe ale Naturii Radu Greceanu – Slatina, 1983 

 

Funcţia sau postul ocupat Prof. univ. dr. Disciplina Atletism – Departamentul Educație Fizică și Sportivă, UNEFS Bucureşti  
Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ superior de profil – Educaţie Fizică şi Sport și Kinetoterapie  
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Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 Secretarul Catedrei de Atletism 1990-1998;  

 Șeful disciplinei Atletism 1998-2005;  

 Director CUEFS, ANEFS 2000-2004;  

 Membru Consiliul FEFS 2004-2012;  

 Membru Senat ANEFS 1996-2008;  

 Vicepreședinte Senat UNEFS din 2016; 

 Comisii de lucru ale M.E.C.T.S. – membru în Comisia Naţională de specialitate – EFS – 
MECTS – Direcţia Generală pentru învăţământ preuniversitar (din 2004); 

 Comisii de lucru ale MENCS – membru pentru elaborarea documentelor specifice Aria 
curriculară EFS – Direcţia Generală pentru învăţământ preuniversitar (din 2016);   

 Comisii de lucru ale MENCS – membru pentru elaborarea programei şcolare pentru 
disciplina de învăţământ Pregătire sportivă practică – disciplina sportivă de specializare 
Atletism - Direcţia Generală pentru învăţământ preuniversitar (din 2016);   

 Inițierea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu PhD Nikos Chatzisarantis - Department 
of Sport Science University of Brunel, Osterley Campus, Isleworth, Anglia (2001-2007) 
and University of Singapore (2007-2012) – membru Comitet științific revista Discobolul; 

 Expert evaluator ARACIS 2006-în prezent:  
 -Comisia de acreditare a FEFS – Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu – 2007;  
- Comisia de acreditare  programe Master – Universitatea ”Vasile Goldiș” Arad – 2008;  
- Comisia de evaluare a programului de studii universitare de licență Educație fizică și 
sportivă – Universitatea ”Eftimie Murgu” Reșița – 2009; 
 -Comisia de evaluare instituțională a ”Universității Babeș - Bolyai” Cluj-Napoca – 2009;  
- Comisia de evaluare  programe Master Universitatea ”Transilvania” Brașov – 2009;  
 -Comisia de evaluare programe Master Universitatea ”A.I. Cuza” Iași – 2009;  
- Expert evaluator pentru evaluarea programului de studii universitare de licență – Educație 
Fizică și Sportivă, Univeristatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad, evaluare periodică, 4-
5.05.2010;  
 -Expert evaluator pentru evaluarea programului de studii universitare de licență – Sport și 
Performanță Motrică (forma de învățământ cu frecvență redusă), Universitatea ”Transilvania” 
din Brașov, 25-26.05.2010;  
- Expert evaluator pentru evaluarea programului de studii universitare de licență – Educație 
Fizică și Sportivă (Cahul), Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, 30-31.05.2011;  
- Expert evaluator pentru evaluarea programului de studii universitare de licență – Educație 
Fizică și Sportivă (IFR), Universitatea ”Transilvania” din Brașov, 20-21.06.2011;  
 -Expert evaluator pentru evaluarea programului de studii universitare de licență – Educație 
Fizică și Sportivă (IFR), Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 5-6.12.2011;  
-Expert evaluator pentru evaluarea programului de studii universitare de licență – 
Kinetoterapie, Universitatea ”Avram Iancu”, Cluj-Napoca, 15-16.05.2013; 
-Expert evaluator pentru evaluarea programului de studii universitare de licență – Educație 
Fizică și Sportivă (IFR), ”A.I. Cuza”, Iași, 19-21.05.2013; 
- Expert evaluator pentru evaluarea programului de studii universitare de licență – 
Kinetoterapie, Universitatea ”1 Decembrie1918”, Alba-Iulia, iunie 2015; 
- Expert evaluator pentru evaluarea programului de studii universitare de licență – Educație 
Fizică și Sportivă (IFR), Universitatea ”Transilvania” din Brașov,mai 2016; 

 Membru  Consiliul Științei Sportului din România din 1990; 

 Referent științific -The International Session of Scientific Communications, Department of 
Physical Education and Sport, University of Bucharest, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 
2016, 2017,  ISSN 1843-7079; 

 Preparator fizic FC Dinamo București 2001-2002; preparator fizic FC Sportul Studentesc 
2004-2005, 2007-2008; 

 Session Chairman for attending the International Congress of Physical Education, Sport 
and Kinetotherapy,  Buchareat, Romania, 2015, 2016, 2017; 

 Director program postuniversitar UNEFS – Preparator fizic din 2012 ; 

 Membru în Comisia de finalizare a studiilor de licență, Universitatea ”1 Decembrie 1918”  

Alba-Iulia, 2013; 

 Președintele Comisiei Senatului pentru activităţi culturale şi sportive din 2016; 

 Membru în Comisia Senatului pentru strategie şi dezvoltare instituţională din 2016; 
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 Membru în Comisia Senatului pentru elaborarea regulamentelor şi a Cartei Universitare 
din 2016; 

 Membru în Comisia Senatului pentru programe de studii universitare şi postuniversitare 
din 2016; 

 Membru în colectivul de recenzori -  Revista Discobolul de Cultură, Educaţie, Sport şi 
Kinetoterapie, U.N.E.F.S., Bucureşti din 2012; 

 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Licențiat ANEFS 1990, specializare Atletism – Antrenor categoria I, specializare 
secundară Schi 1992 

 Doctor în EFS din 1999 

 

Disciplinele 
principale studiate / 

competenţe 
profesionale 

dobândite 

 Competențe la nivelul programelor de licență EFS și Kinetoterapie, programelor de Master 
în domeniul EFS și Kinetoterapie, specialist în Pregătire fizică 

 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

 UNEFS Bucureşti  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 Național  

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 Specialist: curriculum, reforma EFS învățământ superior, exercițiu fizic, motricitate, 
educație fizică și sport, sport de performanță, atletism, dezvoltarea calităților motrice, 
pregătire fizică, kinetoprofilaxie, recuperare – reeducare neuromotorie; 

 Brevet radiotelegrafist – specialist MORSE clasa a II-a MAPN, 1985; 
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EDUCAȚIE ȘI 
FORMARE 

 
Perioada 

 

 Licențiat ANEFS 1990; 

 Studii doctorale 1993-1999; 

 Participant la un schimb de experienţă organizat între catedrele de atletism ale celor două 
instituţii, I.N.E.F.S. – Chişinău, aprilie, 1995; 

 Participant al stagiului de perfecţionare: “Organizare şi structuri în sport”, Bucureşti, 08 – 
15.12.1997, organizat de Comitetul Olimpic Român şi condus de dl. Peter Sholtz, expert al 
Comitetului Olimpic German; 

 Participant la Congresul Internaţional de Educaţie Fizică şi Sport, Neuchâtel, 20 – 
25.05.1998; 

 Participant al stagiului de perfecţionare “Tendinţe şi orientări în pregătirea fizică în fotbalul 
de mare performanţă”, Bucureşti, 22-25 iulie, 2002, organizat de Fotbal Club Dinamo – 
Bucureşti şi condus de Prof. univ. dr. Hans Liesen, medicul echipei Borusia Dortmund, 
Germania; 

 Training-ul de formare a evaluatorilor externi  în domeniul învățământului superior 
organizat de ARACIS, în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene: ”Asigurarea calității 
în învățământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului 
calității academice la nivel de sistem și instituțional”, contract nr: POSDRU/2/1.2/S/1, cod 
proiect 3933, septembrie 2011; 

 Cursul postuniversitar de tip Blended Learning pentru cadrele didactice universitare: 
”Asigurarea calității în învățământul superior: Sisteme interne de management și asigurarea 
calității”, Program operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, axa 
prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.3, nr. de identificare al contractului: 26646, 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, 2011-2012; 

 Certificat de absolvire: ”Program de formare privind utilizarea instrumentelor de urmărire a 
frecventării și de monitorizare a inserției Alumni pe piața muncii”, desfășurat în cadrul 
proiectului POSDRU 86/1.2/S/52442 ”Managementul corelării sistemului de învățământ cu 
piața muncii”, octombrie – noiembrie 2012; Furnizori de formare: Institutul Național de 
Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale și Centrul Național de Pregătire 
Statistică; 

 Participare la Conferința ARACIS ”Calitatea în învățământul superior din România și 
Europa”, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului european de management al 
calificărilor universitare și valorificarea competențelor informale”, axa prioritară 1: Educația și 
formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe 
cunoaștere”, contract POSDRU 86/1.2/S/63252, București, 16.05.2013; 

 Participare la Conferinţa „Dezvoltarea capacităţii de implementare a sistemului de calificări 
din învăţământul superior în România şi Europa şi valorificarea competenţelor profesionale 
– prin corelarea calificărilor cu piaţa muncii”, organizată de Universitatea Danubius în cadrul 
proiectului „Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi 
valorificarea competenţelor informale”, axa prioritară 1: Educația și formarea profesională în 
sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, contract 
POSDRU 86/1.2/S/63252, București, 18 iunie 2013; 

 Participare la cursul ”Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în 
învățământul superior, modulul 1 – Asigurarea internă a calității”, din cadrul activității de 
instruire continuă, în sistem eLearning, organizată de ARACIS, în cadrul proiectului ”Sistem 
de eEducație pentru evaluarea calității în învățământul superior din România (SeECIS)”, 
SMIS/CSNR 23401, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”, București, 02.11-
21.11.2016; 
 

 

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 – B2  Franceză – B2  Franceză – B2  Franceză – B2  Franceză – B2   

Limba   Rusă - 3  Rusă - 3  Rusă - 3  Rusă - 3  Rusă - 3  

 *Certificat lingvistic nr. 10650/2009  
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Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 Colaborator al Department of Sport Science University of Brunel, Osterley Campus, 
Isleworth, Anglia: 

 - Proiect: ”On the validity modal salient and idiosyncratic beliefs in predicting children„s 
attitudes toward physical activity” (2001); 
 - Proiect:  ”Physical activity attitudes and the Aristotelian Universals” (2002); 

 Colaborator al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, participant la cursuri de 
perfecţionare (definitivat şi gradul didactic II), cu profesorii din învăţământul preuniversitar şi 
antrenorii din cluburile sportive şcolare; 

 Elaborare programe școlare de pregătire sportivă teoretică, clasele IX-XII, învățământ 
vocațional – profil sportiv; membru în grupul de lucru pentru elaborarea documentelor 
școlare la aria curriculară Educație Fizică și Sport – Învățământ vocațional -  Direcția 
Generală Învățământ preuniversitar, nr. 46789/1/ 18.12.2007; 

 Elaborare programe școlare de pregătire sportivă practică, clasele I-XII, disciplina Atletism, 
Direcția Generală Educație Timpurie Școli, Performanță și Programe, MECI, nr. 
44157/1.10.2009; 

 Elaborarea programelor necesare concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, aria 
curriculară Educație Fizică și Sport – profesori și antrenori, Direcția Generală Educație și 
învățare pe tot parcursul vieții, MECTS, nr. 24564/11.01.2011; 

 Elaborare programe școlare de pregătire sportivă practică, disciplina Atletism, clasele I-IV, 
2012, Direcția Generală Educație și învățare pe tot parcursul vieții, M.E.N., nr. 
36182/50/25.03.2013; 

 Strategia MENCS privind eficientizarea activității sportive școlare de performanță pentru 
anul școlar 2013-2014,  (2012), MENCS,  Direcţia Generală pentru învăţământ 
preuniversitar, Nr. 48476/21.12.2016; 

 Standardele de evaluare și examinare la disciplinele Educație fizică și sport, pregătire 
sportivă practică și pregătire sportivă teoretică, MENCS,  Direcţia Generală pentru 
învăţământ preuniversitar (2013), Nr. 48476/21.12.2016; 

 Programe școlare pentru disciplina sportivă practică la clasele I-IV, MENCS,  Direcţia 
Generală pentru învăţământ preuniversitar (2013), Nr. 48476/21.12.2016; 

 Strategia MENCS privind eficientizarea activității în unitățile de învățământ cu program 
sportiv integrat și suplimentar (2013, 2014, 2015), MENCS,  Direcţia Generală pentru 
învăţământ preuniversitar, Nr. 48476/21.12.2016; 

 Probele și normele de selecție pentru constituirea claselor I, a V-a și a IX-a din învățănântul 
sportiv integrat, (2014), MENCS,  Direcţia Generală pentru învăţământ preuniversitar, Nr. 
48476/21.12.2016; 

 Programele școlare pentru disciplina Pregătire sportivă practică la clasele a III-a, a IV-a, 
(2014), MENCS,  Direcţia Generală pentru învăţământ preuniversitar, Nr. 48476/21.12.2016; 

 Probele și normele de promovare de la un an de studiu la altul pentru clasele I – XII din 
învățământul sportiv integrat, (2015), MENCS,  Direcţia Generală pentru învăţământ 
preuniversitar, Nr. 48476/21.12.2016; 

 Programe școlare Educație fizică și sport, clasele V – VIII, (2016), MENCS,  Direcţia 
Generală pentru învăţământ preuniversitar, Nr. 48476/21.12.2016; 

 Programe școlare Pregătire sportivă practică – sporturi individuale, clasele V – VIII, (2016), 
MENCS,  Direcţia Generală pentru învăţământ preuniversitar, Nr. 48476/21.12.2016; 

 Programa școlară pentru  Educație Fizică și Sport,  clasele V – VIII, aprobată prin ordinul 
Ministrului Educației Naţionale nr. 3393-28.02.2017; Direcţia Generală evaluare şi 
monitorizare învăţământ preuniversitar, Nr. 335/27.03.2017; 

 Elaborare 29 de programe școlare pentru Pregătire sportivă practică, învățământ gimnazial 
cu program sportiv integrat, clasele V – VIII, la disciplina Atletism, aprobate prin ordinul 
Ministrului Educației Naţionale nr. 3393-28.02.2017; Direcţia Generală  evaluare şi 
monitorizare învăţământ preuniversitar, Nr. 335/27.03.2017; 

 Colaborator al Federaţiei Române de Atletism – stagii de perfecţionare a antrenorilor de 
club şi loturi naţionale – Bucureşti, 1997-2000; 

 Colaborare între FRA și Catedra de Atletism din ANEFS, Buletin metodic – Studii, cercetări, 
culegere de articole, FRA, nr. 1091/19.12.2005; 

 Colaborator al Federaţiei Române de Rugby – în calitate de lector al cursului de 
perfecţionare a antrenorilor de rugby, Buşteni, 13-16.12.1999, tema: “Pregătirea fizică la 
nivelul jucătorilor de rugby”;   
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 Modulul Academiei de Rugby, cu tema: ”Pregătirea fizică a jucătorului de rugby” – Lectorat: 
”Considerații privind folosirea exercițiilor de tonus și postură în ciclul săptămânal de 
pregătire”, 5 noiembrie 2009; 

 Modulul Academiei de Rugby, cu tema: ”Pregătirea fizică a jucătorului de rugby” – Lectorat: 
”Antrenamentul de regenerare în sportul de performanță”, 26 noiembrie 2009; 

 Modulul Academiei de Rugby cu tema: ”Pregătirea fizică a jucătorului de rugby”; Lectorat: 
”Particularitățile pregătirii fizice la nivelul copiilor și juniorilor”, Certificat nr. 
2145FRR/10.11.2010, București; 

 Modulul Academiei de Rugby cu tema: ”Pregătirea fizică a jucătorului de rugby”; Lectorat: 
”Orientarea pregătirii fizice la nivelul jucătorilor de rugby în 7”, 2011; 

 Lectorat: Curs de perfecționare cu antrenorii din CSS Giurgiu, octombrie 2009, Tema: 
”Considerații privind noutățile în pregătirea fizică la nivelul atletismului juvenil – abordare 
practico-metodică”; 

 Lectorat: Curs de perfecționare cu antrenorii CSS Triumf, noiembrie 2009 – Tema: 
”Aspecte ale nutriției în sportul de performanță – refacerea cu lichide”; Priorități metodice 
privind antrenamentul de regenerare”; 

Școala Națională  de Antrenori (CNFPA) – Lectorat: Cursul de Teoria Antrenamentului 
Sportiv – Componentele antrenamentului sportiv (pregătire fizică, tehnică, tactică, 
psihologică, teoretico-metodică, artistică), numărul 288/16.06.2010, București; 

 Școala Națională  de Antrenori (CNFPA) – Lectorat: Cursul de Teoria Antrenamentului 
Sportiv – Dezvoltarea calităților biomotrice (forța, viteza, rezistența, coordonarea, 
mobilitatea, suplețea), numărul 292/17.06.2010, București; 

- Cursuri de formare continuă - Școala Națională  de Antrenori (CNFPA) la disciplinele: 
Pedagogia sportului și Teoria antrenamentului sportiv, București, septembrie-noiembrie 
2010, februarie – iunie 2011;  

 Lectorat la Cursul de perfecționare IJ Giurgiu, cu tema: ”Algoritmizarea pregătirii 
elementelor din atletism în școală”, Certificat nr. 2720/17.05.2010; 

 Lectorat la Cursul de perfecționare cu antrenorii din CSS Triumf București, cu tema: 
”Pregătirea fizică – abordări metodologice ale capacității motrice forța”, 20 noiembrie 2015; 

 Lectorat la Cursul de perfecționare cu antrenorii din CSS Triumf București, cu tema: 
”Considerații privind antrenamentul în zona lactacidă și consecințe”, 18 martie 2016 

 Acțiuni de voluntariat – conducerea activităților din cadrul evenimentului ”Înviorarea de 
primăvară”, 24.04.2010, Parcul Tineretului, Săptămâna Națională a Voluntariatului 19-
25.04.2010 – Centrul de Voluntariat București, Clubul de mișcare pentru sănătate; 

 Acțiuni de voluntariat – Cordonarea studenților UNEFS - Ceremonia de deschidere la 
Finala Europa League, 9 mai 2012, Național Arena, București; 

 Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei profesionale a instituţiei în mass-media şi 
în alte instituţii şi organizaţii - Ziua Porților Deschise UNEFS – Disciplina Atletism, 2010-
2012; 

 Acțiuni de voluntariat – Participare cu studenții la Crosul Primăriei sectorului 2 (Conform 

Pateneriatului UNEFS – Primăria sectorului 2 București): 2014-2016; 

 Acțiuni de voluntariat – Cordonarea studenților UNEFS la finalele Campionatelor Naționale 

de Atletism – copii și juniori, 2014, 2015, 2016, 2017;  

 Acțiuni de voluntariat – Lector  în  cadrul proiectului ”Mens sana in corpore sano – Stil de 
viață sănătos” - ediția I, înscris în Calendarul Activităților Educative Municipale 2016, 
domeniul A9, poziția 6, Nr. 2836/7/22.04.2016, desfășurat la Colegiul Tehnic de Poștă și 
Telecomunicații ”Gheorghe Airinei”, 18-22 aprilie 2016;  
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Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

 Abilităţi organizatorice (secretarul comisiei centrale de admitere A.N.E.F.S. – Bucureşti, 
1995 – 1999), secretarul Catedrei de atletism (1990-1998); 

 Capacitate de lucru în echipă: şeful disciplinei atletism, 1998-2005, director C.U.E.F.S. -
A.N.E.F.S. – Bucureşti, 2000-2004, expert evaluator ARACIS din 2006; Vicepreședinte 
Senat UNEFS din 2016; 

 

 

  

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

 26 de ani vechime în învăţământul universitar de profil; 

 Colaborator al Clubului Sportiv Universitar A.N.E.F.S. – Bucureşti, secţia atletism 
(Campionatele Naţionale Universitare – sportivi: Damian Marian, aruncarea discului; 
Burtă Liviu, aruncarea suliţei, 1993); 

 Îndrumător echipe studenţeşti în competiţii la nivel universitar naţional și internațional; 
- Îndrumător al delegaţiei de studenţi, ANEFS, participanţi la festivalul internaţional Sports 
Fest – Istambul, Turcia, 2003, crosuri universitare, 2000-2016; 

 Colaborator al clubului F.C. Dinamo Bucureşti, în calitate de preparator fizic, 2001-2002; 

 Colaborator al Clubului F.C. Sportul Studenţesc Bucureşti, în calitate de preparator fizic 
2004 – 2005; 2007-2008; 

 Colaborator al Clubului Yacht Club Regal Român, în calitate de preparator fizic al 
sportivei Ebru Bolat, 2012-2014: campioană națională a României 2013, campioană 
balcanică Macedonia 2013, locul VIII la Campionatele Europene Ungaria 2013, locul I la 
Bourgas International Regatta Bulgaria 2013, locul I la Tomis Trophy România 2013, 
locul II la Trofeo Simone Lombardi Italia 2013, locul III la Bodrum International Optimist 
Regatta Turcia 2013, locul I la New Year Regatta, Hvar Croația 2013; campioană 
europeană, Constanţa 2014;  

 Colaborator al disciplinei Sporturi de iarnă – A.N.E.F.S. Bucureşti (din 1990-2004), în 
calitate de cadru didactic la disciplina schi, al studenţilor Facultăţii de E.F.S., Facultăţii 
de Kinetoterapie şi C.U.E.F.S.; 

 Capacitatea de a concepe si redacta documente privind ciclurile de învățământ, 
evaluarea activității și a calității; 

 Capacitatea de a elabora conținuturi tematice de actualitate; 

 Elaborarea și promovarea programelor noi de studii universitare de licență și master; 

 Elaborarea și promovarea conținuturilor unor discipline noi din curricula universitară; 

 Capacitate de a concepe și redacta proiecte de cercetare și de dezvoltare instituţională la 
nivel național; 

 Capacitatea de a concepe și aplica proiecte pentru activitatea de pregătire fizică în 
sportul de performanță; 

 Capacitatea de a elabora lucrări de cercetare științifică în domeniul EFS și Kinetoterapie; 

 Capacitatea de elaborare și prezentare a cursurilor de Teoria Antrenamentului și 
Competiției și Pedagogia Sportului la CNFPA, 2010-2011; 

 

  

 

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

 

 Operare PC; 
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 Premii și distincții: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permis(e) de conducere 
 

 
 Diplomă acordată pentru merite deosebite în dezvoltarea sportului românesc – CS 

Dinamo Bucureşti, 14 mai 2004 (FC Dinamo Bucureşti – fotbal); 

 Diplomă de onoare acordată pentru contribuţia la obţinerea performanţelor de prestigiu 
ale CS Dinamo Bucureşti, 14 mai 2007 (FC Dinamo Bucureşti – fotbal); 

 Diplomă de excelență pentru sprijinul acordat dezvoltării domeniului Educației Fizice și 
Sportului Universitar – Universitatea din București, decembrie, 2009; 

 Diplomă de onoare pentru activitatea desfășurată în cadrul Centrului Național de Formare 
și Perfecționare a Antrenorilor (CNFPA) București, nr. 001/2010; 

 Certificat de excelență acordat de Federația Română de Atletism, seria A:1058, 
București, 02.11.2012; 

 Diplomă de merit pentru contribuția adusă la desfășurarea Crosului Universității din 
București, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016; 

 Diplomă de excelență pentru contribuția adusă la buna desfășurare a Crosului 
Universității din București, 2011, 2013; 

 Diplomă acordată de Fundația Motivation România pentru participarea la ”Jocuri sportive 
anuale Special Olympics”, 15.10.2015. 

 Certificate of excellence – FOR MAJOR CONTRIBUTION IN THE DOMAIN OF 
PHYSICAL EDUCATION AND UNIVERSITY SPORT / The International Session of 
Scientific Communications / Current and future trends of psychomotor activities in the 
European context, University of Bucharest, december 2010; 

 Certificate of excellence – FOR MAJOR CONTRIBUTION IN THE DOMAIN OF 
PHYSICAL EDUCATION AND UNIVERSITY SPORT / The International Session of 
Scientific Communications / Education through sport – sport for health, University of 
Bucharest, november

 
2011; 

 Premiul al II-lea la Sesiunea științifică internațională: Education through sport – sport for 
health, University of Bucharest, november

 
2011; 

 Premiul acordat la Forumul Științific Național Școlar și Universitar, Ediția a III-a a finalei 
competiției științifice: ”Impactul finalităților sistemului educațional și de cercetare științifică 
asupra peformanței sportive în România”, Izvorani, decembrie 2011; 

 Diplomă de merit la Sesiunea internațională de comunicări științifice: ”News, context and 
trends in the field of physical education and sport science”, Universitatea din București, 
23 noiembrie 2012; 

 International Certificate of Excellence for outstanding activities, results, contribution in 
research and increase of quality of education, University of Craiova, Faculty of Physical 
Education and Sport, aprilie 2012; 

 Premiul acordat la Sesiunea internațională de comunicări științifice: ”News, context and 
trends in the field of physical education and sport science”, Universitatea din București, 
23 noiembrie 2012; 

 Diplomă de recunoaștere științifică acordată de Societatea Științei, Excelenței Umane și 
Sportului Universitar pentru finalitatea competiției științifice la nivel instituțional în procesul 
de selecție pentru cursanții Institutului de Formare a Cercetătorilor din cadrul SȘEUSU, 
2012; 

 Premiu științific acordat la cea de-a noua sesiunea națională de comunicări științifice: 
”The Role of Physical Education and Sport in Promoting a Healthy Lifestyle”,  
Universitatea din București, martie 2016; 

 
 

 

 categoria B. 
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Lista de lucrări 

 
Cărţi – tratate, monografii, 
lucrări de specialitate, 

publicaţii de cursuri, 
manuale universitare, 
capitole în cărți (autor unic 
și coautor) 
 
Articole in-extenso 
comunicate și publicate la 
conferințe științifice la nivel 
local, naționale, cu 
participare internațională  
 
Articole in-extenso 
comunicate și publicate la 
conferințe științifice 
internaționale  
 
Articole in-extenso 
publicate în reviste cotate 
ISI, fără factor de impact; 
articole in-extenso 
publicate in volumele 
“proceedings” cu Peer-
Review ale conferinţelor 
indexate ISI Thomson 
 
Articole publicate în 
reviste indexate BDI sau 
în volumele „proceedings” 
ale conferinţelor 
internaţionale indexate 
BDI, minim 3 baze de date 
internaționale 
 
Articole publicate în 
reviste străine sau 
româneşti cu Peer-Review 
şi comitet editorial 
internaţional 
 
Articole publicate in reviste 
indexate BDI sau în 
volumele „proceedings” 
ale conferințelor 
internaționale indexate 
BDI 
 
Articole publicate în 
reviste româneşti 
recunoscute de 
comunitatea academică 
 
Articole publicate în 
reviste româneşti 
 
Grant/ proiecte de 
cercetare / cercetare-
dezvoltare - membru 

 
 
 

 17  
 
 
 
 
 

 33 
 
 
 
 
 

 48 
 
 
 
 
 

 8 
 
 
 

 
 
 
 

 3 
 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 

 4 
 
 
 
 
 

 7 
 
 
 

 1 
 

 

 4 
 
 
 
11.09.2017 

Prof. univ. dr. MARIUS STOICA 
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