Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Gheorghiu Aurelian
Bulevardul Dunarea nr.84, bl.PR5, ap.8, Micro 21, Galati, cod postal 800669, Romania
+40 336432251
Mobil: +40 744780 266
+40 236477940
Română
15.10.1971
Masculin

Locul de muncă vizat / Lector universitar – FEFS Galati - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Domeniul ocupaţional Învăţământ – Educaţie
Perioada Septembrie 1990 până în iunie 1991
Ianuarie 2010 până în prezent
Noiembrie 1992 până în prezent
Ianuarie 2011 până în decembrie 2011
Iulie 2014 până în prezent
Februarie 2014 până în prezent
Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate didactica si pedagogica la clasele I – X pe disciplina Educatie fizica si Sport
Activitate antrenorat la grupe de copii si juniori pe disciplina Fotbal
Instruirea lucratorilor cu privire la riscurile la care se expun in procesul muncii, in vederea
mentinerii starii de sanatate a personalului
Coordonare pe linie de securitate a muncii (instruire, examinare, verificare) in cadrul proiectului
„RevitalizareFurnal nr.5”- Arcelormittal Flat Carbon Galati
Supravegherea lucrarilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a anumitori
beneficiari in vederea executarii lucrului in conditii de siguranta a muncii prestate. Coordonare
SSM in cadrul proiectului „Reabilitare pompa vid RH – OLD 1, Arcelormittal Flat Carbon Galati”
Activitate didactică și de cercetare în cadrul Departamentului Jocuri Sportive și Educație Fizică, a
Facultății de Educație Fizică din cadrul Universității “ Dunărea de Jos din Galați

Numele şi adresa angajatorului SCOALA CU CLASELE I – X, LOCALITATEA SCHELA, JUDETUL GALAȚI
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV “ DANUBIUS 2010 “ GALAȚI
NUCLEARMONTAJ GALAȚI SA
BOCCARD ROMANIA SRL
SC ECO – TEHNO – CONS – SECURITY BUCURESTI
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică si pedagogică in domeniul Educatiei fizice si Sportului
Activitate antrenorat (Licenta “B” UEFA) grupe copii si juniori in cadrul clubului de fotbal
Instalaţii si echipamente in domeniul energetic
Instalaţii si echipamente in domeniul construcţiilor mecanice si energetice
Asistenta si consultanta in domeniul securităţii si sănătăţii in muncă.
Activitate didactică și de cercetare în domeniul Educației Fizice și Sportului

Educaţie şi formare
Perioada

Din decembrie 2011 până în august 2012
Din octombrie 2011 până în august 2016
Din septembrie 2010 până în octombrie 2010
Din noiembrie 2008 până în ianuarie 2009
Din septembrie 2008 pana in noiembrie 2008
Din din ianuarie 2007 pana in februarie 2007
Din octombrie 2007 pana in iulie 2009
Din octombrie 2003 pana in iulie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Antrenor Fotbal - Licență B – UEFA (Uniunea Europeană de Fotbal Asociație)
Doctor in științe pedagogice, știința sportului și educației fizice
Coordonator in materie de securitate si sanatate in muncă
Evaluator de risc in securitatea si sanatatea in muncă
Inspector de specialitate protectia muncii
Cadru tehnic cu atributii in prevenirea si stingerea incendiilor
Master in Managementul sportului
Licenţiat in Educatie fizică şi sport

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL – Școala Federală de Antrenori
UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT CHIŞINĂU- Facultatea de Știinte
Pedagogice şi Socioumaniste
SC ANDIRIVAC SRL GALATI – furnizor de formare
UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” IAŞI – Facultatea de Ştiinta si Ingineria
Materialelor
SC ANDIRIVAC SRL GALATI – furnizor de formare
SC WORK EDUCATION SRL – CONSTANTA – furnizor de formare
UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI – Facultatea de educatie fizică şi sport
UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI – Facultatea de educatie fizică şi sport

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european
Limba engleza
Limba franceza
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Română
Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie

Scriere
Exprimare scrisă

B2 Utilizator indep. B2 Utilizator indep B1 Utilizator indep B1 Utilizator indep B1

Utilizator indep

A2 Utiliz. elementar B1 Utilizator indep A2 Utiliz. elementar A2 Utiliz. elementar A2

Utiliz. elementar

- spirit de echipă
- capacitate de adaptare la medii multiculturale obtinută prin experienta de muncă
- bună capacitate de comunicare obtinuta ca urmare a experientei de profesor.
- spirit organizatoric
- experienţă buna a managementului in domeniul sportului
- o buna cunoastere a proceselor de instruire, testare și control în domeniul Ed. Fizice si Sportului
- o buna cunoastere a proceselor tehnologice in domeniul amenajărilor bazelor sportive
- buna stapinire a instrumentelor Microsoft Office
- cunostinte temeinice in domeniul IT –Hardware, Software
- cunostinte elementare a aplicatiilor de grafică pe calculator
- fost sportiv de performanta – jucator de fotbal Liga 2
- aptitudini in sporturi precum tenis de camp ,tenis de masă , baschet, volei
- activitati de timp liber – fitness , muzică, călătorii
-deținător permis conducere categoria B
-stagiul militar efectuat
-căsătorit, un copil minor
-persoane de contact: Prof.univ.dr. Ploeșteanu Constantin, Prof. univ.dr. Moisescu Petronel,
Prof.univ.dr.Mereuță Claudiu , Conf.univ. dr. Liușnea Cristian Ștefan, Prof. univ. dr. Ion Ene
Mircea.
Data,
30.09.2019

Semnătura

