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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GIOSAN ANTOANELA 

Adresă(e) Sos. Iancului nr. 5, bl. 110, sc. B, ap. 64, sector 2, București 

Telefon(oane) 0722587505   

Fax(uri)  

E-mail(uri) antoanela.giosan@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 05 august 1975, București 
  

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  

Perioada Februarie2010 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar   

  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare, seminarizare şi lucrări practice prevăzute în planul de învăţământ şi în 
programele analitice (disciplina: Educație Fizică și Sport) 
Activitate de cercetare ştiinţifică 
Activitate de pregătire şi coordonare ştiinţifică a studenţilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Artifex Bucuresti, Facultatea de Finanţe-Contabilitate, Str. Economu Cezărescu nr. 47, 
sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

 
Perioada 

 
Februarie 2007 – Februarie 2010 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Asistent universitar 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Activităţi didactice de predare, seminarizare şi lucrări practice prevăzute în planul de învăţământ şi în 
programele analitice (disciplina: Educație Fizică și Sport) 
Activitate de cercetare ştiinţifică 
Activitate de pregătire şi coordonare ştiinţifică a studenţilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Artifex Bucuresti, Facultatea de Finanţe-Contabilitate, Str. Economu Cezărescu nr. 47, 
sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Octombrie 2002 – Ianuarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminarizare şi lucrări practice prevăzute în planul de învăţământ şi în 
programele analitice (disciplina: Educație Fizică și Sport) 
Activitate de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Artifex Bucuresti, Facultatea de Finanţe-Contabilitate, Str. Economu Cezărescu nr. 47, 
sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
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Educaţie şi formare  

  

Perioada 12-22 Aprilie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Manager Proiect, Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stabilirea scopului proiectului; stabilirea cerinţelor de management integrat ale proiectului; 
planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului; gestiunea utilizării costurilor şi resurselor operaţionale 
ale proiectului; realizarea procedurilor de achiziţii aferente proiectului; managementul riscurilor; 
managementul echipei de proiect; managementul comunicării în cadrul proiectului; managementul 
calităţii proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Furnizor de Formare Profesională autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstie şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

  

Perioada Octombrie 2010 – Februarie2015 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Educațoie Fizică și Sport 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IOSUD UNEFS 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

  

  

Perioada Octombrie 2005 – Mai 2007 

Calificarea / diploma obţinută Master – Managementul Activităților Sportive 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UUniversitatea „Spiru Haret ” din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursuri postuniversitare 
 

  

Perioada octombrie 2003 – mai 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihopedagogie şcolară, pedagogie, metodica predării, practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UUniversitatea „Spiru Haret ” din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

  

Perioada Octombrie 1998 – septembrie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Educație Fizică și Sport 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Universitatea Spiru Haret 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare universitare (licenţă) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Pragmatism, rigurozitate, coerenţă, creativitate, punctualitate sunt numai câteva dintre aptitudinile şi 
competenţele personale pe care le-am dobândit până în prezent 

Limba(i) maternă(e) Română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
 

 
Limba bulgară 

 
Limba franceza 

 Înţelegere Vorbire 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

                  Discurs oral 

 C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator independent C2    Utilizator independent 

 A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1     Utilizator elementar 

 
 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini de comunicare, de creare a unui climat psihosocial deschis, disponibilitate pentru munca în 
echipă, corectitudine, perseverenţă, seriozitate, deschidere spre nou, adaptabilitate la medii 
multiculturale, responsabilitate, capacitate de a gândi economic şi social. Am dobândit aceste 
aptitudini şi competenţe în cadrul activităţilor educaţionale desfăşurate în sistemul de învăţământ 
superior economic, precum şi în cadrul activităţilor de management, proprietate intelectuala şi 
contabilitate derulate până în prezent.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Activitatile educaţionale şi de management derulate la nivel de instituţie de învăţământ superior şi de 
cercetare, elaborarea de brevete de inventie, coordonarea de proiecte de cercetare-dezvoltare mi-au 
permis dobândirea unor aptitudini şi competenţe organizatorice: gândire strategică, flexibilitate, 
capacitate de analiză, sinteză şi previziune, capacitate de a dezvolta şi a menţine relaţii interumane, 
capacitatea de a decide, capacitatea de a respecta termene limită, disponibilitate la efort şi 
capacitatea de a antrena colaboratorii pentru atingerea obiectivelor, capacitatea de lucru în echipă, 
capacitatea de a avea iniţiative, de a formula scopuri si obiective, abilităţi de coordonare, organizare 
şi evaluare prin prisma funcţiei.  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizez computerul (navigator Web: Internet Explorer, Operare Microsoft Office), echipamente de 
birotică. 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Lectura, drumeţiile, muzica 

 
 

 
 

Permis(e) de conducere Categoria B 

 
Informatii suplimentare 

ANEXE 

 
 
Lista de lucrari 

  

  
 
 
 Data completării         Semnătura 
 27.09.2021         Giosan Antoanela 


