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                 Curriculum vitae 
 
 

 

  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PETRESCU, SILVIU 
Adresă București  
E-mail Silviupetrescu2005@yahoo.com 

  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 16.06.1980 
  

Sex Masculin 
 

 
1.  

Informații despre studiile 
 efectuate și diplomele obținute 

 
 
 

 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate /  
Competenţe profesionale 

 Dobândite 
 
 
 
 
 

Numele și tipul instituției de învățământ/ 
Furnizorul de formare 

 

2012 - 2015 
Titlul Științific de Doctor în domeniul Educație Fizică și Sport 
Teoria și metodologia curiculară; Performanță motrică; Suportul biologic al performanșei 
sportive; Științele educației; Managementul calității; Dirijarea bio-medicală a antrenamentului; 
Bionică cu aplicație în sport; Metodologia activităților de cercetare; Dirijarea metodologică a 
dezvoltării capacităților motrice; Kinantropologie; Condiție fizică și calități motrice; Tehnici și 
metode de optimizare a activităților de loisir; Logistică în educație fizică și sport; Managementul 
structurilor sportive; Marketing în educație fizică și sport; Managementul educațional în sistem 
specific. 
 
I.O.S.U.D.  Universitatea din Pitești  
Facultatea de Educație Fizică și Sport 
 

 
 
 

Perioada 

 
 
 
07  - 16.09. 2012 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate /  

 
 
 
 
 

competenţe profesionale 
 Dobândite 

 
 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 
 
 

Formare de Formatori 
Determinarea nevoilor de instruire şi formare; Lucrul cu flipchartul şi videoproiectorul; Stabilirea 
obiectivelor de învătare; Tehnici de prezentare (elemente verbale şi nonverbale); Controlul 
emoţiilor; Livrarea unei prezentări; Situaţii practice în training; Gestionarea dinamicii grupului; 
Gestionarea situaţiilor dificile; Stilul trainerului; Oferirea feedbackului; Evaluarea sesiunii de 
instruire; Modalități de menținere a calității programelor de formare și instruire. 
 
Adaptarea strategiilor de pregătire la stilurile de învățare ale adulților; Organizarea logisticii 
necesare unui curs; Derularea programelor de formare pentru adulți; Evaluarea participanților și 
desfășurarea programului de instruire; Revizuirea, adaptarea și promovarea programului de 
formare; Utilizarea metodelor și tehnicilor specifice de formare; Planificarea și elaborarea 
materialelor necesare stagiilor de pregătire. 
 
Extreme Training 
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Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

Discipline principale studiate / 
Competențe profesionale  

Dobândite 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 
 

2009 - 2011 
Diplomă de Master  
Drept şi legislaţie în educatie fizica si sport; Elemente de management general; Marketing 
sportiv; Comunicare organizaţională şi negociere în afaceri; Managementul competitiei; 
Managementul antrenamentuluii; Managementul organizatiilor sportive; Managementul 
resurselor umane; Informatică în sport; Managementul calitatii; Menegementul proiectelor; Relatii 
publice in menegementul sportiv; 
Competente in cunoasterea prevederilor legislatiei in domeniul educatiei fizice si sportului, in 
orgaanizarea competitiilor si conducerea organizatiilor sportive; 
Specializare - Managementul activităților sportive. 
 
 
Universitatea Spiru Haret 
Facultatea de Educație Fizică și Sport  

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 
Discipline principale studiate / 

Competențe profesionale  
Dobândite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 
 

2000 - 2003 
Licențiat în Educație Fizică și Sport 
Biochimie; E lemente de axiologie și filosofia culturii; Anatomie funcțională și biomecanică; Etică; 
Istoria educației fizice și sportului; Stagiu de turism și orientare sportivă; Lupte -Judo -
autoapărare; Psihologie școlară; Turism și orientare sportivă; Bazele fiziologice ale activității 
educației fizice și sportului; Igienă; Stagiu de înot și sporturi nautice; Psihologia educației și 
psihologia sportului; Pedagogia educației și activităților EFS; Atletism, Gimnastică de bază și 
sportivă; Natație; Schi și turism; Volei; Baschet; Fotbal; Handbal; Evaluarea biologică și prim 
ajutor în activități de educație fizică și sport;  Teoria educației fizice și sportului; Teoria 
antrenamentului sportiv; Practică pedagogică; Management și legislație în educație fizică și sport 
- deontologie didactică; Gimnastică terapeutică și masaj;Sociologia sportului; Management 
educațional; Limbi moderne;  Metodologia cercetării activităților corporale; Metodica educației 
fizice și sportului. 
Specializare (Disciplină de aprofundare) - Natație 
 
  
Universitatea Spiru Haret 
Facultatea de Educație Fizică și Sport 
 
 
 
 

2. 
Informații despre experienţa 

profesională și locul de muncă 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 
 
 
2015- prezent 
Lector Universitar Doctor 
Activităţi didactice de predare  
Activități practico-metodice de predare la disciplina înot; 
 Activități de evaluare 
 Elaborare materiale didactice 
 Activitați științifice și de cercetare atât în domeniul educației fizice și sportului cât și 
interdisciplinare 
 Organizare și participare la simpozioane și sesiuni internaționale de comunicări științifice 
Participări la examenele de  redizențiat 
Membru  în comisiile de avansare 
Coordonarea echipelor de înot masculin și feminin la competițiile organizate de Federația 
Sportului Școlar și Universitar 
 Coordonator al echipelor de înot masculin și feminin ale U.M.F. „Carol Davila”, la diferite 
competiții universitare 
Antrenorul al echipelor de înot masculin și feminin ale U.M.F. „Carol Davila” 
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Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 
Organizarea competițiilor în cadrul UMF ”Carol Davila” a competițiilor Cupa anilor I și  a Cupei 
”Carol Davila” la înot 
Responsabil din partea Disciplinei Educație Fizică și Sport în colaborarea cu Asociaţia DOWN 
Bucureşti 
Responsabil  din partea Discilinei Educație Fizică și Sport în legătura cu rectoratul 
Responsabil  pe administrare în cadrul  Discilinei Educație Fizică și Sport 
 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Str. Dionisie Lupu nr 37, București.  
Învățământ Universitar 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
Ianuarie 2013 - 2015 
Asistent  Universitar drd 
Activităţi didactice de predare  
Activități practico-metodice de predare la disciplina înot; 
 Activități de evaluare 
 Elaborare materiale didactice 
 Activitați științifice și de cercetare atât în domeniul educației fizice și sportului cât și 
interdisciplinare 
Organizare și participare la simpozioane și sesiuni internaționale de comunicări științifice 
Antrenorul al echipelor de înot masculin și feminin ale U.M.F. „Carol Davila” 
Organizarea competițiilor în cadrul UMF ”Carol Davila” a competițiilor Cupa anilor I și  a Cupei 
”Carol Davila” la înot 
Activități de voluntariat în cadrul campaniei ”Bebe sănătos” 
Activități de voluntariat în cadrul  Asociaţiei DOWN Bucureşti 
 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Str. Dionisie Lupu nr 37, București.  
Învățământ Universitar 
 
 
 

Perioada 2010 - 2011 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 Profesor de Educaţie Fizică şi Sport   
 Activități didactice și practico-metodice de predare în domeniul educației fizice și sportului  
Planificarea activităților din cadrul programei de învățământ.  
Activități de evaluare și notare.  
Participare la activități sportive, artistice și culturale organizate la nivelul școlii.  
Activități competiționale școlare și naționale  
 
 
Școala Generală cu clasele I-VIII nr 49  
Învățământ preuniversitar 

 
 

 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

2009 - prezent 
Manager Sportiv 
Activităţi de gestionarea clubului, supervizarea activității sportive, recrutarea si formarea echipei, 
elaborarea de proiecte, organizarea de diferite activitati sportive dedicate populației clientelare, 
competiții sportive, activități de evaluare 
 
Antrenor principal 
Activităţi practico-metodice și de planificare, activități de evaluare și testare, conducerea 
sportivilor în competiții locale, naționale și internaționale 
 
Clubului Atack Team 
Activitate sportivă și de performanță 
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3. 

Informații despre proiectele de 
cercetare și dezvoltare  

 
 

Proiect național 
Director 

 
 
 
 
 
 
 

Proiect național 
Responsabil de proiect 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect național 
membru 

 

 
 
 
 
 
Ianuarie - mai 2016, Proiectul "CANDID", desfășurat de Asociaţia DOWN Bucureşti în 
parteneriat cu Club Atack Team Bucuresti, în cadrul programului Adoptă un proiect, câștigat prin 
competiție și susținut de ING Bank, în valoare de 10000 euro. Acest proiect a oferit, pentru  20 
de copii si tineri cu sindromul Down, un program terapeutic ce combina logopedia, înotul și 
hipoterapia pentru a oferi acestora o abordare integrata. Cu ajutor adecvat și susținut în timp, 
copii cu sindrom Down au realizat progrese remarcabile în ceea ce priveste dezvoltarea lor 
fizică, cognitivă, social-afectivă și deprinderea unui stil de viață autonom. 
 
 
Aprilie-Septembrie 2014, Proiectul "Down is swimming up", desfășurat de Asociaţia DOWN 
Bucureşti în parteneriat cu Club Atack Team Bucuresti, susținut de ING Bank, în valoare de 
5000 euro. O oportunitate importantă a acestui proiect este aceea de a asigura înotul ca sport 
complementar în programele de antrenament al echipei de gimnastică artistică, în vederea 
obținerii de rezultate remarcabile ale României la Jocurile Europene Special Olympics de Vară 
Antwerp 2014. Reușita activității se poate observa prin rezultatele  obținute de echipa de 
gimnastică  - 18 medali din care 7 de aur (http://www.so2014.com/results-delegation/so-
romania).  
 
 
Proiectul nr. RO2014_C4_58, intitulat "Îmbunătățirea serviciilor de diagnostic, evaluare și 
recuperare pentru copii cu TSA", perioada 1 aprilie 2015 - 30 aprilie 2016, desfășurat de  
Asociația Help Autism în parteneriat cu The Institute of Applied Behavior Analysis, Spitalul de 
Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos și Liga Română pentru Sănătate Mintală, finanțat prin 
Fondul ONG din Romania în valoare de 175,258.00 EURO. 
 
 

Programul PIERRE DE COUBERTIN 
membru 

 

2014-2015, Proiectul ”Șanse egale pentru sănătate și performanță în sport” în cadrul 
programului Pierre de Coubertin, desfășurat de F.R.TKD WTF și susținut de Ministerul 
Tineretului și Sportului. Bugetul alocat sesiunii de finanţare a PROGRAMULUI PIERRE DE 
COUBERTIN este de 3.000 mii lei. Programul are ca obiectiv strategic sprijinirea şi dezvoltarea 
programelor sportive propuse de federaţiile sportive naţionale pentru acţiuni de selecţie, 
pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, în vederea  
obţinerii  de  performeri. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de 
selecţie, pregătire şi competiţie a copiilor precum şi a persoanelor cu dizabilităţi care să asigure 
formarea de performeri, precum şi îmbunătăţirea  stării de sănătate publică prin crearea unui 
cadru social şi organizatoric favorizant. 
 
 
 
 

Proiect de cercetare științifică 
membru 

 

Martie-August 2013, CP 01/ FRTKD WTF, ”Studiu constatativ și prospectiv asupra profilului 
tehnico-tactic la nivel de juniori”, realizat în cadrul Centrului Național de Cercetare și 
Documentare Taekwondo WTF. Cercetarea sa desfășurat pe 599 de meciuri susținute de 
sportivii participanți la Campioatul Mondial de Juniori, Egipt 2012. În urma analizei video a 
competiției de prestigiu, au fost selectate acțiuni eficiente și adecvate formării de către 
specialist/antrenor a unui set de mijloace necesare elaborării programelor de antrenament, care 
să ducă la o finalitate așteptată a lotului de sportivi. astfel se realizează un feed-back negativ 
care, prin convenție, se opune acțiunii mărimii de intrare, cu efecte benefice asupra stabilității 
sistemului: mijloace tehnico-tactice→sportiv→rezultat. Diseminarea rezultatelor sa realizat în 
cadrul Seminarului tehnic național și prin publicare în reviste indexate BDI și ISI.  
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4. 
Informații despre premii sau 

diplome de recunoaștere a  
contruibuțiilor științifice  

 
 

 

Premii / Diplome 
 
 

Premii / Diplome 
 
 

Premii / Diplome 

Diplomă de Excelență acordată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice /FSSU 
Pentru implicarea și dezvoltarea activității sportive la nivel universitar în România, 8.11.2015 
 
Diplomă pentru Merite deosebite în sprijinirea activității sportive și organizarea Campionatului 
Național Universitar de kempo, 10 mai 2015, decernată cu ocazia finalelor naționale 
 
2014, Diplomă de merit științific 
 Pentru cercetarea prezentă în cadrul competiției științifice la nivel național cu drept de 
participare internațională 
 
 

Premii / Diplome Diplomă de Merit decernată cu ocazia celei de-a VIII-a ediții, mai 2013, a Campionatului 
Național Universitar de Taekwondo WTF, de către Ministerul Educației Naționale - FSSU și 
FRTKD WTF, pentru susținerea Sportului Universitar 
 

Premii / Diplome 2013, Diplomă de recunoaștere științifică  
 Pentru finalitatea competiției științifice la nivel instituțional în procesul de selecție pentru 
cursanții Institutului de Formare a Cercetătorilor din cadru Societății Științei, Excelenței Umane și 
Sportului Universitar. 
 
 

Premii / Diplome Diplomă de Merit decernată cu ocazia ediției I, iunie 2013, a Campionatului Național Universitar 
de Kempo, de către Ministerul Educației Naționale - FSSU și FR Kempo, pentru susținerea 
Sportului Universitar 

 
 
  Data 

10.01.2017 
 

Semnătura 
 


