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 INFORMAŢII PERSONALE CERNĂIANU Sorina  
 

   Str. Brestei, nr. 146, Craiova, Dolj, Romania  

  +40 251 422 743     

  s_cernaianu@yahoo.com 

 Skype  sorina.cernaianu   
 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

2008 – prezent Conferențiar universitar doctor 
2004 – 2008 Lector universitar 
2001 – 2004 Asistent universitar 
1998 – 2001 Preparator universitar 

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Educație Fizică și Sport 
https://www.ucv.ro/             https://efs.ucv.ro/ 
Activități didactice: Metode de cercetare, Statistică în managementul organizațiilor și 
evenimentelor sportive 
Activități de cercetare – în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, Craiova. 

1991 – 1998 Profesor de educație fizică 
 Liceul “Tudor Arghezi” + Gr. Şc. I.C.M. Nr. 1, Craiova (un an); Școala Nr. 85 “Vasile Bunescu“, 

București (un an); Liceul “Traian Vuia”, Craiova (2 ani); Școala Nr. 34, Craiova (2 ani); Liceul 
“Nicolae Bălcescu”, Craiova (un an). 

 
Activități didactice și de cercetare desfășurate în străinătate: 

27.01.2021 – 3.02.2021 
 

 cadru didactic asociat în programul de master International Sport Administration, specialitatea 
Management du sport; 

  Universitatea din Lille, Facultatea de Știința Sportului și Educației Fizice (FSSEP), Franța 
  https://staps.univ-lille.fr/ 

25.09.2019 – 9.10.2019 și 
1.12.2019 – 15.12.2019 

 cadru didactic asociat în programul de master International Sport Administration, specialitatea 
Management du sport; 

  Universitatea din Lille, FSSEP, Franța 
17.09.2018 – 23.09.2018 și 

23.11.2018 – 23.12.2018 
 cadru didactic asociat în programul de master International Sport Administration, specialitatea 

Management du sport; 
  Universitatea din Lille, FSSEP, Franța 

1.03.2018 – 31.03.2018 
 

 cadru didactic asociat în programul de master Sciences du Sport et de l’Activité Physique - 
program de masterat de cercetare, specialitatea Management du sport; 

  Universitatea din Lille, FSSEP, Franța 
25.09.2017 – 9.10.2017 și 

1.12.2017 – 15.12.2017 
 cadru didactic asociat în programul de master International Sport Administration, specialitatea 

Management du sport; 
  Universitatea din Lille, FSSEP, Franța 

09.11.2016 – 14.12.2016  cadru didactic asociat în programul de master International Sport Administration, specialitatea 
Management du sport; 

  Universitatea Lille 2 Droit et Santé, FSSEP, Franța 
15.02.2016 – 18.03.2016 

 
 cadru didactic asociat în programul de master Sciences du Sport et de l’Activité Physique - 

program de masterat de cercetare, specialitatea Management du sport; 
  Universitatea Lille 2 Droit et Santé, FSSEP, Franța 

16.03.2015 – 16.04.2015  cadru didactic asociat în programul de master Sciences du Sport et de l’Activité Physique - 
program de masterat de cercetare, specialitatea Management du sport; 

   Universitatea Lille 2 Droit et Santé, FSSEP, Franța 

https://www.ucv.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

3.11.2014 – 3.12.2014  cadru didactic asociat în programul de master Sciences du Sport et de l’Activité Physique - 
program de masterat de cercetare, specialitatea Management du sport; 

   Universitatea Lille 2 Droit et Santé, FSSEP, Franța 
7.01.2013 – 23.03.2013  cadru didactic asociat în programul de master Management et Gestion du Sport 

   Universitatea Lille 2 Droit et Santé, FSSEP, Franța 
 Activități didactice: Méthodologie de la recherche en management du sport, Méthodologie 

d'enquête, Statistiques en sciences humaines et sociales, Méthodologie de la recherche et 
statistique en sciences humaines et sociales, Outils de mesure et analyse en sciences 
humaines et sociales, Informatique et traitement des données. 
Activități de cercetare – în cadrul centrului de cercetare Unité de Recherche Pluridisciplinaire 
Sport Santé Société (ULR 7369 – URePSSS), Lille, Franța. 

ianuarie – iulie 2010 Bursă post-doctorală în Științele turismului 
 Universitatea Lille 2, Facultatea de Știința Sportului și Educației Fizice, Laboratorul de Cercetare 

ER3S (EA 4110), Lille, Franța 
 turism sportiv 

2007 Doctor în Educaţie Fizică şi Sport 
  Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti 

2004 – 2006  Master în Sport – Turism – Loisir, curs de zi 
 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educație Fizică și Sport 

▪ am absolvit în 2006, cu disertaţie, susținută la Universitatea “Sophia Antipolis”, UFR STAPS, 
Nice, Franţa. 

1997 – 1998 Studii aprofundate, specializarea Psihomotricitate în educaţie fizică, curs de zi 
  Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti 

▪ am absolvit în 1998, cu disertaţie. 

1992 – 1996  Licență în Educație Fizică și Sport, curs de zi 
  Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

 am absolvit în 1996, cu examen de licenţă. 

1986 – 1991  Inginer, specializarea Electrotehnică, curs de zi 
  Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică 

 am absolvit în 1991, cu examen de stat. 

Limba maternă Română  
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2  B2  B2  B2  B2  
Franceză B2  B2  B2  B2  B2  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competențe dobândite la locul 
de muncă 

 bune aptitudini de comunicare şi relaţionare, capacitate de lucru în condiţii de stres, abilităţi de lucru 
în echipă, flexibilitate. 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE   

 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  

 ▪ analiza datelor (SPSS, LISREL, Atlas.ti, Sphinx–cursuri de formare la Societatea Sphinx, 
Paris); 
▪ o bună stăpânire a suitei Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Proiecte  2012 – 2013 - colaborator în proiectul RSJ–MéDiS (Responsabilité Sociale des Journalistes, 
Médias, Diversité & Sport), finanțat de Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la 
Société (MESHS) și Centrul de Cercetare „Equipe de Recherche Septentrionale «Sport et 
Sociétés»” (ER3S – EA 4110), Lille, Franța, proiect cu un buget în valoare de 6750 EUR. 
 2009 – 2012 -  coordonator partener al unui grant de dezvoltare instituțională - proiectul internațional 

de dezvoltare a unui program de master în consorțiu, intitulat Master in International Sport Tourism 
Management, ulterior denumit International Master in Sports Tourism Engineering (IMISTE), 
Referință proiect: 503754-LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS-Erasmus ECDSP coordonat de 
Universitatea Lille 2, Facultatea de Știința Sportului și Educației Fizice, Franța și realizat în 
colaborare cu 5 universități europene și non-europene, proiect cu un buget în valoare de  
165 002 EUR. 
 2011 – proiect individual, câştigat prin competiție națională, pentru obținerea unei burse de 

cercetare, finanțat de Agenția de Credite și Burse de Studii din Romania, suma alocată fiind de 1000 
USD. 
Titlul proiectului: ”Le développement du tourisme sportif de nature en Roumanie, en termes 
d’intégration européenne et développement local durable”. 
 2010 – proiect individual, câştigat prin competiție internațională (Europa Centrală și Orientală), 

pentru obținerea unei burse de cercetare, finanţat de Agenția Universitară Francofonă, suma alocată 
fiind de 1800 EUR. 
Titlul proiectului : ”Étude comparative du tourisme sportif pour les personnes en situation de 
handicap; possibilités et perspectives de développement en Roumanie et en France”. 
 2009 – proiect individual, câştigat prin competiție internațională (Europa Centrală și Orientală), 

pentru obținerea unei burse post-doctorale de cercetare, finanţat de Agenția Universitară 
Francofonă, suma alocată fiind de 7200 EUR. 
Titlul proiectului : “Les stratégies de développement du tourisme sportif et l'impact sur les 
politiques de formation et la création d’emplois en Roumanie”. 
 membru în colectivul de cercetare pentru 3 granturi naţionale CNCSIS: 

 - 2007 – 2008 - Contribuţii la studiul aplicării exerciţiului fizic cu rezistenţă progresivă la bolnavii cu 
spasticitate după accidente vasculare cerebrale, director de proiect conf. univ. dr. Ligia Rusu, 
contract CNCSIS nr. 27GR/11.05.2007, valoare 193.000 lei.   
- 2006 - Algoritm de implementare şi monitorizare a exerciţiului fizic în bolile neuromusculare, 
director de proiect conf. univ. dr. Ligia Rusu, contract CNCSIS nr. 51GR/04.05.2006, valoare 24.015 
lei.     
- 1999 - Potenţialul biomotric al studenţilor Universităţii din Craiova şi corelaţia cu gradul de 
conştientizare şi activism, director de proiect prof. univ. Ion Rinderu, contract CNCSIS nr. 
36816/1999, valoare 10.500 lei. 
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Publicații  autor principal pentru două articole cu factor de impact și două articole indexate BDI; 
 co-autor pentru două articole cu factor de impact și un articol BDI; 
 10 capitole în cărți editate în străinătate; 
 2 lucrări (tip proceedings) indexate WoS; 
 14 lucrări la conferințe internaționale,  
 29 lucrări la conferințe naționale; 
 două cărți în edituri naționale; 
 opt manuale de specialitate; 

  

Activități la nivelul ciclului de studii 
universitare de doctorat 

 din 2018 - co-încadrarea unei teze de doctorat, Școala Doctorală  SESAM, Lille, Franța; 
 din 2013 - participarea la ședințele Consiliului Școlii Doctorale Sciences Economiques, Sociales, 

de l’Aménagement et du Management (SESAM), Universitatea din Lille, Franța, în calitate de 
membru exterior–domeniul științific; 
 din 2018 - participarea în comisia de îndrumare a unui doctorand, Școala Doctorală  SESAM, Lille, 

Franța; 
 participarea în comisii de susținere publică a tezelor de doctorat: 
     - 2018, 2021 - 7 teze - Universitatea Bourgogne Franche-Compté, Școala Doctorală Sociétés, 

Espaces, Pratiques, Temps (SEPS), Dijon, Franța; 
     - 2014, 2017 - 2 teze - Universitatea din Lille, Școala Doctorală SESAM; 
 2018 - referent pentru o teză de doctorat (Doctorat European),  Universitatea Sapienza, Roma, 

Italia; 
 2016 - 2021 - susținerea unor seminarii în cadrul programului de formare a doctoranzillor, Școala 

Doctorală  SESAM, Lille, Franța; 
 9.09.2014, 12.09. 2016 și 8.09.2017 - participarea în comisii de evaluare a candidaților în vederea 

atribuirii contractelor doctorale prin concurs, Școala Doctorală  SESAM, Lille, Franța. 
  

Premii obţinute  Premierea rezultatelor cercetării (PN-II-RU-PRECISI-2015-9-7475) pentru articolul: 
Sobry, V., Badin, P., Cernaianu, S., Agnani, O., & Toussaint, M. (2014). Do visually impaired 
people have a static balance as effective as sighted people?, Neurorehabilitation, 35 (4), 851-
861, impact factor 1.124 in 2014, zona roșie. 
 Premierea rezultatelor cercetării (PN-II-RU-PRECISI-2013-7-3117) pentru articolul: 

Rusu, L., Cosma, G., Cernaianu, S., Marin, M., Rusu, F., Ciocanescu, D., & Neferu, F. (2013). 
Tensiomyography method used for neuromuscular assessment of muscle training, Journal of 
Neuroengineering and Rehabilitation, 10:67, impact factor 2.567 in 2013, zona galbenă. 
 Premierea rezultatelor cercetării (PN – II – RU – PRECISI – 2008 – 2) pentru articolul:  

Massiera, B., Ionescu, S., & Cernaianu, S. (2008). Étude comparative des pratiques et 
répresentations du sport en Roumanie et en France: les conséquences d’un héritage politique 
différent, Revue d’études comparatives EST-OUEST, «L’institution présidentielle dans les pays 
post-communistes», 39 (2), 173-200, impact factor 0.333 in 2008. 
 Premiu special pentru lucrarea: Study about the Use of IT Tools by the Students from the Faculty of 

Physical Education and Sport Craiova, prezentată în cadrul Conferinţei Internaţionale “Physical 
Education, Sport and Health”, sub patronajul ICPESH, 21-23 noiembrie 2008, Universitatea din 
Piteşti. 

  

Conferințe științifice și peer 
review 

 membru în comitetul știintific pentru șase conferințe internaționale (Franța - 2, Portugalia, Croația, 
Maroc și Italia); 
 moderator în cadrul a două conferințe internaționale (Marrakech și Roma) și două naționale 

(Craiova); 
 membru în comitetul de organizare a cinci conferințe științifice naționale (FEFS Craiova); 
 referent științific pentru 12 articole științifice: șapte articole indexate Web of Science, cu factor de 

impact, două articole indexate Web of Science – ESCI și trei articole indexate BDI. 
 evaluarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte de cercetare, dezvoltare și promovare a 

rezultatelor, lansat de „Institut Français du Cheval et de l’Équitation” (IFCE), Franța. 
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                      22.07.2021                                                                                                Cernăianu Sorina 

Funcții îndeplinite  din 2017 – secretar IRNIST (International Research Network in Sports Tourism), Lille, Franța; 
 din 2017 – membru asociat al Centrului de Cercetare Unité de Recherche Pluridisciplinaire 

Sport Santé Société (ULR 7369 – URePSSS), Universitatea din Lille, Franța. 
 2015 – 2017 – vicepreședinte IRNIST (International Research Network in Sports Tourism), 

Lille, Franța; 
 din 2013 – membru exterior–domeniul științific al Consiliului Școlii Doctorale Sciences 

Economiques, Sociales, de l’Aménagement et du Management (SESAM), Universitatea din 
Lille, Franța; 
 2005 – 2020 – membru al Centrului de Studiu și Cercetare a Motricității Umane, Universitatea 

din Craiova, Facultatea de Educație Fizică și Sport. 
  

Mobilităţi și stagii în străinătate  2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 -  Mobilități 
Erasmus, Universitatea din Lille, FSSEP, Franța; 
 27.01 – 27.03. 2012 – Bursă de cercetare în educație fizică și sport, acordată de Ministerul 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru un stagiu de cercetare efectuat la 
Universitatea Lille 2, FSSEP,  Laboratorul de Cercetare „Equipe de Recherche Septentrionale 
«Sport et Sociétés»” (ER3S – EA 4110), Franța; 
 9.01 – 9.03.2011 – Bursă de cercetare în Științele turismului, acordată de Agenţia Universitară 

Francofonă, pentru un stagiu de cercetare efectuat la Universitatea Lille 2, FSSEP, Laboratorul 
de cercetare ER3S (EA 4110), Franța; 
 7.01 – 7.07.2010 – Bursă de cercetare post-doctorală în Științele turismului, acordată de 

Agenţia Universitară Francofonă, pentru un stagiu de cercetare efectuat la Universitatea Lille 2, 
FSSEP, Centrul de cercetare ER3S (EA 4110), Franța; 
 19.06.2006 – 17.07. 2006 – Stagiu de cercetare de 120 ore în Centrul de cercetare „Sport, 

Représentations et Régulations Sociales” din cadrul UFR STAPS Nice, Universitatea “Sophia 
Antipolis”, Franța; 
 ianuarie – iulie 2006 – Bursă ERASMUS-SOCRATES la Universitatea „Sophia Antipolis”, UFR 

STAPS Nice, Franţa, în cadrul masterului Ştiinţa şi tehnologia mişcării umane, specializarea  
Management sportiv. 


	 din 2013 - participarea la ședințele Consiliului Școlii Doctorale Sciences Economiques, Sociales, de l’Aménagement et du Management (SESAM), Universitatea din Lille, Franța, în calitate de membru exterior–domeniul științific;
	Sobry, V., Badin, P., Cernaianu, S., Agnani, O., & Toussaint, M. (2014). Do visually impaired people have a static balance as effective as sighted people?, Neurorehabilitation, 35 (4), 851-861, impact factor 1.124 in 2014, zona roșie.

	 din 2013 – membru exterior–domeniul științific al Consiliului Școlii Doctorale Sciences Economiques, Sociales, de l’Aménagement et du Management (SESAM), Universitatea din Lille, Franța;
	 2005 – 2020 – membru al Centrului de Studiu și Cercetare a Motricității Umane, Universitatea din Craiova, Facultatea de Educație Fizică și Sport.
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