
  

 

  
 

Curriculum vitae  

Europass  

 

InformaŃii personale  

Nume / Prenume   FIEROIU ION EMIL 

E-mail fiero_emilius@yahoo.com 

NaŃionalitate Română 

Data naşterii 12.12.1978 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

 Universitatea Pitesti 

 Kinetoterapie și Motricitate Specială 

ExperienŃa profesională  

Perioada 2009 - 2016 

FuncŃia sau postul ocupat LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Departamentul de Asistență Medicală și Kinetoterapie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Piteşti, Facultatea de Stiințe,  

Str. Târgul din Vale, nr.1, Piteşti, JudeŃul Argeş 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate   Educație - învățământ superior 

Perioada 2006 -  2009 

FuncŃia sau postul ocupat Asistent universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Catedra de Kinetoterapie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Piteşti, Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport,  

Str. Târgul din Vale, nr.1, Piteşti, JudeŃul Argeş 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Educație - învățământ superior 

Perioada 2003 - 2006 

FuncŃia sau postul ocupat Preparator universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Catedra de Sporturi Individuale, Facultatea de Educație Fizică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Piteşti, Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport,  

Str. Târgâul din Vale, nr.1, Piteşti, JudeŃul Argeş 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Educație - învățământ superior 



EducaŃie şi formare  

Perioada    2011 - 2013  

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de Master în Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării 

Disciplinele principale studiate / 

competenŃe profesionale dobândite 

Strategii și politici de firmă, Metode și tehnici de management, Diagnosticul resurselor umane,  

Proiecte de marketing, Fundamentarea deciziilor prin metode ale cercetării operaționale, 

Managementul integrat al calității,  Simulări decizionale, Comunicare, negociere și parteneriat. 

   Competențe profesionale de predare, proiectare, evaluare 

Competențe de cercetare în sistemul educațional 

Competențe de organizare și proiectare 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Pitești 

Facultatea de Științe Economice 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 

internaŃională 

Pregătire postuniversitară prin masterat 

Perioada    2005 - 2008  

Calificarea / diploma obŃinută Dipomă de Doctor în Educație Fizică și Sport 

Disciplinele principale studiate / 

competenŃe profesionale dobândite 

Suportul biologic al performanței sportive, Dirijarea bio-medicală a antrenamentului, Bionică cu 

aplicații în sport, Metodologii ale cercetării, Teoria și metodologia curriculară, Științele educației, 

Managementul calității, Performanță motrică, Suportul biologic al performanței sportive. 

   Competențe profesionale de predare, proiectare, evaluare 

 Competențe de cercetare în sistemul educațional 

 Competențe de comunicare didactică 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Pitești 

Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport din Piteşti 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 

internaŃională 

Pregătire postuniversitară prin doctorat  

Perioada 2000 - 2004  

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de LicenŃă  în Kinetoterapie și Motricitate Specială 



Disciplinele principale studiate / 

competenŃe profesionale dobândite 

Fiziopatologie, Kinetoterapia în afecțiuni respiratorii, Psihologie normală și patologică, Anatomie, 

Fiziologie, Masaj, Terapia durerii, Biochimie, Kinetoterapia în afecțiuni ortopedico-traumatice, 

Igienă, Prim ajutor, Kinetoterapia în afecțiuni reumatologice, Kinetoterapia în învățământul special, 

Tehnici de manevrare a bolnavului, Kinetoterapia în activități sportive, Kinetoterapia în afecțiuni 

cardiovasculare, Fizioterapie, Înot terapeutic, Explorare și evaluare în kinetoterapie. 

   Competențe profesionale de predare, proiectare, evaluare 

Competențe de cercetare în sistemul educațional 

Competențe de comunicare didactică 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti  

Facultatea de Educatie Fizica şi Sport  

 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 

internaŃională 

Nivel universitar 

Perioada 2001 - 2003 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de master în Educație Fizică și Sport Competițional 

Disciplinele principale studiate / 

competenŃe profesionale dobândite 

Teoria activităților motrice, Bazele pregătirii musculare,  Ergofiziologie, Fizică cu aplicații în   

educație fizică și sport, Metodologia cercetării în activitățile sportive adaptate, Elemente de    

informatică cu aplicații în sport, Management Educațional, Legislație - Management și Marketing, 

Știința sportului și teoria competiției, Elemente de teorie în practica din învățământul special, 

Programare și algoritmizare în antrenamentul sportiv, Pregătire musculară în educație fizică. 

  Competențe profesionale de predare, proiectare, evaluare 

  Competențe de cercetare în sistemul educațional 

  Competențe de comunicare didactică 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Pitești 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 

internaŃională 

Pregătire postuniversitară prin masterat 

Perioada 1997 - 2001 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de licență în Educație Fizică și Sport  

Disciplinele principale studiate / 

competenŃe profesionale dobândite 

Anatomie funcțională și biomecanică, Igienă, Prim ajutor medical în educație fizică și sport, 

Biochimie, Fiziologie, Control medical, Antropologie motrică, Masaj și gimnastică terapeutică, 

Teoria antrenamentului sportiv, Metodologia cercetării, Teoria educației fizice și sportului.  

   Competențe profesionale de predare, proiectare, evaluare 

   Competențe de cercetare în sistemul educațional 

Competențe de comunicare didactică 



Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Pitești 

Facultatea de EducaŃie Fizică  şi Sport 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 

internaŃională 

Nivel universitar 

 

Aptitudini şi competenŃe 

personale 

 

Limba maternă Româna 

Limba străină cunoscută Engleză 

Autoevaluare ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 

Discurs 

 oral 

Exprimare 

 scrisă 

Engleza 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 

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

CompetenŃe şi abilităŃi sociale  Activități de cercetare în cadrul echipei 

 Apitudini de mediere 

 Spirit de echipă 

 Mentalitate pozitivă 

 Angajament în activități de natură didactică 

 Capacitate sporită de asimilare de noi informații și abilități  

 Disponibilitate de implicare în diverse activități de natură socio-profesională 

 O bună capacitate de integrare în diferite medii sociale 

CompetenŃe şi aptitudini organizatorice  Strategii și politici de formare profesională și educațională 

 Capacitate de motivare a persoanelor care participă la diferite activități 

 Capacitatea de a analiza sarcini și responsabilități 

 Organizarea  și coordonarea unor stagii de practică 

 Spirit de evaluare și optimizare 

 Experiență în gestionarea unor proiecte de team building 

 Membru în comisii de licență, master, admitere, concursuri de promovare, comisii de examinare 

CompetenŃe şi aptitudini tehnice  Capacitate de utilizare a sistemelor de videoproiecție 

 Cunoașterea componentelor de mamangement al calității în învățământul universitar 

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

 Tehnici de utilizare a calculatorului  Microsoft Office, Power Point, Adobe Illustrator,          

PhotoCorelDraw   



CompetenŃe şi aptitudini artistice   Expozitie de fotografie „Aconcagua şi Atacama”, Biblioteca JudeŃeană Argeş și Rectoratul 

  Universității din Pitești 

 Cursant în cadrul  Școlii de Arte și Meserii din Pitești – Secția Fotografie 

Alte competenŃe şi aptitudini   Paramedic în cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș 

 Membru în Grupul de Lucru al CNCA - Comisia națională de cercetari antartice  

 Certificat  de absolvire Formare psihopedagogică pentru profesia didactică în cadrul  Departamentului 

pentru pregătirea personlului didactic 

  Certificat de absolvire - Formator 2015 

  Certificat  „Monitor schi, Snowboard, Sporturi Alunecare” 

  Membru în Federația Română a Asociațiilor de Fizioterapie  

  Membru Fondator - Club Montan Altitudine 

  Membru în A.N.S.M.R. - AsociaŃia NaŃională a Salvatorilor Montani din România 

  Membru Voluntar  S.P.S. - Serviciul Public Salvamont Argeş 

  Aptitudini de tip montan prin, cucerirea unor vârfuri montane: 

    - Argentina - Vârful Aconcagua (6962 m), Vârful Bonete (5004 m) şi Aqua Salada (4145 m)  

    - Kyrgyzstan- Lenin 7134 m, Rasdelnaya 6020 m, Petroski 4800 m  

    - FranŃa - Mont Blanc 4807 m, Mont Maudit 4650 m, Mont Blanc du Tacul 4250 m  

    - Rusia - Vârful Elbrus (5642 m), cel mai înalt vârf din Europa 

    - Italia Dolomiți Vârful Tofana di Rozes 3225m Tofana di dentro 3238m 

    - Grecia Olimp Vârful Skala 2866m şi Mytikas 2917m 

    - Bulgaria MunŃii Rila: Vârful Musala 2925 m  

    - Slovenia: Varful Triglav 2864 m 

    - Bulgaria MunŃii Rila - Vârful Musala 2925 m iarna   

    - Ecuador- escaladarea Vârfului Chimborazo pana la 6100 m 

Permis(e) de conducere    A, B. 

InformaŃii suplimentare   

Anexe  

 

 

 


