
Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume PÂRVU  CARMEN

Adresă(e)   Str. Arcaşilor nr.88 J, Galați
Telefon(oane) Mobil: 0742.933.707.

Stare civilă Căsătorită, 2 copii
E-mail(uri) carmen_preda07@yahoo.com 

carmen.pârvu@ugal.ro 
Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 19.02.1984.
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Universitatea ”Dunărea de Jos”Galaţi, Facultatea de  Educaţie Fizică şi Sport , Departamentul 
Jocuri sportive și educație fizică, Str. Gării nr. 63-65, Galați, telefon: 0336 130 171 , website: 
www.ugal.ro , www.fefs.ugal.ro   email secretariat.fefs@ugal.ro

Activităţi profesionale
şi responsabilităţi

principale
2008-prezent

Activități de cercetare științifică: publicare articole științifice, cărți și manuale de specialitate.
Activitate academică: participare la  conferințe, workshop-uri,  gale de inventică, cursuri de formare 
profesională, proiecte educaționale și de cercetare.
Activități didactice, curs și lucrări practice - Fundamentele științifice ale voleiului, Metodica predării 
voleiului școlar, Metodica predării voleiului în liceu, Bazele teoretice și metodice volei, Strategii de 
pregătire  a echipelor reprezentative școlare.
Activități de management academic: membru în comisii de lucru la nivel de departament, membru 
în colectivul de organizare al conferințelor științifice.
Activitate profesională: membru în comisiile de promovare a  cadrelor didactice, membru în 
comisiile de obținere a gradului didactic I, coordonator științific la lucrări de licență, disertație și 
activități de tutorat.

Experienţa profesională
Perioada 2017- prezent

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar dr. titular - Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport, Str. Gării nr. 63-65, Galați, telefon: 0336 130 171 , website: www.ugal.ro , 
www.fefs.ugal.ro   email secretariat.fefs@ugal.ro

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activități didactice și de cercetare științifică.
Activități tutorat.

Perioada 2012 - 2017
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr. titular  Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport, Str. Gării nr. 63-65, Galați, telefon: 0336 130 171 
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Activități didactice și de cercetare științifică.
Activități tutorat.

Perioada 2010-2012 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  drd. titular Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport, Str. Gării nr. 63-65, Galați, telefon: 0336 130 171 
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Activități didactice și de cercetare științifică.
Activități tutorat.

Perioada 2008-2010
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar  drd. Titular Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Educaţie Fizică

şi Sport, Str. Gării nr. 63-65, Galați, telefon: 0336 130 171 
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Activități didactice și de cercetare științifică.
Activități tutorat.

Perioada 2007- 2008
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic - învățământul preuniversitar /Sc nr.12 „Miron Costin” Galaţi

Activități didactice.
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     Educaţie şi formare
Perioada  2007-2010

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor 
Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / 
Universitatea din Piteşti 

Perioada  2007-2009
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Piteşti /  Universite de NICE SOPHIA ANTIPOLIS - France  .
Specializarea Sport Turism şi Loisir, lucrare de disertaţie  susţinută în  Franţa la Universite de NICE 
SOPHIA -  ANTIPOLIS  mai  2009.   

                                            Perioada
Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ

2003-2007
 Diplomă de Licenţă
 Universitatea ”Dunărea de Jos”Galaţi, Facultatea de  Educaţie Fizică şi Sport.

Membru al asocia iilorţ
profesionale

Membru al Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Sportului din România; 
Membru Asociaţia sportivă „Academica”-FEFS, Galaţi, din 2010;
Membru în Asociația sportivă „Galacademica”-FEFS, Galaţi, din 2019;
Membru în Comisia Județeană a competiției sportive școlare „Olimpiada Gimnaziilor” în baza Ordinului
MECS nr.4405/30.06.2015.
Membru în „Programul național de educație olimpică prin sport în cadrul voluntariatului olimpic”-2019

Competenţe şi
aptitudini relevante

pentru cariera
universitară

a) informații despre proiectele de cercetare-dezvoltare, în calitate de director sau membru în 
proiect:

 Membru  în  proiectul  privind  învățământul  secundar  ROSE  „Creșterea  ratei  de retenție  a
studenților  din  primul  an  universitar  de  la  Facultatea  de  Educație  Fizică  şi  Sport,
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați” (StudPerformed) A.G. 180/SGU/NC/II/11.09.2019;

 Director  proiect  „Analize,  depistări  și  corectări  tehnice  la  voleibaliști” Contract  de
cercetare cu finanțare nr.704 din  10.04.2017,  Clubul  Sportiv  Arcada Galați.  Responsabil  –Pârvu
Carmen, echipa de cercetare – Mereuță Claudiu, Ciocoiu Dana Lucica;

 Coordonator al proiectului de dezvoltare privind programele de recuperare motrică  “Uniți prin
SPORT” Contract  de colaborare cu Asociația  Persoanelor  cu Handicap,  prin  CCPU FEFS.  NR.
193/11.04.2017.(224/12.04.2017) Membri: Ciocoiu Dana Lucica, Mereuță Claudiu;

 Coordonator al parteneriatului dintre Facultatea de Educație Fizică si Primăria Galați, Comitetul
Olimpic  Sportiv  Român,  Direcția  Județeană  pentru  Tineret  și  Sport,  Inspectoratul  Școlar  Galați,
Clubul Sportiv Arcada Galați - Eveniment sportiv organizat  anual  din 2008 până în 2019,  Crosul
Olimpic (toate categoriile de persoane plus persoane cu dizabilități) .Dispoziție 1426/15.06.2016;

 Coordonator proiect de dezvoltare prin sport de performanță ,L.S.G OLIMPI-X, Contract de
colaborare  cu  Liga  Studenților  din  Universitatea  Dunărea  de  Jos  din  Galați,  nr
133/11.05.2017(302/11.05.2017);
b) informații despre premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice ale 
candidatului:

Medalie  obținută la gala de inventică UGAL INVENT „RESEARCH AND INNOVATION 
EXHIBITION”  OCTOMBRIE 2014; - cu  invenția Computerised apparatus for the 
acquisition and assessment of the two-handed pass from below – Premiul Special;
 ihttp://www.invent.ugal.ro/2014Invent/docs/291014_special%20awards.pdf
 http://www.invent.ugal.ro/2014Invent/catalogue.html  

c) informații despre apartenența în cadrul unor Academii din România:
Director Academia Olimpica – filiala Galaţi din 2008 pană în prezent;
Organizator activităţi, sport de masa  „Crosul Olimpic” din 2008 până în prezent; 
Coordonator activități cultural sportive pentru promovarea olimpismului în județul Galați –    
 Aproximativ 200 de parteneriate cu diferite instituții de învățământ din județul Galați/12 ani.

d) o sinteză a principalelor realizări:
  teza de doctorat - Optimizarea tehnicii în jocul de volei vizând învăţarea respectiv 

corectarea greşelilor prin intermediul aparatelor ajutătoare, Confirmat prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 5729 din 24.11.2010.
  Invenție – proiect teză de doctorat/ Sistem computerizat de învățare, corectare și 

evaluare la preluarea de jos cu două mâini-volei. (participare în sesiunile demo ale 
Conferințelor Științifice/ Gala de Inventică 2014.)
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Nr. cărți publicate în edituri recunoscute CNCSIS - 4.
Nr. articole științifice indexate BDI – 13.
Nr. articole științifice publicate în volumele conferințelor – 25
Nr. articole in reviste de specialitate -10

e) informații despre implicațiile în sportul de performanță:
  Antrenor categoria a - III-a, Clubul Sportiv Arcada Galați din 2014 până în 2019.

f) informații despre cursuri de formare conexe domeniului: 
 Curs „Managementul referințelor bibliografice” 7-11 septembrie 2020,  program postuni-

versitar de formare si dezvoltare profesională continuă organizat de DFCTT/  prin proiectul
CNFIS-FDI-2020-0451 - Inovare prin Cercetare de Excelenta - CEREX - UDJG 

Curs „Manager Proiect”  organizat de furnizorul de formare profesională Premium Tea-
ching, autorizat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educației, octombrie 2020.

Curs  „Redactarea și publicarea articolelor științifice”  10-30 septembrie 2020, program
postuniversitar de formare si  dezvoltare profesională continuă organizat de DFCTT/  prin
proiectul CNFIS-FDI-2020-0451 - Inovare prin Cercetare de Excelenta - CEREX – UDJG

Curs „Obținerea, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate industrială”
14-26 septembrie 2020 program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională conti-
nuă organizat de DFCTT/  prin proiectul CNFIS-FDI-2020-0451 - Inovare prin Cercetare de
Excelenta - CEREX – UDJG

  Cursuri de formare profesională organizate de Web of Science Group (o companie Clarivate
Analytics) & Enformation,   septembrie –  octombrie 2020.

Curs „Program național de educație olimpică prin sport în cadrul voluntariatului  olim-
pic”, 3-6 septembrie 2019, București

Curs  „Acces electronic la literatură științifică pentru susținerea și promovarea siste-
mului  de cercetare și educație din România”,  E-nformation București,  26 februarie 2019

 Atestat - Curs  de formare - Elaborarea şi furnizarea unui program de instruire pentru perso-
nalul universităţilor pentru utilizarea instrumentelor TIC/- POSDRU/86/1.2/S/63951 „Dezvol-
tarea si implementarea unui – program pilot integrat pentru creşterea accesului la în-
văţământul superior pentru persoanele cu dizabilități”;

Diplomă obținută la „Programul de formare pentru mentoratul educaţional al studenţilor cu
dizabilităţi” în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/63951 „Dezvoltarea si implementarea
unui  – program pilot  integrat  pentru creşterea accesului la  învăţământul  superior
pentru persoanele cu dizabilităţi”;

Curs  de  Informare  şi  Promovare  a  Olimpismului  -  sub  egida  C.  I.  O.  -2009,  2010,
2011,2016, 2019 Izvorani;

Curs de Informare pentru Prevenirea Consumului de Substanţe Dopante  „ De la plante
etnobotanice la droguri si doping” –Agenţia Naţională Anti-Doping – Izvorani 2011;

Curs de informare  „Conştientizarea elevilor  privind potenţialele  riscuri  ale  utilizării
suplimentelor  nutritive  ce  conţin  prohormoni  şi  substanţe  interzise”   Agenţia
Naţională  Anti - Doping – Izvorani 2011;

 Atestat profesional de instructor sportiv eliberat de Ministerul Educației și Cercetării, 2003.
g)  Iniţierea şi  dezvoltarea  relaţiilor  educaționale anual,  prin  peste  20  de parteneriate,  cu

diferite asociaţii profesionale de profil, cu instituţii publice, ONG-uri etc. 
 Direcția Județeană pentru Tineret și Sport;
 Asociația Persoanelor cu Handicap Galați “Sporting Club”;
 Inspectoratul Școlar Galați;
 Palatul copiilor Galați;
 Liga Studenților Ugal;
 Școala Sportivă Buzău;
 Academia Olimpică Română  filiala București;
 Liceul de arte Galați;
 Alte școli și grădinițe din județ.

Competenţe şi
aptitudini

organizatorice

- Director program de studii licenţă pentru acreditare –program” Educaţie fizică şi sportivă” 2013;
- Membru în comisia de organizare a Workshop-ului – „Oameni de succes absolvenții facultății 

noastre”, Galați 17 decembrie 2019;
- Coordonator Workshop – “Informare și consiliere în Olimpism “, Galați 16 decembrie 2019,  

Protocol nr.1370/18.12.2019 Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galați;
- Membru în Comisia de Admitere 2009, 2010, 2011;
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- Membru în Comisia Centrală de Admitere pe universitate, 2013;
- Membru în Comitetul de Organizare al Sesiunii Ştiinţifice Internaţionale Galaţi  2009, 2010,2014 ,

2019 și 2020;
- Membru în Comisia de Cercetare ştiinţifică din cadrul FEFS Galaţi;
- Membru în Comisia de Angrenare a Studenţilor în Viaţa Universitară;
- Membru in colectivul de redacţie al revistei “The Annals Of The University” Dunărea de Jos” 

Galaţi ,   Fascicle XV, Physical Education and Sport Management 2011;
- Coordonator Comisia de Promovare a facultăţii 2009-2019;
- Membru organizator la Workshop “Human performance between knowledge and skills” 14 

noiembrie 2014;
- Comisia de Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii cu Instituţii de Specialitate;
- Comisia pentru  Evaluarea  Internă  şi Asigurarea Calităţii 2013;
- Coordonator ştiinţific:  Lucrări Licenţă (60), Disertaţie (20), Grad didactic I (6);
- Activităţi cultural - sportive in cadrul  festivităţii „Zilele F.E.F.S” (2009, 2010, 2011, 2016,  2019).

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

ΙNȚELEGERE VORBIRE
SCRIEREAscultar

e
Citire Participare la conversaţie Discurs oral

engleză B2 B2 B2 B2 B2

Competenţe şi abilităţi
sociale

Abilități de adaptare sporită la volum mare de muncă;
Abilități de lucru în echipă și comunicare.

Activităţi de
voluntariat

Curs  de  informare  Olimpică  în  cadrul  programului  Universitatea  vârstei  a  treia  UDJ  -
https://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/6462-curs-de-informare-olimpica-la-u3a
Activități  sportive  -  Contract  de voluntariat  cu Asociația Persoanelor cu Handicap Sporting Club
Galați  (2017,2018,2019)
Activități  cultural  –sportive   -  programul   național  de  educație  olimpică  prin  sport  în  cadrul
voluntariatului  olimpic 2008-2019  

Competenţe şi
aptitudini de utilizare

a tehnologiei

Operare PC , Microsoft Office ( Word, Excel, PPT ) 
Corel Draw (editare-foto, editare video);
Utilizare programe și echipamente de predare – evaluare;
Programe software de analiza si evaluare a mişcării.

Permis de conducere Categoria B.
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