
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

       

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BAŞTIUREA EUGEN 

Adresă Str. Constructorilor, nr. 12, bl. C2, sc. III, ap. 51, cod 800360, Galaţi, România 

Telefoane Fix: +40 336 423 521 Mobil: 0744 528 531 

E-mail-uri eugen.bastiurea@ugal.ro, ebastiurea2001@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 14.4.1959 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat /  
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
Educaţie fizică şi sport 

  

Experienţa profesională  

Perioada 29.9.2014 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor 

Perioada 1.10.2008 – 28.9.2014 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 

Perioada 24.2.1997 – 30.9.2008 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctorand (1997-2004)/Lector universitar doctor (2004-2008) 

Perioada 28.2.1994 – 23.2.1997 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”, str. Domnească nr. 47, Galaţi, cod poştal 800008 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de evaluare, expertiză şi management academic prin cooptarea în: comitetul de redacţie al 
unor reviste/volume de lucrări ştiinţifice, comitetul de organizare al unor manifestări ştiinţifice, comisiile 
de finalizare a programelor de studii, comisiile de promovare în învăţământul preuniversitar/ 
universitar. Referent ştiinţific la o serie de cărţi/cursuri/reviste. 

Perioada 1.9.1990 – 28.2.1994 

Funcţia sau postul ocupat Profesor-antrenor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi sportive desfăşurate cu grupele de handbal băieţi (începători, juniori III, juniori II) ale          
CSS nr. 1 Galaţi şi cu echipa de handbal senioare a CS „Oţelul” Galaţi (Divizia B, A). 

Numele şi adresa angajatorului Clubul Sportiv Şcolar nr. 1, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate sportivă 

Perioada 1.9.1989 – 31.8.1990 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de educaţiei fizică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică desfăşurată la clase IX-XII. 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Industrial nr. 2, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 

Perioada 23.1.1988 – 31.8.1989 

Funcţia sau postul ocupat Antrenor de handbal 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi sportive desfăşurate cu echipa de handbal senioare a CS „Oţelul” Galaţi (Divizia B). 

Numele şi adresa angajatorului Clubul Sportiv „Oţelul”, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate sportivă 

Perioada 1.9.1986 – 23.1.1988 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de educaţie fizică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică desfăşurată cu clasele IX-X, pregătirea echipei reprezentative şcolare de handbal 
fete şi a echipei de ştafetă (băieţi, fete). 
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Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală nr. 5 cu clase I-X, Pechea, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar (ciclul liceal - clasele IX-X) 

Perioada 1.9.1984 – 31.8.1986  

Funcţia sau postul ocupat Profesor-antrenor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi sportive desfăşurate cu grupele de handbal fete (începătoare). 

Numele şi adresa angajatorului Clubul Sportiv Şcolar nr. 1, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate sportivă 

Perioada 1.9.1983 – 31.8.1984 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de educaţie fizică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică desfăşurată la clasele IX-X. 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală nr. 5 cu clase I-X, Pechea, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar (ciclul liceal - clasele IX-X) 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul educaţie fizică şi sport (prin echivalarea diplomei de doctor în pedagogie) –  
Atestat (2005) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, România 

Perioada 1997 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în pedagogie - Diplomă de doctor (2004) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, Republica Moldova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

Perioada 1990 – 1992 

Calificarea / diploma obţinută Profesor de educaţie fizică - Diplomă de licenţă (1993) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Completare studii universitare 

Perioada 1980 – 1983 

Calificarea / diploma obţinută Profesor de educaţia fizică - Diplomă de absolvire (1984) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Galaţi, Facultatea de Învăţământ Pedagogic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

Perioada 2008, 2000, 1987 (activitate pentru obţinerea clasificării sportive de antrenor, disciplina „Handbal”) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de clasificare profesională (2008) 
Clasificare sportivă (2000) 
Clasificare sportivă (1987) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Tineretului şi Sportului, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, 
Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Categoria I 
Categoria a II-a 
Categoria a III-a 

Perioada 2010, 2003, 2000 (activitate de perfecţionare sportivă, disciplina „Handbal”) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat, EHF Top Coaches' Seminar, 24-27 ianuarie, 2010, Viena, Austria. 
Diplomă, Cursul de perfecţionare a antrenorilor şi profesorilor de educaţie fizică cu specializarea-
handbal, 4-10 august 2003, Baia Mare. 
Diplomă, Cursul naţional de perfecţionare al antrenorilor de handbal, 4-8 noiembrie 2000, Bucureşti. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Federaţia Europeană de Handbal, Viena, Austria 
Federaţia Română de Handbal, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Aprofundare studii de specialitate 



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 

  En A1 En A1 En A1 En A1 En A1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini pentru lucrul în echipă dobândite în urma desfăşurării unor activităţi didactice şi de pregătire 
specializată susţinute cu elevi, studenţi sau sportivi. Punctual, serios, respectuos, comunicativ, 
întreprinzător: calităţi însuşite în cei aproximativ 39 de ani de activitate. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de elaborare şi coordonare a activităţilor didactice, ştiinţifice şi sportive dobândită în timp ca 
urmare a funcţiilor îndeplinite (Secretar ştiinţific al FEFS Galaţi, Director al Departamentului pentru 
Organizarea Competiţiilor Sportive şi Activităţii de Recreere din cadrul Centrului de Evaluare, Profilaxie 
şi Recuperare a Copiilor cu Dizabilităţi Galaţi, Antrenor principal al unor echipe de handbal seniori şi 
senioare). O bună capacitate de analiză şi sinteză, concretizată în justeţea şi corectitudinea deciziilor 
luate. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilitate în folosirea aparaturii tehnice specifice domeniului atât în activitatea didactică, cât şi cea 
sportivă. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Un nivel corespunzător de utilizare a programelor Microsoft Office: tehnoredactare şi prelucrare text 
(Word, Acrobat Reader), analiză şi prelucrare statistică (Excel), elaborare şi prezentare grafică    
(Power Point) şi utilizare internet. 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  Studii şi cursuri postuniversitare 
 Curs de formare continuă „Limba engleză”, nivelul de competenţă lingvistică A1, 

Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic, Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galaţi, 6.10.2012-30.01.2013. 

 Seminar de instruire privind „Furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală”, organizat 
de Fundaţia „Motivation” România în cadrul proiectului „Roţile schimbării – către servicii 
adecvate pentru utilizatorii de scaun rulant”, proiect finanţat de USAID, Galaţi, 29.10.2013. 

 Program de specializare pentru ocupaţia de „Formator”, cod COR 242401, Galaţi,                 
1-11.04.2013. 

 

 Afilierea la organizaţii şi asociaţii profesionale 
 Membru în Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană, FEFS Galaţi (din 2007). 
 Membru în Consiliul Ştiinţei Sportului din România (2006-2009, 2014-2015). 
 Membru în Comitetul Director al Asociaţiei “Centrul de Evaluare, Profilaxie şi Recuperare a 

Copiilor cu Dizabilităţi” (CEPRACD), Galaţi (2012-2018). 
 Membru în Comisia Metodică a Federaţiei Române de Handbal (2010, 2015-2017). 
 Membru în Consiliul de Administraţie al Clubului Sportiv „Universitatea”, Galaţi (2002-2013). 
 Membru în Fundaţia pentru „Promovarea şi Dezvoltarea Proprietăţii Intelectuale”, Galaţi   

(2006-2007). 
 

 Distincţii şi premii 
 Premiu, Forumul Ştiinţific Naţional Universitar, Finala competiţiei ştiinţifice „Impactul 

finalităţilor sistemului educaţional şi de cercetare ştiinţifică asupra performanţei sportive din 
România”, organizat sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi a Federaţiei 
Sportului Universitar din România, ediţia I, Izvorani, Bucureşti, 11-12.12.2009. 

 Medalie de argint, Festivalul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii, ediţia a VI-a, Suzhou, 
China, 16-21.10.2008. 

 Premiu de excelenţă în inovare, ediţia a IV-a, primit din partea Fundaţiei pentru Promovarea 
şi Dezvoltarea Proprietăţii Intelectuale (FDPDI), Galaţi, 26.11.2008. 

 Premiul IT&C EXPO 2008, acordat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi 
pentru „Aparat pentru determinarea dezechilibrelor musculare prezente la nivelul trunchiului”, 
ediţia a VIII-a, 8-10.5.2008. 

 Certificat de recunoaştere, conferit de Special Olimpics România pentru activitatea de 
voluntariat desfăşurată în cadrul “Proiectul de implementare a programelor S.O.R. la nivel 
local”, Galaţi, 1.11.2005-24.2.2006. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


  Activitate desfăşurată ca antrenor 
 Grupe de  începători – fete/băieţi (1984-1986, 1990-1991). 
 Juniori II, III (1991-1994). 
 Seniori (1995-2001), senioare (1988-1989, 1991-1994, 2003-2005, 2008). 
 Lotul naţional de handbal tineret – antrenor secund (2001, 2003). 
 Lotul naţional universitar de handbal – antrenor secund (2000). 

 
 Rezultate obţinute ca profesor/antrenor 

 Locul II obţinut de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Galaţi în Campionatul Naţional 
Universitar de handbal masculin, Timişoara, 1996. 

 Locul II obţinut de Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Galaţi în Campionatul Naţional de handbal 
masculin (juniori III), Ploieşti, 1992. 

 Promovarea echipei de handbal feminin „Oţelul” Galaţi în Divizia A, Bistriţa, 1993. 
 Promovarea echipei de handbal masculin „CSU” Galaţi în Liga Naţională, 2000. 
 Calificarea echipei de handbal masculin „CSU” Galaţi în turul II al Challenge Cup, 2001. 

 

 Activităţi de voluntariat 
 Activităţi de recuperare şi recreere prin hipoterapie şi hidroterapie pentru copiii cu dizabilităţi, 

în baza protocolului de colaborare dintre FEFS Galaţi şi Asociaţia „Centrul de Evaluare, 
Profilaxie şi Recuperare a Copiilor cu Dizabilităţi” (CEPRACD) Galaţi, locaţii: Colegiul 
Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi, Centrele de Echitaţie „Angel” din Brăila (2012) şi      
„Pony-Land” din Galaţi (2013-2018). 

 Competiţia „Micii Sportivi”, ediţia I, în baza protocolului de colaborare dintre FEFS Galaţi şi 
Asociaţia „CEPRACD” Galaţi, locaţia: Stadionul „Universităţii” din Galaţi, 23.6.2012. 

 Activitate de evaluare a deficienţelor fizice de atitudine pentru copiii din Galaţi, FEFS Galaţi, 
Coordonarea activităţilor de voluntariat pentru studenţi (2012-2014). 

 Activităţi desfăşurate în cadrul Fundaţiei pentru „Promovarea şi Dezvoltarea Proprietăţii 
Intelectuale” (FDPDI) din Galaţi, 2006-2007. 

 Concursul „ROYAL CREATIVITY”, ediţia a II-a, eveniment cultural-artistic organizat de 
Fundaţia pentru „Promovarea şi Dezvoltarea Proprietăţii Intelectuale” (FDPDI), Galaţi, 
26.11.2006. 

 Activităţi sportive desfăşurate în colaborare cu Fundaţia „Special Olympics” din România 
(S.O.R.) cu ocazia derulării “Proiectului de implementare a programelor S.O.R. la nivel local”, 
Galaţi, noiembrie 2005-februarie 2006. 

 
 
 

            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


