
 

 
 
 
 
 
  

Curriculum vitae 

          

Informaţii personale  

Nume / Prenume GALERU OVIDIU 

Adresă Romania, Bacău, str. Ghioceilor, nr.13, sc.A, ap.4 

Telefon(oane) 0745312668 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 06.octombrie 1970 

Stare civilă Căsătorit, 1 copil 

 Educaţie şi formare 
(STUDII EFECTUATE ŞI DIPLOME OBŢINUTE) 

 

Perioada 2011 

Nivelul formei de instruire / învăţământ Master postuniversitar 

Numele instituţiei prin care s-a realizat 
formarea profesională 

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

Tipul calificării / diploma obţinută Specializarea „Psihologia sportului de performanţă” 

Perioada 2006 - 2010 

Nivelul formei de instruire / învăţământ Doctorat 

Numele instituţiei prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, titlul tezei „Tehnici moderne în 
optimizarea predării-învăţării-evaluării tehnicii de înot la juniorii II” 

Tipul calificării / diploma obţinută Doctor în ştiinţe 

Perioada 1998 

Nivelul formei de instruire / învăţământ Curs a II-a specializare 

Numele instituţiei prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Şcoala Naţională de Antrenori, Bucureşti. 
 

Tipul calificării / diploma obţinută Specializare Nataţie 

Perioada 1992-1997 

Nivelul formei de instruire / învăţământ Studii de licenţă 

Numele instituţiei prin care s-a realizat 
formarea profesională 

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

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de licenţă, specializarea atletism 

Perioada 1985-1989 

Nivelul formei de instruire / învăţământ Studii liceale 

Numele instituţiei prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Liceul Industrial nr.5, Bacău 

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 



Experienţa profesională  

Locul de muncă  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Perioada  2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată, activităţi de seminar şi 
lucrări practice. Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii). Elaborare 
materiale didactice. Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

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. 

Perioada 2007 - 2011  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: activităţi de seminar şi lucrări practice la forma de învăţământ de lungă şi scurtă 
durată, Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii). Elaborare 
materiale didactice. Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice. 

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. 

Perioada 2003 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată, activităţi de seminar şi 
lucrări practice. Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii). Elaborare 
materiale didactice. Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

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. 

Perioada 2000 – 2003 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: activităţi de seminar şi lucrări practice la forma de învăţământ de lungă şi scurtă 
durată. Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

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. 

Perioada 1998 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: activităţi de seminar şi lucrări practice la forma de învăţământ de lungă şi scurtă 
durată. Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

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. 

Locul de muncă  Club Sportiv Municipal Bacău 

Perioada 2011 - 2018 

Funcţia sau postul ocupat Antrenor înot (contract prestări servicii prin As. C.S. Nautica Bacău / PFA Galeru Ovidiu) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Antrenamente cu grupele de sportivi de performanţă și înaltă performanță. 
Organizare şi participare în competiţii din calendarul Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon 
Modern. Antrenor coordonator al secției de înot din anul 2017. 

Numele şi adresa angajatorului Club Sportiv Știința Municipal Bacău, Str. Letea nr. 17, Bacău 

Locul de muncă  Liceul cu Program de Educaţie Fizică şi Sport, Bacău 

Perioada 1998 – 2002 

Funcția sau postul ocupat Profesor / Antrenor înot 



Activități şi responsabilități principale  Activități didactice: învățare şi perfecționare. Antrenamente cu grupele de sportivi de performanţă. 
Organizare şi participare în competiţii din calendarul Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon 
Modern. 

Numele şi adresa angajatorului Liceul cu program de Educație Fizică şi Sport, Bacău, Secţia de nataţie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sport de performanță, înot sportiv. 

Locul de muncă Sport Club Municipal Bacău 

Perioada 1992 – 1998 

Funcţia sau postul ocupat Instructor înot 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi didactice: învăţare şi perfecţionare. Antrenamente cu grupele de sportivi de performanţă. 
Organizare şi participare în competiţii din calendarul Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon 
Modern. 

Numele şi adresa angajatorului Sport Club Municipal Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sport de performanță, înot sportiv. 

Locul de muncă Primăria Municipiului Bacău, Bazinul Olimpic de Înot 

Perioada 1991 – 1993 

Funcţia sau postul ocupat Instructor înot 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: învăţare şi perfecţionare. Activităţi de supraveghere (salvamar) 

Numele şi adresa angajatorului Primăria Municipiului Bacău, Bazinul Olimpic de Înot. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înot recreativ, înot sportiv. 

Contribuţii ştiinţifice în  
domeniul de activitate   

 

 

 În perioada 1998 - 2017 am publicat 29 lucrări în revistele de specialitate sau volumele unor 
sesiuni internaţionale sau naţionale, 2 cărţi de specialitate, 2 cursuri pentru studiile de licenţă, 2 
cursuri pentru studenţii programelor de studii cu frecvenţă redusă, 1 caiet de lucrări practice. 

 Membru în proiectele de cercetare: Depistarea şi selecţia sportivilor pentru practicarea kaiac-canoe 
(Proiect de cercetare cu contract de colaborare între Federaţia Română de Kaiac-Canoe (nr, 
180/20.08.2004) şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Bacău (nr.159/20.08.2004)  

 Investigarea potenţialului biomotric şi a atitudinilor de postură al populaţiei şcolare a judeţului 
Bacău (Proiect de dezvoltare cercetare încheiat cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi 
Inspectoratul Şcolar Bacău, prin decizia nr. 376/17.03.2004) 

Apartenenţa la societăţi 
ştiinţifice 

 

 

 Membru al Consiliului Științei Sportului din România din anul 2000;  

 Membru în Centrul de Cercetări pentru Performanță Umană Bacău din anul 2002; 

Aptitudini şi competențe pentru  
procesul didactic 

 

 

 Membru în comisia de finalizare a studiilor universitare de licenţă și masterat, programele de 
studii: Kinetoterapie şi motricitate specială, Performanță sportivă  între anii 2011 - 2017  

 Responsabil de centru în compartimentul Învăţământ la Distanţă, filiala Bacău – Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea din Bacău, având ca sarcini principale organizarea 
întregului proces didactic şi organizatoric al acestui compartiment; 2000 - 2006  

 Organizator al activităţilor practice de vară la disciplina „Practică de înot utilitar-aplicativ şi vâslit” 
în stațiunea Costinești din anul 2006 – prezent 
 

Aptitudini şi competenţe  
pe plan sportiv 

 



 
 

 Antrenor al Lotului Olimpic de Nataţie al României, care a participat la Jocurile Olimpice de 
Vară, Londra 2012 și Rio 2016;  

 Antrenor al Lotului Naţional de Nataţie la Campionatele Europene de Natatie, Debrecen 2012, 
Berlin 2014, Londra 2016, Glasgow 2018; 

 Antrenor al Lotului Naţional de Nataţie la Campionatele Mondiale de Natatie, Barcelona 2013, 
Kazan 2015, Budapesta 2017;  

 Antrenor al Lotului Naţional de Nataţie la Campionatele Mondiale de Natatie în bazin scurt, 
Istambul, 2012, Doha 2014;  

 Antrenor al Lotului Naţional de Nataţie la Campionatele Europene de Natatie în bazin scurt, 
Netanya, 2015;  

 Antrenor coordonator al Secției de înot din cadrul Club Sportiv Municipal Bacău;  

 Manager / Antrenor coordonator în cadrul Asociației Clubul Sportiv Nautica Bacău; 

 Coordonator / Director de concurs la Campionatelor Naţionale Universitare de Nataţie, Bacău 
2017, 2018  

 Coordonator / Director de concurs la Cupa Bacăului la Înot, Bacău din anul 2008 până în 
prezent (11 ediții)  

 Coordonator / Director de concurs la Cupa Bistriței la Înot, Bacău din anul 2009 până în 
prezent (8 ediții) 
 

Apartenența la structuri  
sportive 

 

  Din anul 2005 până în prezent, Preşedinte al Asociaţiei Clubul Sportiv Nautica Bacău, club afiliat 
la FRNPM din anul 2009. 

 Din anul 2007 până în prezent, Vicepreşedinte al Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru Toţi” Bacău; 

 Din anul 2014 până în prezent, Preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Nataţie şi Pentatlon Modern 
Bacău; 

 Din anul 2017 până în prezent, membru în Colegiul Central al Antrenorilor de Înot din cadrul 
Federației Române de Natație şi Pentatlon Modern; 

 

Rezultate obținute în  
domeniul sportiv 

 

      Rezultate ca antrenor 

 2011, Norbert TRANDAFIR, locul II în proba 100m liber și locul IV în proba 50m liber la 
Campionatul Mondial Universitar, Shenzhen, China.  

 2012, Norbert TRANDAFIR, locul III, în proba 100m liber și finalist în proba 50m liber cu locul 
VIII la Campionatul European de Nataţie, Debrecen, Ungaria.  

 2012, Norbert TRANDAFIR, participare la Jocurile Olimpice, Londra 2012, cu rezultatele: 
calificare în semifinală locul 16 la proba 50m liber; locul 17 în proba 100m liber.  

 2013, Norbert TRANDAFIR, semifinalist la Campionatul Mondial de Natatie, Barcelona, cu 
timpul 21,98 – record national de seniori. 

 2014, Marius RADU, finalist în proba 100m liber, locul 8 la Campionatul European de Nataţie, 
Berlin, Germania.  

 2015, finalistă Ștafeta 4x50m liber cu Norbert TRANDAFIR și Marius RADU în componență 
locul VI, la Campionatul European de Nataţie în bazin scurt, Netanya, Israel.  

 2016, finalistă Ștafeta 4x100m liber cu Norbert TRANDAFIR și Marius RADU în componență 
locul VI, la Campionatul European de Nataţie, Londra, Marea Britanie.  

 2015, Norbert TRANDAFIR finalist cu locul VIII în proba 50m liber, la Campionatul European 
de Nataţie Londra, Marea Britanie. 



 
 

Ianuarie 2019      GALERU Ovidiu 
 

 

 

 

 2016, calificare la Jocurile Olimpice, Rio 2016 cu sportivii Norbert TRANDAFIR (50m liber) și 
Marius RADU (100m liber), cei doi sportivi contribuind și la calificarea echipei de Ștafetă 
4x100m liber 

 2016, Norbert TRANDAFIR, calificare în semifinală cu locul locul 14 la proba 50m liber la 
Jocurile Olimpice, Rio 2016, cu rezultatele.  

 Doborârea de 15 ori a Recordurilor Naționale de Seniori cu sportivii antrenați, în probele 
50m liber, 50m fluture, 200m liber, 4x100m liber, 4x50m liber, 4x50m mixt, 100m liber (bazin 
scurt) 

 Peste 50 de titluri de Campion Național de Seniori, cu sportivii antrenați. 

 Peste 160 de medalii la Campionatele Naționale de copii, juniori 2 (cadeți) cu sportivii antrenați. 
 

      Rezultate ca antrenor coordonator CS Nautica Bacău 

  2015, Clubul Sportiv Nautica Bacău se clasează pe locul II la nivel național - categoria copii, în 
topul cluburilor afiliate, conform statisticii FRNPM. 

 2016, Clubul Sportiv Nautica Bacău se clasează pe locul I la nivel național - categoria copii, în 
topul cluburilor afiliate, conform statisticii FRNPM. 

Limba maternă Română 

Limbai străine cunoscute Engleză  (bine) 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilități de comunicare verbală si nonverbală. Abilitatea de a lucra în echipă. Empatie. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilități de utilizare a aparaturii electronice în procesul didactic. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competenţe si cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Windows, Microsoft Office: Word, Excel, 
Outlook, PowerPoint, software specifice pentru planificare în nataţie (Personal Swim Manager, Team 
Manager) software de analiză biomecanică (MaxTRAC) 

Permis de conducere Deţin permis de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare  - Conf. univ. dr. Rată Bogdan Constantin – Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şii 
Sănătăţii din  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;  

- Iamandi Ștefan, Bitang Viorel, Guță Bogdan, Giurcăneanu Matei, Secretari Generali al Federaţiei 
Române de Nataţie şi Pentatlon Modern. În perioada 2011 - 2018 


