
 

 

  
 

  

 

  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   Bulz Gheorghe Codrut 

Adresă(e) Oradea, Romania 

Telefon(oane)     

E-mail(uri)  bulz.codrut@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi)  romana 

Data naşterii  18.02.1986 

Sex 

 

 

 masculin 

Experiență profesională  

 - Membru/ supraveghetor în comisia Evaluărilor Naționale la clasa a VIII-a și a XII-a în anii școlari 2013-

2014, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 la Liceul German Friedrich Schiller, Oradea.  

  - Membru in comisia de organizare in cadrul  Seminarului International  Romano-Polonez, ediția a-15-   a, 

30 mai 2016, Oradea. 

  - Membru in comisia de organizare a Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Germana Materna,  

Oradea, 18-21 aprilie 2016, la Liceul German Friedrich Schiller, Oradea. 

  - Organizator în cadrul proiectului „Oradea und Ungebung”, realizat in  cadrul Olimpiadei Școlare de -      

Limba si Literatura Germana Materna, faza naționala, 18-21 aprilie 2016, Oradea. 

  - Profesor asociat al Universități din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism și Sport, din octombrie 2016. 

  - Voluntar în Campania „Împreună împotriva violenței”, parte dintr-o campanie internațională inițiată de 

Center for Women’s Global Leadership (CWGL), în anul 1991.( 24.11.2017 – 10.12.2017), Oradea. 

  - Antrenor fotbal și antrenament sportiv la clubul Zenit Oradea din luna mai 2017. 

  - Participant la „Evenimentul de Multiplicare a proiectului SEMA” ( 2015-1-DE02-KA204-002504),din 

30.06.2017 organizat de Asociația pentru Educație Permanentă în Mediul Rural. 

  - Antrenor principal al echipei de fotbal FC Universitatea Oradea, din 2018. 

  - Participant la cursul organizat de Federația Română de fotbal, privind antrenorii care activează și în 

fotbalul feminin, din Antalya, Turcia, în perioada 05.02.2018 – 09.02.2018. 

  - Absolvent al cursului de formare „Consiliere și orientare în carieră”, 10.12.2018  -14.12.2018, Oradea. 

  - Membru in comisia de organizare a Bacalaureatului si a Evaluărilor Naționale (clasa a 8-a), in anul școlar 

2018 / 2019 la Liceul German Friedrich Schiller, Oradea 

 - Membru în consiliul de administrație a Liceului German Friedrich Schiller Oradea (2019-2021). 

 - Absolvent al programului de perfecționare ( 60 ore), cu specializare „Competențe Antreprenoriale”, din 

cadrul proiectului SmartDoct, programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat. 

 - Participant la concursul de planuri de afaceri SmartDoct, desfășurat în aprilie-iunie 2020 în cadrul 

proiectului SmartDoct, programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat. 

 - Participant la Cursul de Competențe Transversale, în sprijinul cercetării și inovării: „Metodologia întocmirii 

studiilor climatice, bioclimatice și de risc”, desfășurat în iunie-iulie 2020, în cadrul proiectului SmartDoct.. 

  

 



 

 

 

 

 

 

Funcţia sau postul ocupat  profesor 

Numele şi adresa angajatorului  Liceu Teoretic German „Friedrich Schiller” Oradea 

  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Educație Fizică și Antrenament Sportiv 

  

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1992-1996 Scoala Gimnaziala Nicolae Popoviciu, Beius 

1996-2004 Colegiul National Samuil Vulcan, Beius – profil sportiv 

2009-2012 Universitatea din Oradea – Facultatea de Geografie, Turism si Sport 

2012-2014 Universitatea din Oradea- Masterat Educatie fizica si Antrenament Sportiv 

2014-2017 doctorand la Școala Doctorala a Universității din Oradea. 

2018-2020 absolvent postdoctocrat, în cadrul proiectului SmartDoct, programe de înaltă calitate pentru 

doctoranzii și cercetătorii postdoctorat, ai Universității din Oradea. 

  

Calificarea / diploma obţinută 

 

 

 

Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

 

   Profesor Educație Fizică și Sportivă 

   Doctor in Geografie din 19.04.2018 OM 3594 

    

 

 Teoria si Metodica Educației Fizice si Sportului 

 Dezvoltarea calităților motrice 

 Fiziologie – Anatomie 

 Jocuri dinamice  

 Practica pedagogica in gimnaziu 

 Psihologia educației  

 Practica pedagogica in liceu 

 Teoria si metodica predării sporturilor de contact( judo, karate) 

 Teoria si metodica predării fotbalului 

 Teoria si metodica predării handbalului 

 Teoria si metodica predării voleiului 

 Teoria si metodica predării atletismului 

 Teoria si metodica predării baschetului 

 Teoria si metodica predării tenisului de câmp 

 

  

  



 

 

Participare la proiecte nationale si 

internationale  

 

 

 Student Erasmus din 28.01.2011 pana in 22.06.2011 la Universitatea din Alicante, Spania. 

 

 INTERNATIONAL Workshop – „Moving Games- efficient means of achieving the content of physical 

education in preschool and primary school”, organized at de International Conference „Psyhical Education 

and Sports in the Benefit of Health”  – Oradea, 25-26th of may, 2012. 

 

 

 INTERNATIONAL Workshop – „Didactic strategies of action in the physical education lesson, preparation 

class”, organized at the international conference „Psysical Education And Sports In The Benefit Of Health”- 

Oradea , 24-25th  of  may , 2013. 

 

 INTERNATIONAL Workshop- „Optimizing means for psyhical education lesson developed in improvised 

conditions”, organized at de International Conference „Psyhical Education and Sports in the Benefit of 

Health”  – Oradea, 18th october, 2014. 

 

 INTERNATIONAL Workshop – „A sport for everyone, Fit Kid” – Oradea, 29 martie 2015. 

 

 INTERNATIONAL Workshop – „Targeted warm-up for effort in sportive training lessons”, organized at de 

International Conference „Psyhical Education and Sports in the Benefit of Health”, 23 octombrie 2015. 

 

 INTERNATIONAL Workshop – „Creativity developement during the Physical Education lessons”, organized 

at de International Conference „Psyhical Education and Sports in the Benefit of Health”, 23 octombrie 2015. 

 

 Training Program – Management skills in Educational Projects / Extracurricular activities, Oradea 16th 

january 2016, with registration number  1303 

 

 Erasmus Program – staff training – 07.06.2019 pana la 13.06.2019 la Immanuel Kant Baltic Federal 

University, Kalinigrad, Rusia; 

 

 Erasmus Program – teaching - 06.05.2019 pana la 10.05. 2019 la Academy of Physical Education and Sport 

in Gdansk, Poland; 

 

 Workshop – Cercetare, dezvoltare, inovare și antreprenoriat, 15 noiembrie 2019, Oradea, în cadrul 

proiectului „SmartDoct” – programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii post-doctorat ai 

Universității din Oradea; 

 

 Erasmus Program – staff training – 16.12.2019 pana la 20.12.2019 la University of Gdansk, Poland; 

 

 Workshop – Inovare socială și cercetare universitară, 15 aprilie 2020 și 7 mai 2020, Oradea, în cadrul 

proiectului „SmartDoct” – programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii post-doctorat ai 

Universității din Oradea; 

  

 Erasmus Program – staff training – 25.06.2021 pana la 02.07.2021 la University of Sao Tome and Principe, 

in Sao Tome, Africa; 

 

 Erasmus Program – staff training – 12.07.2021 pana la 20.07.2021 la Assane Seck University of Ziguinchor, 

Senegal; 

 

 Erasmus Program – staff training – 23.07.2021 pana la 29.07.2021, Budva, Muntenegru. 

 

 Erasmus Program – staff training – 13.10.2021 pana la 17.10.2021, Vino Vdovjak, Slovacia. 

 

 Erasmus Program – staff training -  29.11.2021 – 03.12.2021 , Kosice, Slovacia. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  

  Înţelegere Vorbire Scriere 

Limba  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   engleza  b2  b2  b2  b1 

   spaniola  b1  b1  b2  b2 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunic usor cu cei din jur, sunt caracterizat de punctualitate si ambiție. Inovativ in ceea ce privește 

domeniul sportiv și nu numai. Adaptabil la orice situație. Capacitate mare de rezolvare a problemelor apărute.  

Dornic de progres și de acumulare de cunoștințe în orice domeniu.  

    

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 Spirit de echipă: am experienta muncii in echipă incă din facultate, cand am participat la activitățile 

presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate in cadrul facultății.   

Abilități de cunoaștere și organizare a unui colectiv numeros. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

 Lucrez cu ușurință în programele Microsoft Word 2003, 2007 si 2010, Microsoft Excel, Power Point.  

  

Competenţe şi aptitudini artistice În primii ani de facultate, am realizat dansuri tematice pentru diferite cauze umanitare.  

  

  

  

Permis(e) de conducere Cat. B 

  



 

 

 

Publicatii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentări / seminarii  

 

 

 

 

Premii de onoare 

 

1. Ilieș, A., Deac, A.L., Wendt, A. J., Bulz, C. G., (2015), Romanian university sports-cultural landscape 

defined by the sportive space determined by national competitions (in 2015) in team sports, in 

GeoSport for Society, vol. 3, no. 2 / 2015, art. no. 15.03.02.009.         

http://geosport.uoradea.ro/2015_2/2015_09_GSS_Ilies_Deac_Wendt_Bulz_15.03.02.009.pdf 

2. Ilieș, A., Ilieș, M., Bulz, C.G., (2016), History and tradition on the Maramureș County football map 

(Period 1980-2016), in Geosport for Society, vol.5, no.2 / 2016, art. no. 16.05.06.022.  

          http://geosport.uoradea.ro/2016_2/2016_12_GSS_Ilies_16.05.06.022.pdf 

3. Ilieș A.,  Stance L., Bulz, C. G., (2016), Geographical landmarks for delimitation of sport-cultural space 

defined by amateur football in Crișana and Maramureș (2011-2016), Analele Universităţii din Oradea, 

Seria Geografie, Year XXVI, no. 2/2016 (December); 

          http://geografie-uoradea.ro/Reviste/Anale/Art/2016-2/12.AUOG_727_Ilies.pdf 

4. Bulz, C.G., Ilieș, A.,  (2017), Teritorrial development indexes of team sports (football), in Geosport for 

Society, vol. 7, no. 2 / 2017, art. no. 17.07.04.032. 

          http://geosport.uoradea.ro/2017_2/2017_2_GSS_Bulz_Ilies_17.07.04.032.pdf 

5. Ilieș, A., Wendt, A. J., Dehoorne, O., Bulz, G. C., (2021), Amateur footbal map(4th league) from 

Romania generated by the coronavirus (COVID-19 in the pre-pandemic season (2019/ 2020), in 

Geosport for Society, vol. 15, no. 2/ 2021. 

          http://geosport.uoradea.ro/2021_2/gss.1506-078.pdf 

  6.     Buhaș, S., Bulz, G. C. – Fotbal – fundamente științifice, Suport de curs, Oradea, 2021. 

          https://fefsoradea.ro/wp-content/uploads/2021/12/Suport-de-curs-Fotbal.pdf 

 

 

         Prezentare cu titlul “Sport and Geography. Methodological approach”, la a 15-a ediție a Seminarului 

International Romano-Polonez dedicat tinerilor cercetători studenți doctoranzi desfășurat la Universitatea din 

Oradea, in 20 mai 2016. 

 

         Diploma de excelenta in semn de apreciere pentru  susținerea activității didactice obținută la a 3-a 

editie a Galei Facultății de Geografie, Turism și Sport în 15 decembrie 2015. 

 

        Diploma de merit pentru promovarea pe plan sportiv a Facultății de Geografie, Turism și Sport, Oradea, 

15 decembrie, 2015. 

 

         Premiul de excelenta Rodica Petrea pentru obținerea titlului de doctor, Oradea,  

 13 decembrie 2017. 

 

         Diploma de merit pentru promovarea pe plan sportiv a Facultății de Geografie, Turism și Sport, Oradea, 

13 decembrie 2017. 
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