
  

 

 

 

 

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume Moisescu Petronel Cristian 

Adresă(e) 60, Democratiei, 600120, Galati, România 

Telefon(oane) Fix: 0336/109085   

E-mail(uri) pmoisescu@yahoo.com, pmoisescu@ugal.ro  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 27/12/1968 

Sex Bărbătesc 

Locul de muncă  Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,  

Str. Gării nr. 62-64, Galati, telefon: +40 236 413230, website: www.ugal.ro, 

www.fefs.ugal.ro 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Discipline predate: 

- Bazele teroretice şi metodice ale tenisului; 

- Tehnici specifice de predare pe nivel de vârstă II 

- Educaţie psihomotrică/ educaţie fizică şi didactica acesteia; 

- Practica si metodica activitatilor motrice pe grupe de varsta. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Gării nr. 

62-64, Galati, telefon: +40 236 413230, website: www.ugal.ro, www.fefs.ugal.ro 

Tipul activităţii  Învăţământ şi cercetare – Sector public. 

  

Perioada 2013- 2014 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Discipline predate: 

- Bazele teroretice şi metodice ale tenisului; 

- Tenis de masă; 

- Educaţie psihomotrică/ educaţie fizică şi didactica acesteia; 

- Practica si metodica activitatilor motrice pe grupe de varsta. 

- Aplicaţii în schiul alpin; 

- Educaţie fizică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Tipul activităţii  Învăţământ şi cercetare – Sector public. 

  

Perioada 2005 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

mailto:pmoisescu@yahoo.com
mailto:pmoisescu@ugal.ro


Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Discipline predate: 

- Bazele teroretice şi metodice ale tenisului; 

- Tenis de masă; 

- Activităţi de timp liber; 

- Organizarea şi conducerea structurilor de educaţie fizică şi sport; 

- Tehnici specifice de predare a activitatilor motrice pe grupe de vârstă I; 

- Organizarea şi conducerea structurilor de educaţie fizică şi sport; 

- Aplicaţii în schiul alpin; 

- Turism şi orientare turistică; 

- Educaţie fizică. 

  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Tipul activităţii  Învăţământ şi cercetare – Sector public. 

  

Perioada 2000 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Seminarii, activităţi practice: 

- Bazele teroretice şi metodice ale tenisului; 

- Organizarea şi conducerea structurilor de educaţie fizică şi sport; 

- Aplicaţii în schiul alpin; 

- Turism şi orientare turistică; 

- Educaţie fizică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Tipul activităţii  Învăţământ şi cercetare – Sector public. 

  

Perioada 1998 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Profesor definitiv - Educaţie fizică 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activităţi de predare 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Mihai Eminescu, str. Prelungirea Bucureşti, nr.8-12,Călăraşi. 

Tipul activităţii  Educaţie – Sector public 

  

Perioada 1995 – 1998 

Funcţia sau postul ocupat Profesor definitiv -  Educaţie fizică 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activităţi de predare 

Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar „Gh” Asachi, B-dul Milcov nr. 13, Galaţi. 

Tipul activităţii  Educaţie – Sector public 

  

Perioada 1994 – 1995 

Funcţia sau postul ocupat Profesor debutant -  Educaţie fizică 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de predare 
 

Numele şi adresa angajatorului Colegiului National „Costache Negri”, Strada Brailei nr. 134, Galati 800379. 

Tipul activităţii  Educaţie – Sector public 

  

 

 

 

 



Alte experienţe profesionale  

Perioada 2020 - prezent 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activităţii 

Directorul Departamentului de Jocuri Sportive şi Educaţie Fizică 

Realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. Răspunde de 

planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de managementul cercetării şi al calităţii 

şi de managementul financiar al departamentului. 

Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
Management universitar 

Perioada 2020 - prezent 

Funcția sau postul ocupat 

 

 
Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii 

Manager de proiect – ROSE – Sport University Summer - SUS, Universitatea 

“Dunărea de Jos” din Galați 

Coordonarea activităţilor de implementare, raportări financiare, contactul cu autoritatea 
de management 

 

Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Management de proiect 

Perioada 2019 - 2020 

Funcția sau postul ocupat 
 

 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii 

Manager de proiect – 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 

Coordonarea activităţilor de implementare, raportări financiare, contactul cu autoritatea 

de management 

Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Management de proiect 

Perioada 2019 

Funcția sau postul ocupat 

 

 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii 

Director grant – ”Sports, Education, Culture - Interdisciplinary Approaches in 

Scientific Research” - propuneri de acțiuni finanțate din Fondul pentru Finanțarea 

Situațiilor Speciale - conform prevederilor OMEN nr. 3694/2019 

Coordonarea implementării activităţilor conform cererii de finanţare 

 

Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Management de proiect 

Perioada 2019 - prezent 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii 

Preşedintele Asociaţiei Galacademica – FEFS Galaţi 

Urmărește şi asigură respectarea statutului asociației, verifică respectarea şi  

îndeplinirea hotărârilor adoptate de adunarea generală a asociației şi de către comitetul 

executiv, controlează şi sugerează soluții. 

Asociaţia Galacademica 

Management  

Perioada 2018 - 2020 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii 

Decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport 

Răspunde de managementul şi conducerea facultăţii, conduce şedinţele consiliului 

facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, consiliului de administraţie şi senatului 

universitar. 

Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Management universitar 

Perioada 2017 - prezent 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii  

Conducător de doctorat 

Coordonează activitatea  studenţilor-doctoranzi, asigură o îndrumare ştiinţifică, 

deontologică şi profesională, propune teme de cercetare, etc. 

Universitatea de Stat  de Educatie Fizica si Sport din Chisinau, Republica Moldova 

Cercetare  

 

Perioada 

 

2015 - 2018 



Funcția sau postul ocupat 

 

Activități și responsabilități principale 

 

 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii  

Senator al Universității “Dunărea de Jos”, membru în comisia de Buget – finaţe 

şi bază materială 

Avizează, aprobă, face propuneri în legătură cu activitățile de management 

universitar, managementul resurselor umane, activitatea de organizare a structurii 

universității pentru eficientizarea exploatării resurselor materiale și financiare la nivel 

de universitate. 

Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Management universitar 

  

Perioada 2012 – 2018 

Funcția sau postul ocupat 
 

Activități și responsabilități principale 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii  

Directorul Departamentului de Jocuri Sportive şi Educaţie Fizică 
Realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. Răspunde de 

planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de managementul cercetării şi al calităţii 

şi de managementul financiar al departamentului. 

Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Management universitar 

  

Perioada 2012 – prezent 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii  

Consilier al Facultății de de Educaţie Fizică şi Sport 

Membru al comitetelor Consiliului facultății cu atribuții privind probleme de 

organizare, regulamente, relații internaționale, etică, cercetare. 

Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Management universitar 

  

Perioada 2009 – prezent 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

 

 

 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii 

Vicepreşedinte club sportiv 

Conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea structurilor 

aflate în coordonarea nemijlocită şi personalul din cadrul secţiei jocuri sportive. 

Reprezintă clubul în relaţiile cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile 

sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, organizaţii internaţionale şi 

alte instituţii publice, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat. 

Club Sportiv Danubius Kinder Sport Galaţi 

Management sportiv 

  

Perioada 2000 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii  

Antrenor fotbal 

Selectia, initierea, pregatirea si perfectionarea tinerelor talente pentru sportul de 

performanta.  Aplică in procesul de antrenament, linia metodica si cerintele stabilite de 

federatia sportiva de specialitate; promovează spiritul de fair-play. 

Wilton, Connecticut, S.U.A 

Antrenorat sportiv  

  

Perioada 1995 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii  

Antrenor de tenis 

Selectia, initierea, pregatirea si perfectionarea tinerelor talente pentru sportul de 

performanta.  Aplică in procesul de antrenament, linia metodica si cerintele stabilite de 
federatia sportiva de specialitate; promovează spiritul de fair-play. 

Domeniu privat 

Antrenorat sportiv  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2019 



Diploma obținută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Cerificat de absolvire curs - ”Strategii didactice inovative şi motivaţionale de predare-
învăţare-evaluare în mediul universitar” DPPD Galaţi 

Perioada 2018 

Diploma obținută 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Certificat de competenţă lingvistică – Limba Engleză – nivel B1 

Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Perioada 2018 

Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Cerificat de absolvire curs - Evaluarea externă periodică a domeniilor de studii 

universitare de master 

ARACIS Bucureşti/Educaţie 

Perioada 2018 

Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Cerificat de absolvire curs - Evaluarea externă a programelor de studii universitare de 

master 

ARACIS Bucureşti/Educaţie 

Perioada 2018 

Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Cerificat de absolvire curs - Sinteza principalelor modificări - Metodologia de evaluare 

externă 

ARACIS Bucureşti/Educaţie 

Perioada 2014 

Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Certificat de participare – workshop-ul „Impactul dintre Educaţie, Activităţi sportive 

Recreative şi Mediu” 

Universitatea „Vasile Alexandri” Bacău 

Perioada 2014 

Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate 

/competenţe profesionale dobândit 

 

Certificat de absolvire - Curs de specializare „Achizitii publice de servicii si bunuri” 

Corpul de consultanță pentru dezvoltare DCG 

București, cerficat MMFPS și MECTS 

Negocierea în cadrul proiectelor de atribuire; Elaborarea documentelor de specialitate; 

Acordarea consultanței de specialitate; Planificarea de achizițiilor publice; Derularea și 

finalizarea procedurilor de atribuire. 

Perioada 2013  

Calificarea / diploma obţinută 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Certificat de participare - Seminarul de instruire privind “Furnizarea scaunelor rulante 

cu antrenare manuala”, in proiectul finanţat de USAID„Roţile schimbării-catre servicii 

adecvate pentru utilizatorii de scaun rulant” 

Fundatia Motivation Romania. 

Perioada 2013  

Calificarea / diploma obţinută 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Certificat de participare - Program de formare in specializarea „mentorat educational”, 

in cadrul proiectului-pilot „Dezvoltarea si implementarea unui program pilot integrat 

pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati”, 

POSDRU/86/1.2/S/63951 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Perioada 2013  

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Certificat de participare - “Human performance between knowledge and skills”, 

framework of Topacademic Project, 107/1.5/S ID 76822 
Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Perioada 2013  

Calificarea / diploma obţinută 

 
 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Certificat de participare - Modulul „Acces si echitate in invatamantul superior. 

Mecanisme si instrumente pentru cresterea echitatii si facilitarea accesului la 
invatamantul superior” în cadrul proiectuuil „Instrumente si mecanisme de crestere si 

facilitate a accesului la invatamantul superior bazate pe dezvoltarea parteneriatelor 

orizontale si verticale intre institutii de invatamant, structuri centrale si locale ale 

sistemului educational si actorii sociali/sectoriali” S, POSDRU/56/1.2/S/41506. 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti 



Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Certificat de absolvire - Modulul „Managementul calitatii in invatamantul superior” în 

cadrul proiectului „Comunitate universitara pentru managementul calitatii in 

invatamantul superior”, POSDRU/86/1.2/S/61959. 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Certificat de absolvire - Modulul „Calitatea serviciilor suport în managementul 

universităţilor” în cadrul proiectului „Comunitate universitara pentru managementul 

calitatii in invatamantul superior”, POSDRU/86/1.2/S/61959. 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Certificat de absolvire-Program de formare „Elaborarea si furnizarea unui program  

de instruire pentru personalul universitatilor pentru utilizarea instrumentelor TIC 

dezvoltate prin proiect si pentru indrumarea studentilor cu dizabilitati in utilizarea 

curenta a acestora” POSDRU/86/1.2/S/63951,  
Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi, 

Perioada 2004 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţele motricităţii umane 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare  

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, Republica Moldova, 

str.A.Doga, 24/1, Chişinău, Web: www.usefs.md. 

 

Nivel ISCED 6 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Certificat de absolvire -Curs postuniversitar de perfecţionare „Managementul calităţii 

în învăţământul la distanţă” 

Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi 

Perioada 2003 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Diplomă masterat „Management sportiv”,  

Universitatea „Al..I Cuza” din Iaşi 

 

Perioada 1990 – 1994 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Licenţiat Educaţie Fizică şi Sport 

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză; Franceză 

  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba  En bun En bun En bun En bun En bun 

Limba  
Fr bun Fr 

bun 
Fr satisfăcător Fr satisfăcător Fr 

satisfăcăto

r 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Bună capacitate de comunicare, seriozitate, tenacitate, capacitate de analiză şi 

sinteză,creativitate. 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Buna capacitate de organizare a sarcinilor si de respectare a termenelor de executie 

Competenţe in organizara si conducerea echipelor de specialişti, a proiectelor. 

Experienta in managementul proiectelor de cercetare (mebru in echipa de proiecte ) 

http://www.usefs.md/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competenţe şi aptitudini de utilizare a  

calculatorului 

 

Experienţa in folosirea MS Windows, MS Office (Excel, Word, PowerPoint) 

Utilizarea instrumentelor multimedia în activităţile de predare 

Experienţa in utilizarea Internetului, tehnicilor de căutare, de gestionare e-mail 

Permis de conducere CategoriaB 

  

Alte informaţii  

 Referent articole in reviste BDI 

 Referent în comisii pentru acordarea titlului de doctor 

 Profesor visiting Moldova, Polonia, Turcia, Portugalia, Lituania, Italia 

 Coordonatorul programului comunitar ERASMUS al Universităţii, Facultatea de 

Educaţie Fizică şi Sport 

 Evaluator ARACIS 

 Coordonator ştiinţific al lucrărilor de licenţă, dizertaţie şi a lucrărilor metodico-

ştiiţifice pentru obţinerea gradului I în învăţământ 

 Preşedinte/ membru în comisii de admitere şi finalizare studii de licenţă şi masterat 

 Organizator competiţii sportive la nivelul universităţii 

 Profesor invitat la conferinţe naţionale şi internaţionale, workshop-uri 

 Membru în comitetul de organizare al Conferințelor internaţionale şi studenţeşti 

organizate de FEFS Galați  

 Membru Consiliul Ştiinţei Sportului din Romania 

 Membru Societatea Stiintei, Excelentei Umane si Sportului Universitar 

 Membru  Federation Internationale d’Education Physique 

 Manager proiect: Eveniment naţional cu participare internaţională, finanţat FSS, 

acţiune 27/2019 

Manager de proiect – 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 
Manager de proiect – ROSE – Sport University Summer - SUS, Universitatea 

“Dunărea de Jos” din Galați 

 

Data  

22.09.2020 Prof.dr.univ. 

Petronel Cristian Moisescu 

 


