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Informaţii personale  

Nume / Prenume ŞUFARU CONSTANTIN 

Adresă(e)  

Telefon(oane) Serviciu:  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română. 
  

Data naşterii  
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” din BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII,  
CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  pe data de 08.07.2009, se echivalează diploma de doctor în pedagogie eliberată de către Consiliul 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova cu diploma de doctor (doctorat 
profesional) în educaţie fizică şi sport eliberată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
seria J Nr. 0002148; 

 pe data de 22.01.2009, am primit diploma de doctor în pedagogie din partea Consiliului Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova, seria DR Nr. 0893; 

 am absolvit studiile de doctorat în doctorantura U.S.E.F.S. Chişinău, prin susţinere publică pe data 
de 21.11.2008; 

 am absolvit cursurile postuniversitare de perfecţionare în specializarea „Management şi legislaţie 
sanitară. Informatică şi statistică medicală” la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” 
Iaşi, 17.07.2003; 

 înscrierea la studiile de doctorat la I.N.E.F.S. Chişinău, ca bursier al statului român, 1.10.1998; 

 înscrierea la studiile de doctorat la I.N.E.F.S. Chişinău, ca bursier al statului român, 1.10.1998; 

 susţinerea examenului de limbă franceză la studiile de doctorat, 30.06.1999; 

 susţinerea examenului la disciplina ,,Filozofia şi metodologia ştiinţei” în cadrul studiilor de doctorat, 
20.10.1999; 

 susţinerea examenului la disciplina ,,Teoria şi metodica educaţiei fizice” în cadrul studiilor de 
doctorat, 28.10.2000; 

 susţinerea examenului la disciplina ,,Tehnologii informaţionale” în cadrul studiilor de doctorat, 
15.05.2002; 

 lector universitar, poziţia 14 din statul de funcţii al Departamentului de Educaţie Fizică şi 
Performanţă Sportivă, 3.10.2011; 

 asistent universitar, poziţia 23 din Statul de funcţii al Catedrei de Jocuri Sportive, 1.10.2007; 

 lector universitar, poziţia 8 din Statul de funcţii al Catedrei de Jocuri Sportive, 1.10.2003; 

 asistent universitar, poziţia 20 din Statul de funcţii al Catedrei de Jocuri Sportive, 21.02.2000; 

 angajat în funcţia de preparator universitar, poziţia 24 din Statul de funcţii al Catedrei de Jocuri 
Sportive,1.10.1997; 
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Funcţia sau postul ocupat Director Departament de Educație Fizică și Performanță Sportivă, Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumător de an, prim-vicepreşedinte al Sindicatului Liber din Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, responsabil cu Protecţia Muncii şi cu Situaţiile de Urgenţă la departament şi pe facultate, 
responsabil cu Managementul Cercetării din DEFPS; responsabil cu activităţile cultural-sportive, din 
cadrul Sindicatului liber din Universitatea din Bacău 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII, Str. Calea 
Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115, Tel./Fax: +40-234/517715, E-mail: fsmss@ub.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Profesor, predare 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  pe data de 08.07.2009, se echivalează diploma de doctor în pedagogie eliberată de către Consiliul 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova cu diploma de doctor (doctorat 
profesional) în educaţie fizică şi sport eliberată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
seria J Nr. 0002148; 

 pe data de 22.01.2009, am primit diploma de doctor în pedagogie din partea Consiliului Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova, seria DR Nr. 0893; 

 am absolvit studiile de doctorat în doctorantura U.S.E.F.S. Chişinău, prin susţinere publică pe data 
de 21.11.2008; 

 am absolvit cursurile postuniversitare de perfecţionare în specializarea „Management şi legislaţie 
sanitară. Informatică şi statistică medicală” la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” 
Iaşi, 17.07.2003; 

 Universitatea Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Educaţie Fizică şi Sport, 
examen de licenţă susţinut în sesiunea iunie 1997, media 10, 1993 - 1997; 

 Liceul Industrial Nr. 1 Bacău,1989 – 1993; 

 Şcoala generală nr.27 Bacău,1981 – 1989; 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în ştiinţe pedagogice, diploma de licenţiat în educaţie fizică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Metodica educaţiei fizice, Anatomie şi fiziologie, Filozofia educaţiei fizice şi sportului, Biochimie, 
Metodologia cercetării ştiinţifice, Atletism, Gimnastică, Handbal, Volei, Fotbal (B.T.M), pregătire 
specializată într-o ramură sportivă – Handbal 

 Competenţe de predare la şcoala generală, liceu, universitate. 

 Competenţe de antrenor categoria a III-a - handbal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Bacău 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   bine  bine  slab  slab  slab 

Franceză   satisfăcător  satisfăcător  slab  slab  slab 

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

  

mailto:fsmss@ub.ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale  Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii pe parcursul celor 14 ani de activitate; 

 În calitate de prim-vicepreşedinte al Sindicatului Liber din Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău am coordonat activitatea sindicală; 

 În calitate de responsabil cu Protecţia Muncii şi cu Situaţiile de Urgenţă la catedră şi pe facultate, am 
organizat activitatea astfel încât nu am obţinut nici o neconformitate la controlul de audit efectuat la 
facultate; 

 În calitate de responsabil cu activităţile cultural-sportive, din cadrul Sindicatului liber din 
Universitatea din Bacău, am desfăşurat activităţi cu ocazia crăciunului, cu angajaţi din Universitatea 
din Bacău; 

 În calitate de responsabil cu Managementul Cercetării la DEFPS, am fost în comitetele de 
organizare a conferințelor științifice internaționale și studențești organizate de FȘMSS; 

 Coordonarea echipelor universitare de handbal la Campionatele Naţionale Universitare, atât feminin 
cât şi masculin, unde am obţinut două titluri de campioane universitare, şi alte rezultate notabile; 

 Membru în trei proiecte de cercetare, dintre care unul cu Republica Moldova; 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor; 

 capacitate de analiză şi sinteză; 

 capacitate de organizare şi coordonare; 

 capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse; 

 competitivitate şi eficienţă în rezolvarea problemelor; 

 abilităţi de comunicare; 

 capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Având în vedere cerinţele învăţământului superior şi al Comunităţii Europene, am fost nevoit să mă 
perfecţionez în utilizarea computerului, în prezent având cunoştinţe foarte bune de utilizare a acestuia. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Pot opera în programele Microsoft Office. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  Am lucrat la radio „Vox-T” din Bacău, ca redactor sportiv şi redactor muzical până în anul 2000; 

 Am organizat seri festive cu anul la care am fost îndrumător de an; 

 Am asigurat sonorizări muzicale la toate evenimentele organizate de către F.Ş.M.S.S., inclusiv 
deschiderile şi închiderile oficiale de an şcolar universitar; 

  

Alte competenţe şi aptitudini Aptitudini şi competenţe pentru cercetare, concretizate în: conducător ştiinţific a peste 60 de lucrări de 
licenţă şi a peste 60 lucrări de cercetare publicate şi prezentate şi a trei cărţi de specialitate din care 
două publicate într-o editură din străinătate; 

  

Permis(e) de conducere Da, categoria B 
  

Informaţii suplimentare  Prof. univ. dr. Mârza Dănilă Dănuţ-Nicu - Prorector pentru programe de cercetare al 
Universităţii „Vasile Alecsandri"din Bacău; 

 Conf. Univ. Dr. Rață Bogdan-Constantin – Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri”din Bacău. 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 


