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Ministerul Educa Ńiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” din BAC ĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂłII 

 

Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115 
Tel./Fax: +40-234/517715  

E-mail: fsmss@ub.ro 

 

CCuurrrr iiccuulluumm  vvii ttaaee  
 

Informa Ńii personale  
Nume: Pavel Silviu-Ioan 

Adresa: Bl.15, Sc. B, ap.7, Str. Cornişa BistriŃei, Bacău, 
România. 

Telefon: Serviciu: 0234.517715;  
Fax: Serviciu: 0234.517715 
E-mail: silviu.pavel@ub.ro/ ; silviu_pavel78@yahoo.com  

NaŃionalitate: Română. 
Data naşterii: 15,martie,1978 

Experien Ńa profesional ă: 
 • Din octombrie,2004 asistent universitar titular (prin 

concurs) la Catedra Jocuri Sportive din cadrul 
FacultăŃii de EducaŃie Fizică şi Sport- Universitatea 
Bacău; 

• Preparator universitar titular (prin concurs) la Catedra 
de Jocuri Sportive din cadrul FacultăŃii de EducaŃie 
Fizică şi Sport- Universitatea Bacău-februarie,2002-
octombrie,2004; 

• Preparator universitar suplinitor la Catedra de Jocuri 
Sportive din cadrul FacultăŃii de EducaŃie Fizică şi 
Sport- Universitatea Bacău – octombrie,2001- 
februarie,2002. 

Educa Ńie şi formare: 
 • Antrenor de Schi-Biatlon categoria a IV-a  prin 

promovarea examenului la Centrul NaŃional de 
Formare şi PerfecŃionare a Antrenorilor, 2008; 

• Studii postuniversitare de specializare într-o 
ramur ă de sport – Fotbal, 2009; 

• Curs de specializare privind ,,Informarea şi 
educarea despre mediul înconjur ător” , realizat de 
către AgenŃia regională de protecŃie a mediului – 
Bacău şi Sogama – Spania, 2008; 

• Începând cu anul 2007, înscris la studii universitare 
de doctorat în cadrul Institutului NaŃional de EducaŃie 
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Fizică şi Sport – Chişinău; 

• ,, Instrumente şi tehnici de comunicare şi prezentare” 
- Curs realizat de către Primăria Bacău, 2007; 

• Curs postuniversitar de masterat “Managementul 
ProducŃiei Industriale, modul „Logistică”, 
Universitatea Bacău, 2001-2003; 

• Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, Universitatea 
Bacău - 1996-2000;  

• Liceul teoretic,,George Bacovia”, Bacău-1992-1996; 

• Şcoala generală nr. 18, Bacău; 1988-1992. 

Aptitudini şi competen Ńe personale 
Limba matern ă: • Româna. 

Limbi str ăine 
cunoscute: 

• Engleza – nivel 2 pe scala de 5 punte; 

Aptitudini şi 
competen Ńe sociale 
şi organizatorice: 

• eficienŃă şi flexibilitate în abordarea problemelor; 
• capacitate de organizare şi coordonare; 
• capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaŃii 

diverse; 
• abilităŃi de comunicare; 
• capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 

1.ActivităŃi în contextul 
cărora s-au exercitat 
aptitudinile sociale şi 
organizatorice: 

• ActivităŃi didactice şi extra-didactice cu studenŃii pe 
parcursul celor 9 ani de activitate; 

• Organizarea şi coordonarea activităŃilor didactice a 
disciplinei EducaŃie fizică şi sport la facultăŃile neprofil 
din cadrul UniversităŃii Bacău. 

2. FuncŃii îndeplinite în 
contextul cărora s-au 
exercitat aptitudinile 
sociale şi 
organizatorice 

 -  

3. ApartenenŃa la 
societăŃi ştiinŃifice în 
cadrul cărora s-au 
exercitat aptitudinile 
sociale şi 
organizatorice: 

• Membru al Consiliului ŞtiinŃei Sportului din România ; 

• Membru F.I.E.P., 2010. 

4. Alte activităŃi care 
atestă aptitudinile şi 
competenŃele sociale 
şi organizatorice 

• Organizarea de diferite activităŃi cu studenŃii 
facultăŃilor neprofil (activităŃi extraşcolare de 
petrecere a timpului liber prin sport)  

Permis de conducere: • Auto – Categoria B;  
Alte aptitudini : • Aptitudini şi competenŃe pentru cercetare, 

concretizate în:  



 3/3 

• Membru în două proiecte de cercetare-dezvoltare; 
• Conducător ştiinŃific a peste 50 de lucrări de licenŃă. 

Informa Ńii 
suplimentare : 

• Conf. univ. dr. Mârza Dănilă DănuŃ Nicu – Decan al 
FacultăŃii de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii 
din  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;  

• Prof. Univ. Dr. Balint Gheorghe – Şef Catedră Jocuri 
Sportive, Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului 
şi SănătăŃii din cadrul UniversităŃii din Bacău. 

 
       

 
Asistent universitar, 

 
Pavel Silviu-Ioan  


