EUROPEAN
CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume

BALINT GHEORGHE

Adresă
Telefon

0234/517715

Fax

0234/517715

E-mail

gbalint@ub.ro; gyuri68@hotmail.com; gyuri68@gmail.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

07 iunie 1968

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ (ÎNCEPÂND
CU CEA MAI RECENTĂ)
• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Curriculum Vitae European

Din 23.VII.2009 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115.
Învăţământ superior.
Profesor universitar.
- Director Departament: Departament Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă
(din 13 martie 2008 până în 18 septembrie 2015)
Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată (Teoria şi
practica sporturilor de iarnă şi aplicaţii în discipline sportive de iarnă (în tabere de
pregătire), master (Fotbal în învăţământul liceal şi în activităţile de timp liber - Master
AMCTL); (Modelare în educaţie fizică şi sport de performanţă - Master AMCTL + PS);
activităţi de seminar şi lucrări practice (Modelare în educaţie fizică şi sport de
performanţă –Seminar, Master AMCTL + PS), (Teoria şi practica sporturilor de iarnă şi
aplicaţii în discipline sportive de iarnă (în tabere de pregătire – lucrări practice);
(Aplicaţii în discipline sportive de iarnă II (stagiu de practică în tabere de pregătire –
lucrări practice); (Stagiu de practică sportivă competiţională extraşcolară şi de timp
liber - Master AMCTL ).
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii);
Îndrumare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în
învăţământul preuniversitar.
Evaluare: în cadrul pregătirii prin doctorat (referent oficial comisii susţinere publică
teze); în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la toate
formele de învăţământ (curs, seminar, lucrări practice); evaluare şi activităţi
complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi postuniversitare
(comisii: elaborare tematică şi bibliografie, examinare şi notare, corectură, contestaţii);
Elaborare materiale didactice.
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern.
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice.

26.V.2004 - 23.VII.2009
Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea
Mărăşeşti, nr.157, Bacău.
Învăţământ superior.
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• Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar;
Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
(28.07.2005 - 13 martie 2008);
Şef de Catedră: Catedra de Jocuri Sportive (26.05.2004 - 28.07.2005).

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată: (Bazele
teoretice şi metodice ale sporturilor de iarnă); (Bazele generale ale fotbalului);
(Metodica predării fotbalului în gimnaziu); (Dopajul în sport – prevenire şi combatere),
master (Fotbalul în învăţământul liceal şi postliceal - Master AMCTL); activităţi de
seminar şi lucrări practice (Fotbalul în învăţământul liceal şi postliceal – Lucrări
practice, Master AMCTL), (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă I (stagiu de practică
în tabere de pregătire) – lucrări practice); (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă II
(stagiu de practică în tabere de pregătire – lucrări practice); (Bazele generale ale
fotbalului – lucrări practice); (Metodica predării fotbalului în gimnaziu – lucrări
practice); (Dopajul în sport – prevenire şi combatere - seminar).
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii);
Îndrumare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în
învăţământul preuniversitar.
Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la
toate formele de învăţământ (curs, seminar, lucrări practice); evaluare şi activităţi
complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi
postuniversitare (comisii: elaborare tematică şi bibliografie, examinare şi notare,
corectură, 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)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat

09.II.1998 - 26.V.2004
Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea
Mărăşeşti, nr.157, Bacău.
Învăţământ superior.

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată: (Bazele
teoretice şi metodice ale sporturilor de iarnă); (Bazele generale ale fotbalului); master
(Activităţi sportiv-recreative şi de timp liber cu specific montan şi acvatic, de salvamont
şi salvamar - Master AMCTL); activităţi de seminar şi lucrări practice (Practica de
specialitate în staţiuni montane – Lucrări practice, Master AMCTL), (Aplicaţii în
discipline sportive de iarnă I (stagiu de practică în tabere de pregătire) – lucrări
practice); (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă II (stagiu de practică în tabere de
pregătire – lucrări practice); (Bazele generale ale fotbalului – lucrări practice);
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii);
Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la
toate formele de învăţământ (curs, seminar, lucrări practice); evaluare şi activităţi
complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi
postuniversitare (comisii: elaborare tematică şi bibliografie, examinare şi notare,
corectură, 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)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

26.II.1996 – 09.II.1998
Universitatea din Bacău, Catedra de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea
Mărăşeşti, nr.157, Bacău.
Învăţământ superior.

Curriculum Vitae European

Lector universitar;
Director al Centrului pentru Învăţământ la Distanţă din Universitatea din
Bacău (1999 – 28.07.2005).

Asistent universitar.
Activităţi didactice: activităţi de lucrări practice (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă
I (stagiu de practică în tabere de pregătire) – lucrări practice); (Aplicaţii în discipline
sportive de iarnă II (stagiu de practică în tabere de pregătire – lucrări practice); (Bazele
generale ale fotbalului – lucrări practice);
Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la
lucrări practice;
Elaborare materiale didactice.
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern.
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice.
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• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

22.II.1993 – 26.II.1996.
Universitatea din Bacău, Catedra de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea
Mărăşeşti, nr.157, Bacău.
Învăţământ superior.

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.X.1992 - 22.II.1993.
Universitatea din Bacău, Catedra de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea
Mărăşeşti, nr.157, Bacău.
Învăţământ superior.

Preparator universitar.
Activităţi didactice: activităţi de lucrări practice (Schi – lucrări practice); (Fotbal –
lucrări practice);
Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la
lucrări practice;
Elaborare materiale didactice.
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern.
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Preparator universitar suplinitor.
Activităţi didactice: activităţi de lucrări practice (Schi – lucrări practice); (Fotbal –
lucrări practice);
Elaborare materiale didactice.
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern.
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
(ÎNCEPÂND CU CEA MAI
RECENTĂ)
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

28 ianuarie 2011.
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior (ARACIS)
împreună cu Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu
Frecvenţă Redusă (DIDIFR) al Universităţii Transilvania din Braşov.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

08 aprilie 2009.
Ministerul Tineretului şi Sportului – Centrul Naţional de Formare şi
Perfecţionare a Antrenorilor.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută

12 - 28 octombrie 2007.
Federaţia Internaţională de Schi, Federaţia de Schi Sărituri Austria.

Curriculum Vitae European

Training de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calităţii
învăţământului superior
Certificat.
Expert Evaluator Extern al ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii Învăţământului Superior).

Antrenor de Schi-Biatlon.
Certificat de clasificare profesională, Seria C, nr. 0000006.
Antrenor de Schi-Biatlon categoria a II-a.

Curs Internaţional “Ubungsleiter Sprunglauf” (Perfecţionare
antrenamentul săritorilor cu schiurile de pe trambulină)
Certificat antrenor schi sărituri – 28.10.2007.

în
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• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Curs de perfecţionare.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

15 octombrie – 26 noiembrie 2006.
Universitatea Bacău – Învăţământ superior.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută

15. IX. 1996 – 19. XII. 2002.
Institutul Naţional de Educaţie Fizică al Republicii Moldova din Chişinău,
Învăţământ superior.

• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de
management al calităţii în procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică.
Certificat de absolvire nr.1 din 19.06.2007.
Curs postuniversitar.

Studii de doctorat.
Diploma de Doctor în Pedagogie - Comisia Superioară de Atestare a
Republicii Moldova, 19 decembrie 2002.
Această diplomă de doctor a fost atestată şi echivalată cu Diploma de Doctor
în domeniul Educaţie Fizică şi Sport de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării din România în data de 29 mai 2003.
ISCED 8 - Doctorat.
1988 – 1992.
Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti - Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport, Învăţământ superior.

Pedagogie, psihologie, teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului,
anatomie şi biomecanică, igienă şi prim ajutor, baschet, handbal, volei, tenis,
gimnastică, atletism, nataţie, handbal, fotbal, schi, specializare/schi, etc.
Diploma de licenţă.
ISCED 5 – Diploma de Licenţă.
1982 – 1986.
Liceul Industrial, Sîngeorz-Băi, jud. Bistriţa Năsăud; Învăţământ liceal.

Prelucrător prin aşchiere.
Diploma de bacalaureat.
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
Curriculum Vitae European
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Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Limba Engleză
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ARTISTICE

(Descrieţi aceste aptitudini şi
indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
Muzică, desen, literatură etc.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

Curriculum Vitae European

Româna.

C2 – Utilizator experimentat;
B1 – Utilizator independent;
B1 – Utilizator independent;
- INTERNATIONAL FIEP COSS OF HONOR OF PHYSICAL
EDUCATION, acordat de FÉDÉRATION INTERNATIONALE
D´ÉDUCATION PHYSIQUE (F.I.E.P.) WORLD – acordat în semn de
recunoaștere a serviciilor și contribuțiilor remarcabile în educația fizică
internațională,
sport
și
știința
educației
fizice
http://fiepeurope.eu/fiep%20cross%20of%20honor.php (14 ianuarie
2017 – Foz do Iguacu, Brazilia).
- MEDALIA „MANUEL TUBINO” acordată de FÉDÉRATION
INTERNATIONALE D´ÉDUCATION PHYSIQUE (F.I.E.P.) pentru
recunoaşterea serviciilor relevante desfăşurate în FIEP MONDIAL pentru
dezvoltarea educaţiei fizice, sportului şi activităţilor recreative, cu ocazia
comemorării a 90 de ani de activitate FIEP (13 ianuarie 2013 – Foz do
Iguacu, Brazilia).
- FIEP EUROPE THULIN AWARD (PREMIUL THULIN), acordat de
FÉDÉRATION INTERNATIONALE D´ÉDUCATION PHYSIQUE
(F.I.E.P.) din Europa personalităţilor din domeniul Educaţiei Fizice, care au
adus contribuţii mari la dezvoltarea educaţiei fizice în nivel naţional şi la
nivel european http://fiepeurope.eu/Thulin%20Price.php (18 iunie 2011
- 6th FIEP European Congress, Poreč, Croatia).
-

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.
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

Curriculum Vitae European

- Director Departament: Departamentul Educaţie Fizică şi Performanţă
Sportivă al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, din 13
martie 2008 până în 18 septembrie 2015;
- Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, din
28.07.2005 până în 13 martie 2008;
- Şef de Catedră: Catedra de Jocuri Sportive a Facultăţii de Ştiinţe ale
Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, 26.05.2004 - 28.07.2005;
- Director adjunct (funcţia de execuţie inspector de specialitate I), la
Complexul Sportiv Naţional Snagov - Agenţia Naţională pentru Sport,
01.06. 2005 - 28.06.2005;
- Director al Centrului pentru Învăţământ la Distanţă din Universitatea din
Bacău (1999 – 28.07.2005);
- VICEPREŞEDINTE EUROPA DE EST - FÉDÉRATION
INTERNATIONALE D´ÉDUCATION PHYSIQUE (din 13 ianuarie
- 2013 – Foz do Iguacu, Brazilia).
- DELEGAT NAŢIONAL ÎN ROMÂNIA AL FEDERAŢIEI
INTERNAŢIONALE DE EDUCAŢIE FIZICĂ (F.I.E.P. FÉDÉRATION INTERNATIONALE D´ÉDUCATION PHYSIQUE) cu
sediul în Brazilia (din 2007) - http://fiepeurope.eu/Romania.php ;
- REPREZENTANT
PENTRU
ROMÂNIA
A
ASOCIAŢIEI
EUROPENE DE EDUCAŢIE FIZICĂ (E.U.P.E.A. – EUROPEAN
PHYSICAL EDUCATION ASSOCIATION) cu sediul în Belgia (din
2009) - http://www.eupea.com/nl/x/220/members ;
- VICEPREŞEDINTE
FEDERAŢIA
ROMÂNĂ
DE
SCHI
BIATLON (2013 – aprilie 2017).
- Membru în Consiliul Director al Comisiei Naţionale de Disciplină
Sportivă din Agenţia Naţională pentru Sport (13.09.2005 – 2006);
- Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România (din anul 1997);
- Membru în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) (2005 – 2009) http://www.algezio.ro/categorie/Membri_072/MembriAARBacau094.html
- Membru în Delegaţia oficială a României la Congresul Internaţional al
Federaţiei Internaţionale de Sanie – Berchtesgaden, Germania, 2005;
- Membru în Comisia tehnică de schi sărituri din cadrul Federaţiei
Române de Schi Biatlon (din 2009);
- Director proiect de cercetare-dezvoltare Teste şi probe de selecţie pentru
copii la schi sărituri, conform Contractului de cercetare-dezvoltare nr.
1184/121 din 07.03.2008 încheiat între Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării
Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău şi Federaţia Română de
Schi Biatlon din România;
- Director proiect internaţional: Schi Jumping Romania, încheiat în 01
noiembrie 2007 între Federaţia Română de Schi Biatlon şi SC OMV
România Mineraloel SRL, proiect ce se va derula pe o perioadă de 10 ani,
conform Contractului de sponsorizare nr. 3787 din 01.11.2007;
Director proiect de dezvoltare pentru finanţări nerambursabile
câştigatprin competiţie: „Sport şi sănătate prin universitate”
Participarea echipei de fotbal în sală a Facultăţii de Educaţie Fizică şi
Sport – Bacău, la Campionatul Mondial de futsal – Dublin, Irlanda în
perioada 9 – 13 octombrie 2006;
- Director proiect de dezvoltare câştigat prin competiţie: Proiect în
vederea cofinanţării participării echipei de fotbal în sală a Facultăţii de
Educaţie Fizică şi Sport – Bacău, la Campionatul Mondial Interuniversitar
– Rotterdam, Olanda în perioada 10 – 14 octombrie 2005.
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ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

PERMIS DE CONDUCERE

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

- Competenţe si cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Windows XP, 2000,
Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; PageMaker, Photoshop, etc.;
- Susţinerea
prelegerii
cu
titlul
“Implementarea
tehnologiilor
informaţionale în procesul de predare şi evaluare a instituţiilor de
învăţământ superior” în cadrul Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi
Sport al Republicii Moldova (28 octombrie 2003);
- Elaborat şi implementarea, împreună cu referentul Centrului pentru
Învăţământ la Distanţă, programul de calculator “Serviciul Student ID
(SID)”, program care s-a vrut a fi utilizat drept platformă IT pentru
dezvoltarea “Universităţii Virtuale”;
- 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 computerului. În acest
sens trebuie să menţionez titlul tezei mele de doctor: “Predarea şi
evaluarea programată a cunoştinţelor teoretice la studenţii facultăţilor de
educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei „Fotbal - curs de bază”.
- Auto – Categoria B;
- Certificat internaţional de conducător ambarcaţiune de agrement.
- Conf. univ. dr. Rață Bogdan Constantin – Decan al Facultăţii de Ştiinţe
ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Universitatea „Vasile Alecsandri”
din Bacău;
- Prof. univ. dr. Almir Adolfo GRUHN – Fédération Internationale
d´Éducation Physique - Worldwide President;
- Prof. univ. dr. Branislav ANTALA - Preşedinte pentru Europa Fédération Internationale d´Éducation Physique (F.I.E.P.);
- Claude Scheuer, Preşedinte – European Physical Education Association
(E.U.P.E.A.).

DATA: 08 mai 2017

Curriculum Vitae European
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