
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

 
 
 

  
 

    
 
      

Curriculum vitae  
Europass  

     
 
 
 
 

                    
 Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Lucaciu Gheorghe 

Adresă(e) Nr. 9, str. Prof. Gheorghe Costa-Foru, 410474, Oradea, România 

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail ghita_lucaciu@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii 03.01.1960 

Sex masculin 

 
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
    

Educaţie şi cercetare 

 
Experienţa profesională 

 

  Perioada 1997 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar (1997-2003), lector universitar (2003-2011) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Atletism – curs şi lucrări practice la facultatea de profil 
Loisir şi Recreere prin activităţi fizice – curs şi seminar la studii de licenţă şi master 
Turism şi orientare sportivă – practică 
Înot – lucrări practice la facultatea de profil 
Educaţie fizică – la facultăţile de neprofil 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr.1, Oradea, Bihor, România 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                                     
                                                     Perioada   
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                     Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                  Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                     Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Educaţie şi cercetare 
 
1993 – 1997 
Căpitan cu funcţie de lt. col., Ofiţer cu pregătirea fizică 
Pregătirea fizică a elevilor, cursanţilor şi cadrelor militare din unitate 
Şcoala militară de subofiţeri de grăniceri „Avram Iancu”, Calea Aradului, Oradea, Bihor, România 
Educaţie 
 
1989 – 1993 
Profesor 
Lecţii de educaţie fizică şi sport şcolar 
Şcoala Generală nr.6, Str. Triumfului nr.2/A, Oradea, Bihor, România 
Educaţie 
 
1983 – 1989 
Profesor 
Lecţii de educaţie fizică şi sport şcolar 
Şcoala cu clase I-X Luncasprie, Bihor, România 
Educaţie 

Educaţie şi formare  

Perioada 2003 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Educaţie Fizică şi Sport 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în turism montan, loisir 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti 

 
                                                   Perioada 

     Calificarea / diploma obţinută 
               Disciplinele principale studiate/ 
        competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
                         / furnizorului de formare 
 

                                            Perioada 
                Calificarea / diploma obţinută 
                Discipline principale studiate/ 
      competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                         / furnizorului de formare 
 
                                                Perioada 
                Calificarea / diploma obţinută 
             Disciplinele principale studiate/ 
      competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                        / furnizorului de formare 

  
 1991 – 1993 

Profesor I 
Competenţe de predare în ciclul liceal 
 
Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti, România 
 
 
1980 – 1983 
Profesor II 
Competenţe de predare în ciclul primar şi gimnazial 
 
Institutul de Învăţământ Superior, profil Educaţie Fizică şi Sport, Oradea, Bihor, România 
 
 
1975 – 1979 
Diploma de bacalaureat 
Competenţe teoretice în discipline real-umaniste şi competenţe practice în domeniul motoarelor cu 
ardere internă 
Liceul de matematică-fizică nr.2, Reşiţa, Caraş-Severin, România 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   Avansat  Avansat  Avansat  Nivel de bază  Nivel de bază 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă: am lucrat în diferite tipuri de grupuri în sport (ca sportiv şi ca antrenor) şi în activitatea 
profesională 
Aptitudini de coordonare: am funcţionat ca director al Şcolii generale nr.6 între 1990-2003 
Aptitudini de mediator: am lucrat la graniţa dintre tineri şi adulţi, ca mentor, în mediul politicilor pentru 
tineret etc. 
Abilităţi interculturale: am dobândit experienţa activităţii în noua dimensiune educativă şi culturală 
europeană, prin participare în programe de mobilităţi şi programe intensive internaţionale 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am activat în organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale la nivelul facultăţii 
Am fost implicat în organizarea unor competiţii sportive de nivel naţional 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competent în majoritatea programelor Microsoft Office 
Competent în utilizarea Adobe  

Alte competenţe şi aptitudini Ca sportiv de performanţă (Atletism): 
-categoria I de clasificare în proba de 100m 
-component al echipei naţionale de juniori a României în probele de 100m, 200m, 4x100m  
Ca antrenor (de atletism la CSU Oradea): 
-în calitate de colaborator al secţiei „Atletism”, am contribuit la implementarea conceptului de pregătire 
începând din anul 1997. În acest timp, atleţii noştri au ocupat locuri pe podium la Campionatele 
naţionale de tineret şi seniori, la Campionatele naţionale universitare, doi dintre ei fiind selecţionaţi în 
echipa reprezentativă a României, care a participat la Campionatele Balcanice de juniori şi seniori şi la 
Cupa Europei. Cel mai recent, în anul 2011, sportivul Sidea Cristian a cucerit titlul de campion naţional 
de tineret în proba de 400 m.g. 
-arbitru de atletism, cat. a II-a 

Permis(e) de conducere Categoria B din anul 1983 

Informaţii suplimentare -între 1990-1993 am fost ales de colectiv şi numit de Inspectoratul şcolar judeţean, ca director al şcolii, 
funcţie pe care am eliberat-o prin demisie; 
-între 1983-1993, am pregătit echipele şcolilor în care am funcţionat, pentru participare la competiţiile 
şcolare organizate; 
-la Şcoala militară de subofiţeri de grăniceri, am pregătit elevii care au participat la finalele pe 
Ministerul de Interne, la cross şi volei, care au obţinut locuri I, IV, VI, IX; 
-am fost implicat în desfăşurarea practicii pedagogice a studenţilor facultăţii în şcoli din municipiu, în 
perioada 1999-2002; 
-am participat la programe de mobilităţi de cadre didactice şi la programe intensive în colaborare cu 
universităţi partenere din Franţa, Finlanda, Cehia, Ungaria etc.; 
-am elaborat ultimul raport de autoevaluare solicitat de inspecţia ARACIS în anul 2011; 
-am contribuit direct la pregătirea unora din atleţii legitimaţi la CSU Oradea; 
-am făcut parte din Consiliul facultăţii; 
-sunt operator al programului UNIWEB pentru planurile de învăţământ; 
-îndeplinesc funcţia de îndrumător de an.   

 
 
 

      ORADEA                                                                                                                                 LUCACIU GHEORGHE 
     12.12.2011 


