Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume

PETRESCU, SILVIU

Adresă

București

E-mail

silviupetrescu2005@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

16.06.1980

Sex

Masculin

1.
Informații despre studiile
efectuate și diplomele obținute

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
Dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ/
Furnizorul de formare

2012 - 2015
Titlul Științific de Doctor în domeniul Educație Fizică și Sport
Teoria și metodologia curiculară; Performanță motrică; Suportul biologic al performanșei
sportive; Științele educației; Managementul calității; Dirijarea bio-medicală a antrenamentului;
Bionică cu aplicație în sport; Metodologia activităților de cercetare; Dirijarea metodologică a
dezvoltării capacităților motrice; Kinantropologie; Condiție fizică și calități motrice; Tehnici și
metode de optimizare a activităților de loisir; Logistică în educație fizică și sport; Managementul
structurilor sportive; Marketing în educație fizică și sport; Managementul educațional în sistem
specific.
I.O.S.U.D. Universitatea din Pitești
Facultatea de Educație Fizică și Sport

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

07 - 16.09. 2012
Formare de Formatori
Determinarea nevoilor de instruire şi formare; Lucrul cu flipchartul şi videoproiectorul; Stabilirea
obiectivelor de învătare; Tehnici de prezentare (elemente verbale şi nonverbale); Controlul
emoţiilor; Livrarea unei prezentări; Situaţii practice în training; Gestionarea dinamicii grupului;
Gestionarea situaţiilor dificile; Stilul trainerului; Oferirea feedbackului; Evaluarea sesiunii de
instruire; Modalități de menținere a calității programelor de formare și instruire.

Competenţe profesionale
Dobândite

Adaptarea strategiilor de pregătire la stilurile de învățare ale adulților; Organizarea logisticii
necesare unui curs; Derularea programelor de formare pentru adulți; Evaluarea participanților și
desfășurarea programului de instruire; Revizuirea, adaptarea și promovarea programului de
formare; Utilizarea metodelor și tehnicilor specifice de formare; Planificarea și elaborarea
materialelor necesare stagiilor de pregătire.

Numele și tipul instituției de învățământ/
Furnizorul de formare

Extreme Training

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Discipline principale studiate /
Competențe profesionale
Dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Discipline principale studiate /
Competențe profesionale
Dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

2009 - 2011
Absolvent cursuri de Master
Drept şi legislaţie în educatie fizica si sport; Elemente de management general; Marketing sportiv;
Comunicare organizaţională şi negociere în afaceri; Managementul competitiei; Managementul
antrenamentuluii; Managementul organizatiilor sportive; Managementul resurselor umane; Informatică
în sport; Managementul calitatii; Menegementul proiectelor; Relatii publice in menegementul sportiv;
Competente in cunoasterea prevederilor legislatiei in domeniul educatiei fizice si sportului, in
orgaanizarea competitiilor si conducerea organizatiilor sportive;
Specializare - Managementul activităților sportive
Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Educație Fizică și Sport

2000 - 2003
Licențiat în Educație Fizică și Sport
Biochimie; E lemente de axiologie și filosofia culturii; Anatomie funcțională și biomecanică; Etică;
Istoria educației fizice și sportului; Stagiu de turism și orientare sportivă; Lupte -Judo -autoapărare;
Psihologie școlară; Turism și orientare sportivă; Bazele fiziologice ale activității educației fizice și
sportului; Igienă; Stagiu de înot și sporturi nautice; Psihologia educației și psihologia sportului;
Pedagogia educației și activităților EFS; Atletism, Gimnastică de bază și sportivă; Natație; Schi și
turism; Volei; Baschet; Fotbal; Handbal; Evaluarea biologică și prim ajutor în activități de educație
fizică și sport; Teoria educației fizice și sportului; Teoria antrenamentului sportiv; Practică
pedagogică; Management și legislație în educație fizică și sport - deontologie didactică; Gimnastică
terapeutică și masaj;Sociologia sportului; Management educațional; Limbi moderne; Metodologia
cercetării activităților corporale; Metodica educației fizice și sportului.
Specializare (Disciplină de aprofundare) - Natație
Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Educație Fizică și Sport

2.
Informații despre experienţa
profesională și locul de muncă

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2013 - prezent
Asistent universitar dr.
Activităţi didactice de predare
Activități practico-metodice de predare la disciplina înote;
Activități de evaluare
Elaborare materiale didactice
Activitați științifice și de cercetare atât în domeniul educației fizice și sportului cât și
interdisciplinare
Organizare și participare la conferințe mondiale, simpozioane și sesiuni internaționale de
comunicări științifice
Membru titular al Centrului de Cercetări pentru Sănătate și Performanță prin Sport.
Coordonator al echipelor de înot masculin și feminin ale U.M.F. „Carol Davila”, la diferite
competiții universitare
Antrenorul al echipelor de înot masculin și feminin ale U.M.F. „Carol Davila”
Organizarea competițiilor în cadrul UMF ”Carol Davila” a competițiilor Cupa anilor I și a Cupei
”Carol Davila” la înot

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Str. Dionisie Lupu nr 37, București.
Învățământ Universitar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

2009 - prezent
Manager Sportiv
Activităţi de gestionarea clubului, supervizarea activității sportive, recrutarea si formarea echipei,
elaborarea de proiecte, organizarea de diferite activitati sportive dedicate populației clientelare,
competiții sportive, activități de evaluare

Clubului Atack Team
Activitate sportivă

2009 - prezent
Antrenor principal
Activităţi practico-metodice și de planificare, activități de evaluare și testare, conducerea sportivilor în
competiții locale, naționale și internaționale

Clubului Atack Team
Activitate sportivă și de performanță

2010 - 2011
Profesor de Educație Fizică și Sport
Activități didactice și practico-metodice de predare în domeniul educației fizice și sportului
Planificarea activităților din cadrul programei de învățământ.
Activități de evaluare și notare.
Participare la activități sportive, artistice și culturale organizate la nivelul școlii.
Activități competiționale școlare și naționale
Școala Generală cu clasele I-VIII nr 49
Învățământ preuniversitar

3.
Informații despre proiectele de
cercetare și dezvoltare

Proiect național
membru

2015, POSDRU/179/3.2/S/152012, ”AD-COR Program inovativ de formare în domeniul
cardiologiei pediatrice”, implementat de UMF ”Carol Davila„ ca beneficiar în parteneriat cu UMF
”Gr. T. Popa” din Iași. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor
în cardiologie pediatrică ale personalului medical (medici și asistente medicale) cu
specializare în cardiologia pediatrică sau domenii conexe de la Spitalului Clinic de
Urgență pentru Copii Maria Sklodowska Curie București, Institutului de Boli
Cardiovasculare laşi și alte unităţi sanitare publice cu paturi din regiunile de dezvoltare BIf, Sud, Sud - Est, Sud - Vest si Nord - Est, prin implementarea unui program inovativ de
formare profesionala sustinut atat de aportul noilor tehnologii disponibile in domeniu cat si de
know-how- ul oferit de experți naționali și internaționali cu vâstă experiență în această
specializare.

Proiect național
membru

2014, POSDRU/159/1.5/S/138963, ”Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și
postdoctorală - PERFORM”, Obiectivul general fiind dezvoltarea capitalului uman cu înaltă
calificare la nivel doctoral și postdoctoral prin asigurarea susținerii financiare şi de formare a
abilitaților şi competentelor necesare pe o piață modernă a muncii în care știința și tehnologia au
o contribuție sporită la dezvoltarea societății; grupul țintă al proiectului va contribui la dezvoltarea
competitivității economice și sociale a Romaniei și a Uniunii Europene. Abordarea transregională
și transnațională a cercetării științifice la nivel doctoral și postdoctoral în condițiile asigurării
mijloacelor și instrumentelor pentru dezvoltarea carierei profesională a grupului țintă.

Proiect de cercetare științifică
membru

Martie-August 2013, CP 01/ FRTKD WTF, ”Studiu constatativ și prospectiv asupra profilului
tehnico-tactic la nivel de juniori”, realizat în cadrul Centrului Național de Cercetare și
Documentare Taekwondo WTF. Cercetarea sa desfășurat pe 599 de meciuri susținute de
sportivii participanți la Campioatul Mondial de Juniori, Egipt 2012. În urma analizei video a
competiției de prestigiu, au fost selectate acțiuni eficiente și adecvate formării de către
specialist/antrenor a unui set de mijloace necesare elaborării programelor de antrenament, care
să ducă la o finalitate așteptată a lotului de sportivi. astfel se realizează un feed-back negativ
care, prin convenție, se opune acțiunii mărimii de intrare, cu efecte benefice asupra stabilității
sistemului: mijloace tehnico-tactice→sportiv→rezultat. Diseminarea rezultatelor sa realizat în
cadrul Seminarului tehnic național și prin publicare în reviste indexate BDI și ISI.

4.
Informații despre premii sau
diplome de recunoaștere a
contruibuțiilor științifice

Premii / Diplome

2015, Diplomă de Excelență
Pentru promovarea activităților sportive universitare la nivel național

Premii / Diplome

2014, Diplomă de merit științific
Pentru cercetarea prezentă în cadrul competiției științifice la nivel național cu drept de
participare internațională

Premii / Diplome

2013, Diplomă de merit științific
Pentru cercetarea prezentă în cadrul competiției științifice la nivel național cu drept de
participare internațională

Premii / Diplome

2014, Diplomă de Merit decernată cu ocazia ediției a-II-a, imai 2014, a Campionatului Național
Universitar de Kempo, de către Ministerul Educației Naționale - FSSU și FR Kempo, pentru
susținerea Sportului Universitar

Data
26.08.2015
Semnătura

