CURRICULUM VITAE
Nume și prenume: Dumitrescu Gheorghe
Adresa : judeţul Bihor, Oradea
Telefon/fax/e-mail:
Naționalitatea: română
Experiența profesională:
23.02.2015 - prezent: Profesor universitar, disciplinele: Fotbal – fundamente
științifice, Antrenament sportiv pe ramură de sport I, II – fotbal, Departamentul de Educație fizică,
Sport și Kinetoterapie din cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport, Universitatea din Oradea.
17.10.2011 – 22.02.2015: Conferențiar universitar, disciplinele: Tehnica și metodica
fotbalului (băieți), Antrenament sportiv pe ramură de sport, Metodica predării jocurilor sportive în
liceu II - fotbal (băieți), Practică în sportul de performanță, Departamentul de Educație fizică, Sport
și Kinetoterapie din cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport, Universitatea din Oradea.
01.03.2008 – 16.10.2011: Conferențiar universitar, titular prin concurs, disciplinele:
Tehnica și metodica fotbalului, Perfecționarea pregătirii în fotbal, Stagiu de practică (fotbal),
Educație fizică (fotbal), Catedra de Discipline sportive, Facultatea de Educație Fizică și Sport,
Universitatea din Oradea.
01.03.2002 -01.03.2008: Șef de lucrări (lector universitar), titular prin concurs,
disciplinele: Fotbal, Educație fizică (fotbal), Catedra de Discipline sportive, Facultatea de Educație
Fizică și Sport, Universitatea din Oradea.
01.10.1999 -01.03.2002: Asistent universitar, titular prin concurs, disciplinele: Fotbal,
Educație fizică (fotbal), Catedra de Discipline sportive, Facultatea de Educație Fizică și Sport,
Universitatea din Oradea.
01.10.1995 - 01.10.1999: Cadru didactic asociat, disciplina Fotbal, Facultatea de Științe
Socio Umane, specializarea Educație Fizică și Sport.
1986 - 01.10.1999: Profesor CFM (cultură fizică medicală), Spitalul Județean Oradea.
Educație și formare:
2005 noiembrie - Diplomă de doctor în domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. Titlul
tezei: Argumentarea folosirii mijloacelor din atletism pentru dezvoltarea vitezei la fotbaliştii de 12 –
14 ani, susținută la Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport al Republicii Moldova în data de
29. 11. 2004. Echivalată în România prin atestatul nr. 10490/3.11.2005, eliberat de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, cu diplomă de doctor în domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT.
1995 februarie – Diplomă de Licențiat în Educație Fizică și Sport, Facultatea de Educație
Fizică și Sport, Academia Națională de Educație Fizică și Sport, București.
1980 iunie – Diplomă de absolvire, Facultatea de Învățământ Tehnic și Pedagogic, profil
pedagogic, specializarea Educație Fizică (durata 3 ani), Institutul de Învățământ Superior Oradea.
1975 iunie – Diplomă de bacalaureat, Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu”, Piteşti.
➢
➢
➢
➢

Aptitudini și competențe personale:
2015 octombrie - președinte al Conferinței internaționale “Educația fizică și sportul în
beneficiul sănătății”, Universitatea din Oradea.
2014 octombrie - președinte al Conferinței internaționale “Educația fizică și sportul în
beneficiul sănătății”, Universitatea din Oradea.
Membru în Comitetul științific al volumului Conferinței, Analele Universității din Oradea –
fascicula Educație fizică și sport.
2013 noiembrie – absolvent al Programului de formare și conștientizare în asigurarea calității
în Învățământul la Distanță – ID, organizat de Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu
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Academia Comercială din Satu Mare și TÜV Austria – România în cadrul Proiectului
POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare,
îmbunătățire continuă și evaluare a calității în învățământul superior deschis și la distanță pe
baza indicatorilor de performanță și standardelor internaționale de calitate.
2011 octombrie – 2015 octombrie – Director al Departamentului de Educație fizică, Sport și
Kinetoterapie, Facultatea de Geografie, Turism și Sport, Universitatea din Oradea.
2009 – 2010 - Membru în Editorial Board la European Journal of Physical & Health Education
Social and Humanistic Perspective, volum 1, 2, 3 și 4, 2009 - 2010, ISSN 2080-8003, editat de
Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, University of Oradea, University of
Balearic Islands.
2008 – Șef de catedră, Catedra de Discipline sportive din cadrul Facultății de Educație Fizică și
Sport a Universității din Oradea.
Evaluator ARACIS, 2011 - 2018.
Membru al Consiliului Științei Sportului din România.
Limba maternă: limba română
Limbi străine cunoscute:
Limba franceză: utilizator independent.
Limba engleză: utilizator independent.

Aptitudini și competențe sociale:
➢ Locul de muncă – Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie din cadrul Facultății
de Geografie, Turism și Sport, constituie un mediu motivant atât în relațiile cu colegii din
departament cât și în cele cu studenții în privința formării și orientării lor spre viitoarea profesie.
Proiecte de cercetare
2014 – 2015 - Expert coordonator 1 în proiectul “Facilitarea tranziției de la școală la viața
activă a studenților și elevilor din domeniile Geografie și Educație fizică și sport”, contract nr.
POSDRU/161/2.1/G/133169.
2008 – Director proiect în Proiectul de cercetare exploratorie, PCE – 21 (2008) cu titlul
Modele de integrare sistemică a bazelor, activităților și manifestărilor sportive și recreative din
România la nivel de stațiuni și localități turistice și valorificarea lor prin turism, punctaj CNCSIS
82, (cod CNCSIS 2006) fără finanțare.
Aptitudini și competențe tehnice:
- utilizare calculator (Word, Excel)
Permis de conducere: categoria B.
Alte aptitudini și competențe:
- profesor principal Cultură fizică medicală;
- antrenor de fotbal, categoria a III-a;
- arbitru de fotbal divizia B, 1994 - 1998;
- observator al Federației Române de Fotbal, 1998 – 2002.
Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
Data: 10.04.2018

Semnătura

