
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  
 

                                                                                                                                                         

 
 
 
 

 

Curriculum vitae 
 Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ştefănică Valentina 

Adresă(e) Str. Iancu de Hunedoara, nr. 4, bl B2, scara B, ap.11, et 2, Pitesti, Arges, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: 0721176462 

Fax(uri)  

E-mail(uri) vali23stef@yahoo.com, stefanicavalentina@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 10.06.1981 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat 
 

Domeniul ocupaţional 
 

            
 
                  Locul de muncă vizat 

Universitatea din Pitesti – Incubatorul tehnologic si de afaceri ITA-UPIT Piteşti 
 
Director tehnologic si relaţii internaţionale 
 
 
 
Universitatea din Piteşti – Facultatea de Educatie Fizica si Sport 

Domeniul ocupaţional Lector universitar doctor   -învăţământ superior 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat 2005-2008 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - preparator universitar,  

Activităţi şi responsabilităţi principale Servicii educationale şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti, str. Targul din Vale nr. 1, Pitesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada 2008 -2013  Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport –asistent universitar  

Funcţia sau postul ocupat 2013 pana in prezent Universitatea din Pitesti, Facultatea de Educatie Fizica si Sport –lector 
universitar / sef lucrari 

Activităţi şi responsabilităţi principale Servicii educationale şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti, str. Targul din Vale nr. 1, Pitesti 

Tipul activităţii sau sectorul activităţii Învăţământ superior 

Educaţie şi formare  

  

Perioada  1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent studii de liceu cu diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul cu Program Sportiv, Piteşti 

mailto:vali23stef@yahoo.com
mailto:stefanicavalentina@gmail.com
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel liceu- Bacalaureat 

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiată în Educaţie Fizică şi Sport 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, profilul – Educaţie Fizică şi Sport, 
specializarea – Management în sport 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţiat – studii universitare de lungă durată 

Perioada 2004 -2006 

Calificarea / diploma obţinută Master/Diploma de absolvire Master – Educatie Fizica si Sport Competitional 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Piteşti, Master- Educatie Fizica si Sport Competitional 

Perioada 2006 – 2009- doctorand în domeniul Educaţiei Fizice si Sportului, 2009- Doctor în Ştiinţe, domeniul – 
Educaţie Fizică şi Sport 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universiatea din Pitesti, Facultatea de Educatie Fizica si Sport 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în ştiinţe 

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de finalizare a cursurilor Kauffman FastTrac 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Training în tehnici moderne de antreprenoriat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Kauffman FastTrac, SUA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare 

Perioada 
Calificare/ diplomă obţinută 

30 oct. 2015- 25 ian. 2016 
Atestat de finalizare a cursurilor de formare FLE -,,MISE AU NIVEAU MASTER FRANCOPHONE 
SPORT, TOURISME, LOISIR” 

Numele si tipul instituţiei de învăţământ 
                                Nivelul în clasificarea              

naţională şi internaţională 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

Centre de Reussite Universitaire, Universite de Pitesti 
Curs de perfectionare 

Limba maternă Română  

Limbai străinăe cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2  
Utilizator 
independent 

B2  
Utilizator 
independent 

B2  
Utilizator 
independent 

B2  
Utilizator 
independent 

B1  
Utilizator 
independent 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2  
Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

Limba italiana  
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 
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Competenţe şi abilităţi sociale 

 
Capacitatea de a comunica şi a transmite în mod clar cursanţilor, preocupări vocaţionale şi 
profesionale, munca în echipă. 
 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 

Utilizare video si retroproiector 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Implicare directă în proiectele de cercetare ale Universităţii din Piteşti . Organizare de sesiuni 
ştiinţifice studenţeşti şi ale cadrelor didactice. 
 

  
 

  

      Activitatea în comunitatea academică 
 
 

 -Membru Consiliul Stiintei Sportului din Romania 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare documente format word, excel si power point nivel superior 
Internet explorer 

  

  

Permis de conducere Categoria B 
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Informaţii suplimentare - Multiplă campioana naţionala cu echipa de volei - Dacia Pitesti, perioada juniorat, 
- Componenta a echipei de volei Dacia Pitesti, divizia A cu participari in Cupe Europene (CEV). 
- Componentă a lotului naţional de volei cadete si senioare. 
- Locul II la Simpozionul naţional -OlimpiadaTinerilor Dctoranzi cu proiectul „Studiu preliminar privind 

modalităţile de eficientizare a imaginii unei organizaţii sportive prin metode specifice de marketing”, 
1martie 2008. 

- Membru în comitetul de organizare a sesiunii ştiinţifice “International Conference Pysical Eucation 
Sort and Health Piteşti 2010, 2012, 2013 

- Membră în Centru de Cercetare pentru Performanţă Umană, din Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport, Universitatea din Pitesti 2003-2016. 

- Membră în comisia de elaborarea a orarului pe mastere în anul universitar 2013-2016; 
- Membră în comisia de elaborare a dosarului de autoevaluare a programului de master 

Organizare şi conducere în sport 2013 
- Secretară în comisia de admitere la Master Performanţă în Sport- 2013-2015 
- Secretară în cadrul workshopului „Implementation of physical activity type adventure in curricular 

and extracurricular programs – limitation and perspectives” în cadrul manifestării ştiinţifice 6th 
Annual International Conferences: Physical Education, Sport and Health 2013 

- Profesor coordonator-al planului de afeceri din cadrul Competiţiei naţionale –Compania Anului-, 
organizată de Junior Achievement Young Enterprise România, mai 2014 Competitia 
antreprenorială, locul I, studentă Nicolae Amalia, Pleşa Alexandra - http://www.hyundai-
motor.ro/hyundai-info/comunicate-de-presa/2014/iunie/hyundai-a-acordat-marele-premiu-pentru-
romania-in-cadrul-programului-brilliant-young-entrepreneurs  

- Profesor coordonator al lucrării – Elaborarea unei cercetări de piaţă în cadrul unui start up în 
domeniul educaţiei fizice şi sportului – asociaţia clubul sportiv Winner Piteşti, Sesiunea Naţională 
de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti – Sănătate prin Sport-, inuie 2014, locul I, studentă Nicolae 
Amalia 

- Membru în comisia de organizare a Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 2014. 
- Membru în comisia de organizare a Workshopului – Antreprenoriat sportiv, alternativă în 

integrarea socială, desfăşurat în cadrul FEFS Piteşti,  2014 
- Membră în comisia de etică a FEFS Piteşti, 2015, 2016 
- Membră în comisia de sustinerea disertatiei / finalizare studii master la Masterul Organizare si 

Conducere în Sport 2014-2015 
- Formator în proiecte educaționale și cooperarea europeană în Asociația Young and Future Pitești 

din 2015  
- Key note speaker la workshop-ul - Volunteer management activities - trends and perspectives la 

a 8-a Conferința Internațională: Educație fizică, sport și sănătate -2015 Pitești, România . 
- Formator-observator in proiectul Anima’terre derulat in cadrul acordului de cooperare dintre 

judetul Arges si departamentul Savoia (Franta) avand ca scop: - schimbul de experienta intre 
lucratorii de tineret din Arges si Savoia - formarea unor animatori de tineret in Arges - 
implementarea unor formari de tip BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) in 
România. Stagiu BAFA 18-28 august 2016, Savoia, Franta 

- Key note speaker in cadrul a 9-a Conferința Internațională: Educație fizică, sport și sănătate -
2016 Pitești, România pe tema  ,, Animation – why should be implemented in Romania ?’’ 
 

  

http://www.hyundai-motor.ro/hyundai-info/comunicate-de-presa/2014/iunie/hyundai-a-acordat-marele-premiu-pentru-romania-in-cadrul-programului-brilliant-young-entrepreneurs
http://www.hyundai-motor.ro/hyundai-info/comunicate-de-presa/2014/iunie/hyundai-a-acordat-marele-premiu-pentru-romania-in-cadrul-programului-brilliant-young-entrepreneurs
http://www.hyundai-motor.ro/hyundai-info/comunicate-de-presa/2014/iunie/hyundai-a-acordat-marele-premiu-pentru-romania-in-cadrul-programului-brilliant-young-entrepreneurs
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Anexe Proiecte derulate 
-1. Membră în echipa de cercetare a proiectului “Măsurare şi evaluare motrică în sportul de 
performanţă – Studiu privind implementarea unor metode moderne de evaluare a relaţiei  forţă-viteză 
prin teste specifice” / Director proiect – N.Mihailescu, Parteneri C.S.M. Piteşti, Univ. Piteşti , Nr. 
înregistrare: 134/21 03 2008 
-2. Membră în echipa de cercetare a proiectului “DIVERS-CULT, a fost admis spre finantare in urma 
concursului local de Proiecte de Tineret. Nr. Contract 713/02.07.2013.Iinitiator :Asociatia YF-
Youth&Fiture. Finantator: MTS/DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGES si 
CONSILIUL JUDETEAN ARGES. 
Parteneri: Universitatea din Pitesti-Facultatea de Educatie Fizica si Sport. Centrul de Cercetari pentru 
Performanta Umana, Serviciul Public Salvamont Arges, Asociatia Sportul Pentru Toti- Filiala Arges, 
Scoala 20, Pitesti, Cabinet Medical D. Ghilencia, cadre didactice mentionate in actualul raport. 
Responsabil de proiect:conf. univ. dr. Rosu Daniel. 
Perioada:  
-de derulare a intregului proiect 15.06.2013-30.07.2013 
- de desfasurare a activitilor finantate la DJTS Arges:15.07.2013-22.07.2013. 
Loc de desfasurare: Bughea de Sus, Vidraru lac, Muntii Iezer, Judetul Arges. 
-3. Membră în echipa de cercetare a proiectului “DIVERS-CULT, a fost admis spre finantare in urma 
concursului local de Proiecte de Tineret. Nr. Contract 713/16.07.2014..Iinitiator :Asociatia YF-
Youth&Fiture. Finantator: MTS/DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGES si 
CONSILIUL JUDETEAN ARGES. 
Parteneri: Universitatea din Pitesti-Facultatea de Educatie Fizica si Sport. Centrul de Cercetari pentru 
Performanta Umana, Serviciul Public Salvamont Arges, Asociatia Sportul Pentru Toti- Filiala Arges, 
Scoala 20, Pitesti, Cabinet Medical D. Ghilencia, cadre didactice mentionate in actualul raport. 
Responsabil de proiect:conf. univ. dr. Rosu Daniel. 
Perioada:  
-de derulare a intregului proiect 16.07.2014-21.07.2014 
Loc de desfasurare: Bughea de Sus, Vidraru lac, Muntii Iezer, Judetul Arges 
-4. Membră in echipa de cercetare a proiectului ,,Vreau sa fiu antreprenor!, 
Initiator: Universitatea din Pitesti 
Parteneri: Directia Judeteana de tineret si Sport Arges si Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges, Banca 
BCR 
Perioada: 25 octombrie-20 decembrie 2014 

-5. Membră al proiectului internațional ,, Anima'terre Jeunesse " , Franța , Pays de Savoie 2015, realizat 
în colaborare cu Asociația Young and Future, Pitesti : . 23 iulie 2015 - 2 august 2015. Locul : Albens, 
Franta. S-a lucrat la : construirea unui proiect pedagogic , postura și rolul de animator , activități de 
tineret. 
-6. Membră in proiectul de voluntariat ,, Jocurile copilariei " - Blue Sky Involve în 2015 ,oferit de firma 
Johnson Controls and Trim Pitesti si Asociatia Young and Future Pitesti, angajatilor si copiilor acestora, 
in vederea unei relationari mai bune, 20 iunie 2015. 
-7.Membră in echipa de cercetare in cadrul PROIECTULUI ,,Parada bicicletelor –editia a III-a”, 
presupunand: mobilizarea întregii comunităţi zonale de biciclişti –cca 1000 participanţi, desfăşurarea 
unei deplasări pe principalele artere, realizarea unei cercetări ce vizează stabilirea profilului sociologic 
al biciclistului din mediul urban, prin intervievarea participanţilor, 10 iunie 2016. 
-8. Membră în cadrul proiectului internaţional Anima’terre,  stagiu BAFA 18-28 august 2016, Savoia, 
Franta 
 

Teza de doctorat 
Ştefănică Valentina -„Promovarea calităţii şi eficienţei cluburilor sportive de performanţă prin 
optimizarea activităţii specifice de marketing” – conducător de doctorat Niculescu Mugurel, susţinută 
pe data de 30.05.2009. 
 
Carte publicată 
Voicu (Stefanica) Valentina -.,Mediul si cultura organizationala în sport”  editura Universitatii din 
Pitesti, ISBN 978-606-56-328-8,185 pagini, anul publicării 2013. 
 

 

 


