
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 Ghimișliu, Florin Gabriel 
E-mail(uri) florin.ghimisliu@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii   24 martie 1974 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Educație fizică și sport 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1997 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități educaționale şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești, str. Târgu din Vale nr. 1, Pitești 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1997 - 2015 

Calificarea / diploma obţinută   Licențiat în Educație Fizică și sport, Domeniul Educaţie fizică şi sport, Specializarea tenis de câmp,    
  antrenor tenis categoria a III-a (ISCED 5A) 

Master în Educaţie Fizică şi Sport Competiţional (ISCED 6) 
Master Sport, Turism și Activități de Timp Liber (ISCED 6) 
Doctorat în domeniul Educaţie Fizică şi Sport 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educaţie fizică şi sport, tenis de câmp. Sport competițional. Marketing în turism. Managementul 
turismului. Activități de timp liber. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Științe,Universitatea din Piteşti 
Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea din Pitești 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   B1  B1  A2  A2  A2 

Engleză   A2  A2  A1  A1  A1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Abilități de comunicare verbala și nonverbală. Abilitatea de a munci în echipă. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilități de coordonare și organizare a grupurilor de studenți 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilități de utilizarea aparatelor digitale și mecanice fotografice 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilități de utilizare a computerului 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzica, sport, artă 
  

Alte competenţe şi aptitudini Abilități de utilizarea echipamentului sportiv; outdoor; drumeții; excursii; expediții; fotografie; bushcraft; 
tehnici de supraviețuire; montain bike; creșterea păsărilor de rasă; pescuit la muscă artificială; 
confecționarea muștelor artificiale; construcția lansetelor de pescuit. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
 


