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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume FEFLEA  IOAN 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Numele și 
şi adresa angajatorului 

  
 

Domeniul ocupaţional 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Universitatea din Oradea,  Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Departamentul 
de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, str. Universităţii, nr. 1, 410087, Oradea, 
Bihor, România 
 
Educație Fizică și Sport 
 
Activitate didactică și antrenorat în sport de performanţă 

 

Experienţa profesională  

Perioada 1994 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar la Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane, 
Specializarea Educație Fizică și Sport 
1999-2008 
lector universitar la Universitatea din Oradea, Facultatea de Educație Fizică și 
Sport,Catedra de Discipline Sportive 
2009-2011 
lector universitar doctor la Universitatea din Oradea, Facultatea de Educație Fizică și 
Sport,Catedra de Discipline Sportive 
2011- febr.2016 
lector universitar doctor la Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, 
Turism și Sport, Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie 
martie 2016 – prezent 
conferențiar universitar doctor la Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, 
Turism și Sport, Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• Predare curs și lucrări practice, nivel de licență și masterat la următoarele 
discipline: 

 - Baschet- Fundamente Științifice (curs și lucrări practice) 
 - Metodica predării jocurilor sportive în școală-baschet (curs și lucrări practice) 
 - Metodica predării jocurilor sportive în liceu-baschet (curs și lucrări practice)      
 - Antrenament sportiv pe ramură de sport-baschet (curs și lucrări practice) 
 - Practica în sportul de performanţă-baschet 
 - Teoria și metodica antrenamentului sportiv I (curs) 
 - Tenis de masă (curs)  
 - Educaţie fizică la facultăţi de neprofil (baschet, badminton, fitness) 

• Antrenament sportiv la secția de baschet a Clubului Sportiv Universitar 
Oradea: 
- 1994-1995  baschet băieți (Div.A) 
- 1995-2000  baschet băieți (Div.B) 
- 2003-2006  baschet fete (Div.A) 

 

Perioada 1981 -1994 

Funcţia sau postul ocupat      
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Profesor-antrenor la secția de baschet a Clubului Sportiv Școlar Satu Mare 
  Activitate didactică și de antrenament sportiv în cadrul grupelor de copii și juniori 

Numele şi adresa angajatorului  Clubul Sportiv Şcolar Satu Mare, str.Ioan Slavici, nr. 43, jud. Satu Mare 

                      Educaţie şi formare    Studii universitare şi postuniversitare 

                                        Perioada 2003-2009  -studii de doctorat , finalizate în anul 2009 (18. 03. 2009) 

        Calificarea / diploma obţinută Doctor în educaţie fizică şi sport 
Titlul tezei: „Optimizarea condiţiei fizice prin modelarea pregătirii fizice la 
baschetbalistele junioare II”  
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Simion Gheorghe 
Confirmare prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 4698 din 
14.08.2009 

                Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Şcoala doctorală – Universitatea din Piteşti 

                                                            
Perioada 

1977 – 1980 
Institutul de Învățământ Superior din Oradea, Facultatea de Învățământ 
tehnic și Pedagogic-secția Educație Fizică 
1980-1981 
Institutul de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti – anul IV de specializare baschet 
1991 
licențiat al Institutului de Educație Fizică și Sport București 

 Calificarea/ diploma obţinută  profesor   

Grade didactice 1984 – definitivat  
1989 – gradul II  
1995 – gradul I 

  
Studii preuniversitare 

Perioada 
 

Calificarea/ diploma obţinută 

1972-1976 
Liceul teoretic „Samuil Vulcan ” – secția reală, Beiuş, Jud. Bihor 
Diploma de bacalaureat 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă  română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) portugheză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba portugheză  
B2 

utilizator 
independent 

B2 
utilizator 

independent 
B2 

utilizator 
independent 

B2 
utilizator 

independent 
B
2 

utilizator 
independent 

Limba franceză  
B2 

utilizator 
independent 

B2 
utilizator 

independent 
B2 

utilizator 
independent 

B2 
utilizator 

independent 
B
2 

utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spiritul de echipă şi de colaborare, dobândite în activitatea didactică și în cea de 
antrenorat desfășurată la toate nivelele din sportul de performanţă  
Conducerea echipelor reprezentative la nivel școlar, universitar și la nivel de 
performanță (Div. A) 
Organizarea de conferințe internaționale-membru în echipa de organizare 

       Competenţe şi aptitudini   
        organizatorice   

Spirit organizatoric, experienţă bogată în domeniul managementului grupului sportiv, 
pregătirea și conducerea în competiție a echipelor la diferite nivele (de la copii și 
juniori la Divizia A) 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint), 
dobândite în contextul profesional 

  

    Permis(e) de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Antrenor categoria I al Federației Române de Baschet 
- Antrenor nivel II al Federației Portugheze de Baschet 
- Locul I la Campionatul Național Universitar la baschet 3x3-feminin 

(2013) 
- Trei titluri de campion național și unul de vicecampion național (la 

diferite nivele) cu echipele de juniori pregătite 
- Profesor la Instituto Politecnico de Beja (Portugalia) – Escola Superior de 

Educacao, Facultatea de Educație Fizică și antrenor la Despertar 

Sporting Club de Beja (baschet-Divizia B) -2000/2001 

- Antrenor-coordonator la S.C. “Os Pimpoes” din Caldas de Rainha 

(Portugalia) -2001/2002 

- Antrenor la ACS „Baschet Star” Oradea (minibaschet) 

 
 

                   Data completării:16.04. 2018                                                                                           Semnătura                                                                                                                                                                                   

 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

