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INFORMAŢII PERSONALE Adriana Neofit  

 
 Tecuci/225, 800269 Galaţi (România)  

(+40) 744 596 744     

neoadriana@gmail.com  

   

Sexul Feminin | Data naşterii 01/12/1972 | Naţionalitatea română  

 

 

 

 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

01/2017–Prezent  Director 

Clubul Sportiv Școlar 
str. Mureșului, nr. 2, 800222 Galați (Romania)  
www.cssgalati.ro  

Conducerea executivă a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu atribuțiile 
conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de 
învățământ, precum și cu alte reglementări legale. 
În calitate de ordonator de credite răspund de întreaga activitate financiar-contabilă a 
unității și coordoneaz direct compartimentul financiar-contabil. 
Îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al unității de învățământ.  
Președintele consiliului profesoral și al consiliului de administrație.  

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ sportiv suplimentar  

Feb. /2016– oct./2019  Lector.universitar 

Universitatea „Dunărea de Jos” 
str. Domnească nr. 47, 800008 GALATI (România)  
www.ugal.ro  

Predare cursuri studenţi, lucrări practice de specialitate, evaluare (10 ore / săptămână) 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  
 

Oct. /2019–prezent  Conferențiar universitar 

Universitatea „Dunărea de Jos” 
str. Domnească nr. 47, 800008 GALATI (România)  
www.ugal.ro  

Predare cursuri studenţi, lucrări practice de specialitate, evaluare (8 ore / săptămână) 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  

09/1999–Prezent  Profesor titular 

Clubul Sportiv Şcolar 
str. Mureşului, nr. 2, 800222 Galaţi (România)  

Antrentrenarea grupelor de copii pe diferite niveluri de vârstă şi pregătire în disciplina judo 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ sportiv sulimentar (18 ore / săptămână)  

09/2013–06/2016 Profesor 

Palatul Copiilor 
str. M. Bravu, nr. 28, 800208 Galaţi (România)  

http://www.cssgalati.ro/#_blank
http://www.ugal.ro/#_blank
http://www.ugal.ro/#_blank
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Activităţi iniţiere autoapărare fizică şi judo preşcolari (9 ore / săptămână), Tenis de masă. 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ, educaţie nonformală  

09/1998–10/1999 Profesor suplinitor calificat 

Clubul Sportiv Şcolar 
str. Mureşului, nr. 2, 800222 Galaţi (România)  

Antrenarea grupelor de copii pe diferite niveluri de vârstă şi pregătire în disciplina judo 

Tipul sau sectorul de activitate învăţământ sportiv suplimentar (18 ore / săptămână)  

09/1997–08/1998 Profesor suplinitor calificat 

Liceul Industrial „Sfânta Maria” 
str. Constructorilor, nr. 25, Galaţi (România)  

Activităţi de educaţie fizică şi sport  

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ liceal (18 ore / săptămână)  

09/1991–06/1998 Profesor suplinitor necalificat 

Şcoala Generală nr. 38 
str. Feroviarilor, nr. 9, Galaţi (România)  

Activităţi de educaţie fizică şi sport  

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ gimnazial (18 ore / săptămână)  

09/1996–08/1997 Profesor suplinitor calificat 

Şcoala Generală nr. 12 „Miron Costin” 
str. Alba Iulia, nr. 1-2, Galaţi (România)  

Activităţi de educaţie fizică şi sport  

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ gimnazial  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

2018 Implementarea Sistemului Intern de Management în unitățile de 
învățământ preuniversitar  
Vivid Education, București 

 

   

 deținerea de către personalul de conducere din sistemul de învățământ 
preuniversitar a competențelor specifice stabilirii viziunii, a valorilor, a 
țintelor privind performanța: - în domeniul managementului strategic; - în 
domeniul managementului organizației, cu accent pe construirea unei 
culturi colaborative; - în domeniul managementului resursei umane, cu 
accent pe acordarea de suport și respect în școală, înțelegerea 
perspectivei celuilalt, stimularea intelectuală a personalului din școală; - în 
domeniul managementului procesului de predare - învățare - evaluare, cu 
accent pe reușita școlară a copiilor/elevilor/tinerilor, pe impactul interacțiunii 
la clasă, al implicării, participării, motivării copiilor/elevilor/tinerilor; - în 
domeniul managementului unității de învățământ în comunitate, cu accent 
pe conectarea școlii la comunitate și pe ofertă educațională care să 
răspundă nevoilor comunității. 

 

   

2018 Managementul resurselor umane din învățământul preuniversitar   
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CCD Călărași 
 

 optimizarea potenţialului de resurse umane existent, estimarea necesarului 
1 Doctorand la Institutul Naţional de cercetări Economice „Costin C. 
Kiriţescu” Bucureşti, andoneluminita@yahoo.com 38 de personal didactic, 
didactic auxiliar şi nedidactic, investiţiile în dezvoltarea resurselor umane 
necesare 

 

2016 Formator de formatori  

Asociaţia Didakticos, Timişoara  

Pregătirea formării; Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la formare; 
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; Marketingul formării; Proiectarea 
programlor de formare; Organizarea programelor şi stagiilor de formare; Evaluarea, 
revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare. 

2013–2015 Masterat Kinetoterapie la domiciliu  

Universiteta „Dunărea de Jos”, Faculatea de Educaţie Fizică şi Sport, Galaţi  

Deprinderi de autocunoaştere şi autorganizare; Cunştinţe privitoare la înţelegerea 
mecanismelor fiziologice de acţiune ale exerciţiului fizic asupra organismului uman, atât 
sănătos cât şi bolnav; Însuşirea noţiunilor fundamentale referitoare la etiologia, 
mecanismele fizio şi anatomopatologice ale afecţiunilor organismului uman care 
beneficiază de mijloacele şi metodele specifice kinetoterapiei, etc. 

2015 Doctorat în Educaţie Fizică şi Sport  

Universitatea din Piteşti 

Educaţie fizică şi sport, judo, educarea dezvoltarea psihomotricităţii la preşcolari şi şcolarii 
mici. Diferențierea activității instructiv educative prin practici didactice de valorificare a 
relației: obiective- conținut-metode – mijloace-forme de organizare în raport cu 
particularitățile psihopedagogice ale copiilor. 

2014 Metode de predare nonformală;  

Casa Corpului Didactic, Galaţi  

Metode de predare nonformală; Psihopedagogie, metodică 

2013 Permis european de conducere a computerului Complet/ Certificat  

ECDL Fundation (România)  

Concepte de bază ale tehnologiei Informaţiei, Organizarea computerului şi organizarea 
fişerelor, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări, Utilizare internet şi poştă 
electronică; Abilităţi de utilizare a calculatorului, aplicare în parctică şi utilizarea tehnologiei 
în procesul educaţional, redactarea de documente şi utilizarea internetului.  

12/2013 Înregistrarea electronică a autoevaluării  

Ministerul Educaţiei Naţionale/ ARACAIP (România)  

Formarea experţilor formatori şi a membrilor CEAC în aplicarea manualului de evaluare 
internă a calităţii şi a aplicaţiei informatice, Formarea membrilor CEAC, Realizarea 
programului de formare, Evaluarea şi calificarea participanţilor la formare utilizarea 
tehnologiei în procesul educaţional, redactarea de documente şi utilizarea internetului. 

2012 Management educaţional  
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Asociaţia Didakticos, Timişoara  

Comunicare, acordarea de consultanţă şi audienţe, reprezentarea unităţii în relaţiile cu 
autorităţile, stabilirea sistemului informaţional, Dezvoltare profesională, asigurarea 
dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, perfecţionarea activităţii proprii, Mangement, 
asigurarea calităţii procesului educaţional; asigurarea climatului de muncă eficient, 
Conducerea şedinţelor în cadrul unităţii de învăţământ, cooordonarea activităţii de selecţie 
de personal, coordonarea procesului educaţional în unitatea de învăţământ; Organizare, 
asigurarea eficienţei utilizării resurselor financiare, asigurarea obţinerii resurselor financiare 
şi materiale, organizarea procedurilor de evaluare a procesului educaţional, organizarea 
procesului educaţional, stabilirea stratgiei de coordonare a procesului educaţional din 
unitatea de învăţământ. 

2012 Managementul proiectelor educaţionale  

Sindicatul Învăţământului Preuniversitar, Galaţi  

Aptitudini:de comunicare şi relaţionare, psihosociale, tehnice şi tehnologice, conducere şi 
coordonare, evaluare, gestionarea şi administrarea resurselor, care vizează dezvoltarea 
instituţională, care vizează self-managementul  

2012 Manager pentru dezvoltare durabilă  

Casa Corpului Didactic, Galaţi  

Managementul resurselor umane, cultură organizațională, proiectare strategică, 
managementul schimbării, managementul administrativ și financiar, comunicare și 
managementul conflictelor, management de proiect, managementul clasei, consiliere în 
carieră, managementul calității, şcoala – facilitatoare de dezvoltare durabilă, intervenții 
educaționale la nivelul clasei. 

2012 Mentor  

Asociaţia Didakticos, Timişoara  

Comunicare interactivă; Comunicarea mentor-student practicant sau cadru didactic stagiar; 
Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru; Dezvoltarea capacităţilor de predare a 
cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor; îndrumarea observării procesului de predare, 
învăţare; îndrumarea în alcătuirea proiectului didactic; evaluarea performanţelor studenţilor 
sau cadrului didactic stagiar; organizarea activităţilor de practică; Planificarea activităţii de 
practică a studenţilor sau a cadrului didactic stagiar. 

2010–2011 Studii Universitare Complementare  

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Instituţie Organizatoare de 
Studii Universitare de Doctorat. 

Managementul calităţii, Managementul structurilor sportive, Marketing în educaţie fizică şi 
sport, Managementul educaţional în sistem specific;Teoria şi metodologia curriculară, 
Suportul Biologic al performanţei sportive, Performanţă motrică, Ştiinţele educaţiei, 
Logistică în educaţie fizică şi sport, Dirijarea bio-medicală a antrenamentului , Bionică cu 
aplicaţii în sport, Metodologia activităţilor de cercetare, Dirijarea metodologică a dezvoltării 
capacităţilor motrice. 

2011 Grad didactic I  

Universiteta „Dunărea de Jos” /DPPD, Galaţi  

Specialitatea Educaţie Fizică şi Sport zică şi sport 
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2009 Competenţă lingvistică  

Universiteta „Dunărea de Jos”, Galaţi  

Competenţe lingvistice de limba engleză pentru specialitatea educaţie fizică şi sport 

2006 Grad didactic II  

Universitatea din Bacău/DPPD 

Specialitatea Educație Fizică și Sport 

2001–2003 Masterat Management în sport  

Universitatea „Al. I. Cuza” , Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Iaşi  

Management şi marketing, logistică în sistemul educaţional; Diferențierea activității 
instructiv educative prin practici didactice de valorificare a relației: obiective- conținut-
metode – mijloace-forme de organizare în raport cu particularitățile psihopedagogice ale 
elevilor; Manifestarea unei conduite inovativ creatoare specifică standardelor profesional 
didactice în societatea cunoașterii; Dezvoltarea capacităților de adaptare rapidă la 
schimbările de natură socială, economică și culturală. 

1998 Definitivat în învăţământ  

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi  

Specialitatea Educaţie Fizică şi Sport 

1998 Specializare antrenor  

Ministerul Tineretului şi Sportului (România)  

Antrenor categoria a IV-a disciplina judo 

1992–1996 Licenţiat în educaţie fizică şi sport, profesor  

Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Profilul - Educaţie Fizică şi 
Sport, Galaţi  

Teoria şi metodica educaţie fizice şi sportului, Pedagogie, psihologie şcolară, anatomie 
funcţională şi biomecanică, istoria şi filosofia culturii, gimnastică, gimnastică ritmică, 
atletism, volei, nataţie, schi, fiziologie, prim ajutor în activitatea de educaţie fizică şi sport, 
baschet, teoria şi metodica antrenamentului, control medical în activitatea de educaţie fizică 
şi sport, masaj şi gimnastică terapeutică 

COMPETENŢE PERSONALE   

Limba(i) maternă(e) română  

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză B1 B1 A2 A2 B1 

 Atestat  

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

Competenţe de comunicare ▪ Capacitatea de a asculta, de a pune întrebări, comunicare verbală şi paraverbală, 
empatie, comunicare scrisă şi nonverbală, dobândite prin activitatea profesională şi 
cursurile de formare 

▪ Abilităţi de interacţiune cu copii şi adulţii, dobândite prin activitatea de antrenor şi 
voluntar. vitatea profesională şi cursurile de formare 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

▪ Gestionarea resurselor, identificarea şi elaborarea de strategii, comunicarea către terţi a 
oportunităţilor, elaborarea şi menţinerea culturii instituţionale, 

▪ Capacitatea de a valoriza abilităţile şi cunoştinţele dobândite informal, sprijinirea celorlalţi 
în demersul de dezvoltare şi menţinere a performanţei proprii şi a instituţiei, 

▪ Stabilirea de măsuri valide pentru evaluare, dobândite în cursurile de formare şi 
activitatea curentă, 

▪ Bune abilităţi de conducere a unei echipe, dobândite ca antrenor de judo. 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă 

▪ Bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil CEAC); 

▪ Leadarship (în prezent coordonez activitatea unui colectiv de 6 membrii în calitate de 
responsabil de catedră; 

▪ Capacitatea de autoevaluare profesională (prin studiu personal şi participări la cursuri 
naţionale); 

▪ Bun mentor (în prezent coordonez comisia de formare şi perfecţionare în calitate de 
responsabil şi activitate de lector) conducere a unei echipe, dobândite ca antrenor de 
judo. 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea 
de probleme 

 
Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

 Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 ECDL complet  

 

▪ O bună stăpânire a unor de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software 
pentru prezentări); 

▪ Bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator; 

▪ Bune cunostinţe de prelucrare, montaj audio-video, dobândite din autoformare. 

▪ Bune cunoştinţe de utilizare a aparaturii de birou (imprimate, scanere, fax, 
videoproiector, etc), dobandite din activitatea curenta şi autoformare. 

Membru în grupul de experți Membru Corpul national de experti în management educational (OMECTS 
5667/07/09/2012 

 

Membru al asociațiilor Membru al SocietăŃii ŞtiinŃei, ExcelenŃei Umane şi Sportului 

Universitar, România Membru al Federatiei InternaŃionale de Educatie 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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profesionale: Fizică (FIEP) – România, 

http://www.fiepromania.ro/membri_fiep_romania.html 

Membru al OT Sakura Judo GalaŃi 

Membru al A.S. “Academica”, Romania 

Membru în comisia de licență/disertație 2017 - 2018, 2019 

Activitate de tutoriat in cadrul FEFS GalaŃi 

Realizare site internet CSS , Galati,i 2017 

Administrate site internet CSS , Galati,i 2017 

Membru în comisia de organizare Campionatul Ne-Waza Judo FEFS Galați 2015-
2018 

 

Competențe şi aptitudini 
organizatorice 

Membru în comitetul de organizare al Sesiunii ŞtiinŃifice InternaŃionale Galati  2017, 
2019 

Membru în comitetul de organizare 1st Edition  International Scientific Conference, 
Chișinău, Republica Moldova,  2018 

Membru în comitetul redacțional al Revistei Universitaria FEFS Galați 

 

Alte competențe şi 
aptitudini 

 

International Conference on Science Culture and Sport, 7th 18-21 june 2019, Gence, 
Azerbaijan, http://www.iscs-conference.org/CongreDetayiEng.php?id=22, 2nd World 
Congress of Sport Sciences Researches’ Manisa, Turkey,  21-24 March, 2019 
http://wcssr.org/eng/?p=kurullar&fbclid=IwAR3cDYmJ5yd87smdEqhJXzamtWUV4O0kmw
DYN2639iOFMFkpO97sI6K4S2I 

International Conference on Sports For All And Wellness, 25-28 April 2019 in Antalya / 
Alanya, Turkey. 
http://www.kongre2019.com/site.php?http://isfaw2019.isfaw.org,  
Membru în comitetul de organizare al Conferinței Științifice Internaționale 
“SPORTS,EDUCATION, CULTURE - INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN 
SCIENTIFIC RESEARCH”, Galați, 2019, Romania, 
http://www.sesgal.ugal.ro/index.php/international-scientific-committee 
Membru în comitetul de organizare 1st Edition  International Scientific Conference, 
Traditions, realities and perspectives of the physical culture development”, CHIȘINĂU, 
REPUBLICA MOLDOVA, 25-26 May 2018, 
http://usefs.md/PDF_NEW/Program_USEFS,Chisinau,25-26%20mai%202018.pdf ,  
Membru în comitetul de organizare al Conferinței Științifice Internaționale 
“SPORTS,EDUCATION, CULTURE - INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN 
SCIENTIFIC RESEARCH”, Galați, 2017, Romania, 
http://www.sesgal.ugal.ro/index.php/international-scientific-committee  
 

Permis de conducere B 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE   

 a) informaŃii despre proiectele de cercetare-dezvoltare  pe care le-a condus în 

calitate de director de proiect şi granturile obŃinute, în cazul în care există astfel 

de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanŃare şi 

volumul finanŃării; 
 

b) informații despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuŃiilor 

ştiinŃifice ale candidatului. 

Locul III - articolul  Judo adapted to the therapy of disabled cildren, International Scientific 
Conference „Sport, Education, Culture – Interdisciplinary approaches in scientific research”, 
30-31 may 2013, Galaţi  

c) o sinteză a principalelor realizări: 

•    teza  „ Educarea/dezvoltarea ,timpurie a motricităţii şi psihomotricităţii copiilor prin 
judo", Piteşti,12/2014” 

http://www.fiepromania.ro/membri_fiep_romania.html
http://www.fiepromania.ro/membri_fiep_romania.html
http://wcssr.org/eng/?p=kurullar&fbclid=IwAR3cDYmJ5yd87smdEqhJXzamtWUV4O0kmwDYN2639iOFMFkpO97sI6K4S2I
http://wcssr.org/eng/?p=kurullar&fbclid=IwAR3cDYmJ5yd87smdEqhJXzamtWUV4O0kmwDYN2639iOFMFkpO97sI6K4S2I
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20.02.2020         ÎNTOCMIT, 
NEOFIT ADRIANA 

 nr cărți publicate în edituri naționale – 6 

 nr lucrări indexate BDI – 7 

 nr lucrări în volumele conferințelor  - 20 

 nr. lucrări în alte publicații -3 

Conferinţe ▪ 1st Edition  International Scientific Conference, Traditions, realities and perspectives of 
the physical culture development”, Chișinău, Republica Moldova, 2018 

▪ Conferinţa Ştiinţifică Internaţională " Cultura Fizică şi Sportul într-o Societate bazată pe 
Cunoaştere", Republica Moldova, Chişinău, 2015 

▪ Paris 2015 

▪ Profesor vizitator Republica Moldova, Chişinău, 2016-2018 

În ţară: 

▪ 6th Annual International Conference" Phisical Education Sport and Health", Pitesti, 2013 

▪ A IX-a Conferinţă Internaţională în Educaţie Fizică, Iasi, 2015 

▪ Conferinţa de Arte Marţiale Japoneze, Cluj, 2010 

▪ International Scientific Conference Introspective Conectionson Human Movement 
Sciences, Tg. Mureş, 2015 

▪ A III-a ediţie a Simpozionului Internaţional "Copilul cu dificultăţi de învăţare în Mileniul al 
III-lea", Gura Humorului, 2015 

Proiecte ▪ Membru echipă de Proiect internaţionaal de cercetare dezvoltare cu finaţare din ţară 
"Arta aplicării mijloacelor adaptate din judo la preşcolari în vederea educării/dezvoltării 
psihomotricităţii copiilor"contr.nr. 13636/21.05.2014 

▪ Membru echipă de Proiect de Parteneriat Eduaţional "Şansă pentru copiii cu cerinţe 
educaţionale special prin activităţi de tip sportive (judo-autoapărare fizcă)" FEFS Galaţi – 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Sf. Andrei" Gura Humorului, nr.160/ 
16.01.2014; 

▪ Responsabil proiect de finanţare "Şcoala sportivă Gălăţeană - calea spre marea 
performanţă" 2013, 2017,2018 

Rezultate cu sportivii Locul III – Campionatul Balcanic judo Under 13 -1 

Locul I - Campionate Naţionale Individuale = 9 


