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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume CRISTEA DANA IOANA

Adresă(e) ORADEA, ROMANIA

Telefon(oane) Mobil:

E-mail(uri) danacristea07@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 21 octombrie 1970

Sex Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE GEOGRAFIE,
TURISM ŞI SPORT, Departamentul de Educaţie fizică, sport şi
kinetoterapie

01.10.2007 – Lector universitar, titular prin concurs, poziţia nr. 12
disciplinele:

- Activităţi motrice adaptate,
- Didactica educaţiei fizice,
- Practica pedagogică
- Educaţie fizică alte facultăţi în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi

Sport, Universitatea din Oradea, catedra de Discipline teoretice, medicale şi
kinetoterapie.

Experienţa profesională 23.02.1998 – Asistent universitar, titular prin concurs, poziţia nr. 24
disciplinele: Gimnastică(Educaţie fizică şi Sport, Gimnastică Ritmică –
Euritmie (Kinetoterapie) în cadrul Catedrei de Sporturi individuale-discipline
medicale a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea din Oradea.
O1.10.1994 – Preparator universitar, titular prin concurs poziţia nr. 18
disciplinele: Gimnastică (Educaţie fizică), Educaţie fizică (Gimnastică) în
cadrul Catedrei de Sporturi individuale-discipline medicale a Facultăţii de
Litere şi Ştiinţe, Universitatea din Oradea.
15.09.2005 – 2008- profesor asociat de educaţie fizică şi sport, Liceul
Teologic Greco-Catolic Oradea, clasele I-XI
15.09. 2010 – 2011-2012 profesor asociat de educaţie fizică şi sport, Liceul
Teologic Greco-Catolic Oradea, clasele I - III

Educaţie şi formare
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Perioada 2010 – doctorat în Educaţie Fizică şi Sport, la Universitatea Naţională de
Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
2010 – curs de arbitrii gimnastică aerobică pentru învăţământul universitar
2008 – curs de formare ca mentori, organizat de Universitatea din Oradea în
colaborare cu Casa Corpului Didactic din Oradea şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Bihor, în cadrul Proiectului de reformă a învăţământului
preuniversitar
2007 – curs de formare continuă cu tema: „Managementul educaţional în
context european”, organizat de Ministerul educaţiei şi Cercetării, ISJ Bihor,
CCD Bihor, Episcopia Greco-Catolică Oradea, Secretariatul Naţional al
Învăţământului Catolic, sub egida CEEC Bruxelles.
2004 – înmatriculată la doctorat, domeniul Educaţie Fizică şi Sport, Academia
Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
2003 – absolventă a Masteratului – Kinesiologie, Facultatea de educaţie fizică
şi sport, Universitatea din Oradea
1999 – absolventă de Studii aprofundate – Antrenamentul sportiv de înaltă
performanţă, Facultatea de educaţie fizică şi sport, Universitatea din Oradea
1998 – curs de promovare a Olimpismului, organizat de COR
1997 – curs internaţional de formatori – Sportul pentru Toţi – Sporturi fără
frontiere
1996 – curs de antrenori şi arbitrii Gimnastică Aerobică Sportivă
1995 – a doua specializare Gimnastică Ritmică Sportivă
1994 – absolventă a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, specializarea Educaţie Fizică
şi sport
1989 – absolventă a Liceului de matematică – fizică Emanoil Gojdu din
Oradea, profil mecanic.

Aptitudini şi competenţe
personale

 gimnice – obţinute prin practicarea gimnasticii de performanţă
la CSS Oradea, reprezentând România în competiţii naţionale
şi internaţionale.

 pedagogice – obţinute prin practica la catedră în învăţământul
preuniversitar

Profesor de educaţie fizică – competenţă obţinută prin diploma de
absolvire a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, Universitatea din Oradea

Antrenor de gimnastică artistică – competenţă obţinută în baza
Ordinului Departamentul Sport din MTS, nr.394 din 1994.

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 italiană bine Foarte bine Foarte bine bine

Limba engleză bine bine bine bine

germană satisfăcător începător slab slab

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi
sociale

- voluntar Caritas Greco-Catolic Oradea
- capacitate de integrare socială foarte bună într-un colectiv, colaborare,
cooperare, lucru în echipă, capacitate de analiză, sinteză şi decizie în situaţiile
ivite.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

2. Conducător al grupului de Cercetaşi Oradea din Congregaţia Don
Orione între anii 1994-2000, voluntariat, actual colaborator.

PROIECTE DE CERCETARE
2006 – GRANT-contract de cercetare nr.496\2006 „Activităţi motrice

adaptate pentru persoane de vârsta a III-a” (membru al echipei de cercetare).
Colaborator proiect

- Proiect finanţat de Consiliul Local al municipiului Oradea din Fonduri
nerambursabile; Proiect în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 254
din 27.03.2008;

- Locul desfăşurării: Regiunea de dezvoltare N-V, Euroregiunea Bihor-
Hajdu-Bihor, jud. Bihor;

- Durata: 20 aprile 2008 – 20 noiembrie 2008;
- Titlul proiectului: „Vrem să fim olimpici! Mai toleranţi, mai buni, mai

sănătoşi!
- Manager proiect: prof. Cristea Aurelia Andrei, Liceul Teologic Greco-

Catolic Oradea;
- Parteneri: Scoala George Coşbuc, Universitatea din Oradea.

Manager proiect „ABC-ul SĂNĂTĂŢII”, proiect educativ local, 2011

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- Utilizare PC (Word; Excel) tehnoredactarea tuturor actelor, cărţilor,
manualelor, tezei de doctorat, referatelor, lucrărilor de cercetare etc.

Competenţe şi aptitudini
artistice

1. Organizator şi conducător de spectacole artistice şi sportive în cadrul
Universităţii din Oradea şi al Liceului Teologic Greco-Catolic Oradea,
antrenor secţia Fitness a CSU Oradea, coordonator al grupului de
gimnastică aerobică participant la CNU.

Permis(e) de conducere Nu

Semnătura
Cristea Dana Ioana


