INFORMA IIă CHIRCULESCU NICOLAE DANIEL
PERSONALE
GRIVI EIă61A,ă430231ăBAIAăMAREă(România)ă
+40724574047
nicu_chirculescu@yahoo.com
Sexul: Masculin |ăDataănaşterii: 16/04/1972 |ăNa ionalitatea: român
EXPERIEN Aă
PROFESIONAL
2015–Prezent Lector universitar
UniversitateaădeăVestă”VasileăGoldiş”,ăAradă(România)
01/01/2000–2015 Asistent universitar
UniversitateaădeăVestă”VasileăGoldiş”,ăAradă(România)ă
2000–2002 Profesor/ Antrenor de lupte
Clubul Sportiv nr 2 Baia Mare, Baia Mare (România)

1997–2000

Profesor/ Antrenor de lupte
ClubulăSportivănr.3ăSteaua,ăBucureştiă(România)ă

EDUCA IEăŞIă
FORMARE
2007–2011

Diplom ădeăDOCTORăînădomeniulăEDUCA IEăFIZIC ăŞIăSPORT
UNIVERSITATEAăDINăPITEŞTI,ăFacultateaădeăEduca ieăFizic ăşiăSport,ăPITEŞTIă
Lucr riăsus inuteăînăperioadaăcercet rilor: Condiţia fizică sau conceptul de
fitness, Particularităţile de vârstă şi bio-psiho-sociale ale copiilor cu vârsta
cuprinsă între 10-11 ani, Cauze care conduc la creşterea necontrolată în greutate a
copiilor cu vârsta cuprinsă între 10-11ani.

2004–2006

Diplom ădeăMASTER- Managementul financiar- contabilăşiăjuridică
al firmei
UNIVERSITATEAăDEăVESTă”VASILEăGOLDIŞ”, Facultatea de Marketing,
Management,ăInformatic ,ăARADă
Disciplineleădeăînv mântăurmate: Gestiunea financiară a întreprinderii,
Contabilitate şi fiscalitate, Management contabil şi financiar, Drept financiar,
Management financiar şi contabil, Audit financiar.

1992–1996

Diplom ădeăLICEN
ACADEMIAăDEăEDUCA IEăFIZIC ăŞIăSPORT,ăBUCUREŞTIă
Lucrareaădeălicen ăs-a intitulat Studiu privind folosirea elementelor din lupte în
lupta aplicativă.
Printre disciplinele abordate în cadrul studiilor de licen ădorescăs ăremarcăIstoria
educaţiei fizice şi sportului, Igiena educaţiei fizice şi sportului, Anatomie
funcţională şi biomecanică, Psihologie şcolară, Prim-ajutor medical în activitatea
de educaţie fizică şi sport.
Deăasemenea,ătrebuieăs ăadaugăc ,ăpeăparcursul anilor de studiu, am avut parte de

verific riălaăurm toareleăsporturi:ătir, atletism, gimnastică, fotbal, volei, nataţie,
schi, judo, box, înot vâslit, lupte, rugby, scrimă, haltere. Constant am fost evaluat
din metode de cercetare, statistică şi informatică, limba engleză, organizare şi
legislaţie.
1986–1990

Diplom ădeăBACALAUREAT
LICEUL ENERGETIC NR. 6, Drobeta Turnu-Severin

COMPETEN Eă
PERSONALE
Limba(i)ămatern (e)
Alteălimbiăstr ineă
cunoscute
englez

român
ÎN ELEGERE

VORBIRE
SCRIERE
Participare la
Ascultare
Citire
Discurs oral
conversa ie
B1
B2
A2
A2
B1
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2:
Utilizator experimentat
Cadrulăeuropeanăcomunădeăreferin ăpentruălimbiăstr ineă

Competen eădeă Spiritădeăechip ,ăcapacitateădeăadaptareăsporit ,ăcomunicare,ăseriozitate,ăbun ă
comunicare capacitateădeăcomunicare,ărela ionare,ămunc ăînăechip ,ădisponibilitate pentru
implicareăînăactivit iădidacticeăextracurriculare,ăactivit iăsocio-culturale, sportive,
competen eădobânditeăînăurmaănumeroaselorăproiecteădeăgrupălaăcareăamăparticipat.
Competen eă Spirit organizatoric, management de proiect,ăabilit iădeăleadership,ăcapacitateădeă
organiza ionale sintez ăşiăanaliz ,ăcapacit iădecizionale,ăaptitudiniădeăcoordonare.ăPunctualitate,ă
capacitateaădeăaăluaădeciziiăînăcondi iiădeăstres,ădeăaărespectaătermeneălimit ,ă
capacitateădeăanaliz ăşiăpreluareădeăresponsabilit i,ăspirităanalitic,ăspiritădeăevaluareă
şiăîmbun t ireăconstant ,ămonitorizareaălucruluiăînăechip ,ăcapacitateădeă
autoperfec ionare- autodidact.
Competen eăinformaticeă Bun ăst pânireăaăinstrumentelorăMicrosoftăOffice,ăWord,ăExcel,ăPowerăPoint.
Cunoştin eămediiăaleăaplica iilorădeăgrafic ăpeăcalculatorăPhotoShop.
Permis de conducere

B

INFORMA IIă
SUPLIMENTARE
Publica ii
▪ Gestionarea eşecului şi succesului în activitatea sportivă a luptătorilor junioriSTUDIAăUNIVERSITATISăVASILEăGOLDIŞ,ăARAD, 2005
▪ Pregatirea sportivă a luptătorilor în etapa de iniţiere- BULETINUL
UNIVERSIT IIăPETROLăGAZEăSERIAăŞTIIN EăECONOMICEă

NR.2/2005
▪ Locul şi rolul jocurilor sportive în lecţia de educaţie fizică- ŞTIIN AăŞIă
DEZVOLTARE ÎN PROFIL TERITORIAL, Universitatea de Vest Vasile
Goldiş,ăBAIAăMARE,ă2006
▪ Influenţa benefică a educaţiei fizice asupra organismului copilului
supraponderal de vârsta preşcolară- STUDIA UNIVERSITATIS VASILE
GOLDIŞăARAD,ă2006ă
▪ Relaţia sport-sănătate-fitness-performanţă - STUDIA UNIVERSITATIS
VASILEăGOLDIŞăARADă2007ă
▪ Formarea formatorilor pentru educaţie fizică şi sport - STUDIA
UNIVERSITATISăVASILEăGOLDIŞăARADă2008ă
▪ Aspecte generale privind supraponderalitatea la copiii din ciclul primar
Actualităţi şi perspective în educaţie fizică şi sport 15ăaprilieă2010ăBucureştiă
Editura Printech
▪ Aspecte privind influenţa benefică a activităţilor de loisir asupra copiilor
supraponderali-ŞTIIN ăŞIăDEZVOLTAREăÎNăPROFILăTERITORIALă- 2324 aprilie 2010 BAIA MARE
▪ Abordarea sociologică în proiectarea şi programarea cercetării experimentale
privind ameliorarea condiţiei fizice a copiilor supraponderali 2011 STUDIA
UNIVERSITATIS VASILE GOLDIS ARAD
Intervenţii pentru prevenirea şi controlul obezităţii la copii -2013 - Arad STUDIA
UNIVERSITATISăVASILEăGOLDIŞăSeriaăEduca ieăFizic ăşiăKinetoterapieăArad,ă
Volumul 2-Arad, 2013.
Proiecte

Ini iatorăşiăcoordonatorăalăAsocia ieiăSportiveă”Aerofit”, începând cu anul 2009,
asocia ieăceăsus ineăunăstilădeăvia ăs n tosăpentruăcopiiiăcuăvârsteăcuprinseăîntre 712ăaniăprinăimplementareaăanumitorăreguliădeănutri ieăşiăexerci iiăfiziceăadecvate.
Membruăînăechip ăînăcadrulăgrantuluiăOptimizarea pregătirii psihofizice a
luptătorilor/oarelor în vederea obţinerii unei medalii la jocurile Olimpice
EDI IAă2012; CONTRACTăDEăFINAN AREăNr.ă569/09.07.2010;ăFedera iaă
RomânaădeăLupte;ăBucureşti;ăDurataăproiectuluiă(2ăani:ăiulieă2010ăiulieă2012)Coordonator proiectul de voluntariat Un dar pentru un zâmbet, în parteneriat cu
ColegiulăTehnicăAnghelăSaligny,ăBaiaăMare,ăŞcoalaăGimnazial ăGeorgeăCoşbuc,ă
BaiaăMareăşiăCentrulămaternalădeăprimireăînăregimădeăurgen ănr.ă35,ăBaiaăMare,ă
nr.58/ 16.01.2014, durata proiectului 1 an (ianuarie 2014-ianuarie 2015);
Coordonatorăproiectulăeduca ionalăS ăeduc mătineriiădeămâine, în parteneriat cu
ColegiulăTehnicăAnghelăSaligny,ăBaiaăMare,ăşiăAsocia iaădeăTineretăpentruăProtec iaă
Mediului, Baia Mare, nr.1456/ 13.11.2013, durata proiectului 6 luni (noiembrie
2013- mai 2014).

Liata de lucrari
Lect. univ. dr. Chirculescu Nicolae Daniel
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GOLDIŞ’’ăARAD
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