
Curriculum Vitae European   

  
1  

E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 

                                                                                                                

         

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume şi prenume  CIUNTEA MIHAI LUCIAN 

Adresă   

Telefon   

Fax   

E-mail    

Naţionalitate   

Data naşterii   

 

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ (ÎNCEPÂND 

CU CEA MAI RECENTĂ)  

  

• Data (de la – până la)  Din 01.X.2015 - 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 

Sportului şi Sănătăţii, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115. 

• Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 Învăţământ superior. 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent.universitar.  

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activităţi didactice: activităţi de seminar şi lucrări practice (Metode de cercetare în 

ştiinţa sportului si educatiei fizice şi educaţie fizică,facultăţi non profil). 

Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă); 

Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; evaluare şi activităţi complementare în 

cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi postuniversitare (comisii: 

secretare,contestaţii);  

Elaborare materiale didactice.  

Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 

Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 
  

• Data (de la – până la)  Din 01.X.2007 - 01.X.2015 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea 

Mărăşeşti, nr.157, Bacău. 

• Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 Învăţământ superior. 

• Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar; 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activităţi didactice: activităţi de seminar şi lucrări practice (Metode de cercetare în 

ştiinţa sportului si educatiei fizice şi educaţie fizică, facultăţi non profil). 

Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă); 

Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; evaluare şi activităţi complementare în 

cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi postuniversitare (comisii: 

secretar,contestaţii);  

Elaborare materiale didactice.  

Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 

Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 
 

• Data (de la – până la)  Din 01.02.2004 până în prezent. 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Sport Club Municipal Bacău,Theodor Aman nr 94,tel 
40234512404,Website : www.scmbacau.ro 

• Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 Secţia de tenis, antrenor categoria a III-a. 

• Funcţia sau postul ocupat  Antrenor 1/2 normă în cadrul secţiei de tenis 
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• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Predare / formare a sportivilor în actitatea de performanţă ; 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

(ÎNCEPÂND CU CEA MAI 

RECENTĂ) 

• Perioada (de la – până la)  Din 2011-2015 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Studii de doctorat în cadrul U.N.E.F.S 

Bucureşti, Str Constantin Noica, nr. 140, Sector 6, C.P. 060057, Bucureşti, 

România. 

 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Studii de doctorat 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Această diplomă de doctor a fost atestată şi echivalată cu  Diploma de Doctor 

în ştiinţa sportului şi a educaţiei fizice de către Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării din România în data de 03 mai 2015. 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 8 - Doctorat. 

 

• Perioada (de la – până la)  Din 2008-2010 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Departamentul de studii postuniversitare, specializarea „Psihologia sportului 

de performanţă”; Master în Educaţie Fizică şi Sport ; 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Master EFS 

 
 

• Perioada (de la – până la)  Din 2003-2007 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale 

Mişcării Sportului şi Sănătăţii. 

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Calea Mărăşeşti 157, 
Bacău – 600115, tel 40234/57.66.43 website fsmss@ub.ro. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 TEFS, Istoria EFS, Didactică, Metodică, Metode de 
cercetare în ştiinţa educaţiei fizice şi sportului,Bazele 
generale ale antrenamentului sportiv ; 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Diplomă de licenţă 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 – Diploma de Licenţă. 

 
 

 

 

 

• Perioada (de la – până la)  Din 1999-2003 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Colegiul Naţional „ Ştefan cel Mare” Bac ău  
Colegiul Naţional Pedagogic „ Ştefan cel Mare” Bacău,Str Spiru 
Haret,nr 6,cod poştal 600114 website www.pedagogicbacau.ro 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Română, Matematică,Germană, Engleză, Educaţie Fizică, etc. 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Diplomă de Bacalaureat 

 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 4 – Diploma de Bacalaureat. 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

                           dobândite în 

cursul vieţii şi  carierei dar care 

nu sunt recunoscute neapărat 

printr-un   

                           certificat sau o 

diplomă       
 

Limba maternă  Româna. 
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Limbi străine cunoscute  

 
 

Limba Engleză   

• abilitatea de a citi           B1 – Utilizator independent; 

• abilitatea de a scrie         B1 – Utilizator independent; 

• abilitatea de a vorbi      B1 – Utilizator independent; 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISTICE 

(Descrieţi aceste aptitudini şi 

indicaţi 

în ce context le-aţi dobândit)  

Muzică, desen, literatură etc. 

      În perioada 2004 - 2019, în calitate de antrenor secund de tenis la Sport Club 
Municipal Bacău, am  obţinut o serie de rezultate notabile la juniori, reprezentate 
de:  

- o medalia de argint la CNI 16 ani maculin, simplu  (2018) ; 
- o medaliade  bronz la CNI 16 ani maculin, dublu (2018) ; 
- o medalia de  bronz la CNI 12 ani maculin (2014) ; 

- o medalie de aur la CNI 14 ani masculin(2012) ; 

- o medalie de argint la CNI 10 ani masculin(2012) ; 

- o medalie de aur la CNI 18 ani masculin(2011) ; 

- 6 medalii câştigate la campionatele naţionale ;  
- numeroase concursuri naţionale câştigate ; 

- 8 sportivi clasaţi în primele 15 locuri ale clasamentului naţional; 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

   

  
- Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse; spirit de 

observaţie; hotărâre, tenacitate, viteză de decizie; abilităţi de comunicare; 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

  

- Capacitate de organizare şi coordonare; Aptitudini organizatorice, 

rezultate din implicarea directă în activităţi şi cercuri studenţeşti ; 

   
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 

 - Utilizare PC - la nivel bun;  

- Utilizare aparatură multimedia: cameră video, scanner, videoproiector,    

retroproiector, video.  

 
 
 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 

 - Conf. univ. dr. Raţă Bogdan Constantin – Decan al Facultăţii de Ştiinţe 
ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii din Bacău;  

- Conf. univ. dr.Şufaru Constantin – Şef departament Educaţie fizică şi 
Performanţă sportivă, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii din cadrul Universităţii din Bacău;  

- Prof. univ. dr. Ababei Radu –Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului 
şi Sănătăţii din cadrul Universităţii din Bacău  

- Prof. univ. dr. Dobrescu Tatiana – Prodecan cu Managementul Cercetării 
Ştiinţifice, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din 
cadrul Universităţii din Bacău;  

- Prof. univ. dr. Raţă Gloria – Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului 
şi Sănătăţii din cadrul Universităţii din Bacău; 

 

 

DATA: 09.01.2020 

PERMIS DE CONDUCERE  - Auto – Categoria B; 


