
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

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

 

 

  
Curriculum vitae  

Europass  
 

                                        

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume ENACHE ION SEBASTIAN

Adresă(e) JUD. ARGEŞ, ROMANIA

Telefon(oane)  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

  

Naţionalitate(-tăţi)   ROMÂNĂ 

  

Data naşterii 11. 09. 1977 

  

Sex Masculin 

  

Domeniul ocupaţional Educaţie 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2000/2002 

Funcţia sau postul ocupat Profesor educatie fizica

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Servicii educaţionale (predare, lucrări practice

Numele şi adresa 
angajatorului 

Liceul Tehnologic nr. 2 Campulung

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învățământ preuniversitar

Perioada 2002 / 2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Servicii educaţionale (predare, seminarizare, lucrări practice) şi de cercetare 
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ENACHE ION SEBASTIAN 

JUD. ARGEŞ, ROMANIA 

Mobil:  

 

Profesor educatie fizica 

educaţionale (predare, lucrări practice, organizare competi

Liceul Tehnologic nr. 2 Campulung 

preuniversitar 

 

Preparator universitar 

Servicii educaţionale (predare, seminarizare, lucrări practice) şi de cercetare 
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organizare competiții sportive) 

Servicii educaţionale (predare, seminarizare, lucrări practice) şi de cercetare  
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Numele şi adresa 
angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Universitatea din Pitesti, str. Targul din vale nr.1, Pitesti 
 
 
Învățământ superior 

Perioada 2004/ prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate

Servicii educaţionale (predare, seminarizare, lucrări practice) şi de cercetare  
 
Învățământ superior 

Educaţie şi formare  

Perioada 1991 - 1995 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ  

–  Liceul militar „Tudor Vladimirescu” Craiova 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Studii medii 

Perioada 1995 – 1999  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de licenţă – Educaţie Fizică şi Sport  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline specifice domeniului Educaţie fizică şi sport 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, învăţământ 
la zi 

  

Perioada 2006 – 2008  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de master – Educaţie Fizică şi Sport Competiţional  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Management educaţional, Legislaţie, Management, Marketing, Pregătire musculară, 
Măsurare şi evaluare în efs, Management în sportul competiţional, Ergofiziologie, Ştiinţa 
sportului şi teoria competiţiei, Programare şi algoritmizare în antrenamentul sportiv. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ  

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.  

Perioada  2009 - 2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de doctor în domeniul Educaţie Fizică şi Sport  
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Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite  

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
 
Discipline specifice domeniului Educaţie Fizică şi Sport prin teza: Strategii didactice 
eficiente de formare a obişnuinţei de practicare independentă a exerciţiilor fizice la studenţi 
 

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

Limba maternă Română  

Limbi străine cunoscute Franceza, engleza  

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 

B
1  

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
A2 

Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

Limba spaniolă             

 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 
  

- Comunicare eficientă, atât cu adulţii - cadre didactice, autorităţi, părinţi cât şi cu 
studenții; 

- Relaţii interpersonale pozitive, relaţii de cooperare în grup; 
- Colaborator revista şcolară, publicaţii, articole în domeniul educaţional; 
- Aptitudini şi competenţe privind managementul conflictelor; 
- Susţinerea integrării copiilor cu dezabilități în şcoală şi comunitate. 
- Organizator tabere școlare. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 -  Aptitudini pedagogice fundamentate prin pregătirea profesională iniţială şi dezvoltate prin 
carieră; 
-     Participarea în calitate de membru în colectivul de organizare a unor manifestări cu 
caracter ştiinţific şi educativ, cercuri şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti, competiţii sportive 
studenţeşti pe ramuri de sport. 
- Participare în calitate de organizator și monitor la tabere școlare de iarnă și de vară. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

     
Activitatea în comunitatea 

academică

 - Utilizarea aparaturii audio-video necesare unui act didactic  modern şi eficient – 
videoproiector, retroproiector, etc. 
 - Cunoştinţe echipamente şi instalaţii sportive. 
- membru CSSR din anul 2009 până în prezent 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului 

- utilizarea calculatorului, a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), 
Internet. 
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Permis de conducere Categoria A B C E 

  

Informaţii suplimentare   - participări la simpozioane, conferinţe şi mese rotunde, naţionale şi internaţionale;  
- capacitate de relaționare, de structurare a informațiilor selectate, de dezvoltare şi 

modernizare a suportului didactic; 
- - participare la programul naţional de training în autorat ştiinţific din cadrul proiectului 

„Doctoratul în şcoli de excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi  creşterea 
vizibilităţii prin publicare ştiinţifică, 24-25.02.2011 

- - participare la cursul  – Utilizare platforma E-Learning desfăşurat în perioada 22.11.2010 
– 24.11.2010 în cadrul proiectului „Implementarea unei platforme de E-Learning în cadrul 
Universităţii din Piteşti”, Reprezentant S.C. Software Developement & Colsulting S.R.L. 

- - participare la cursul  – Utilizare Modul de Arhivare electronică desfăşurat în perioada 
25.11.2010 – 26.11.2010 în cadrul proiectului „Implementarea unei platforme de E-
Learning în cadrul Universităţii din Piteşti”, Reprezentant S.C. Software Developement & 
Colsulting S.R.L. 

- Membru în comitetul de organizare a Conferinţei „International Conference Pysical 
Education Sport and Health” Piteşti 2010, 2013 - 2019 

- Membru în programul „Caravana admiterii” 2013 - 2019 
- Secretar  în Comisia de finalizare studii de licență 2015 -2019 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


