
 

   

  
 

  
 

Nume  Olănescu Mihai-Adrian 
Naţionalitate  română 
Data naşterii  05.02.1976 

E-mail  mihaiadrian76@yahoo.co.uk 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

• Perioada (de la – până la)  02.2008 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Daicoviciu nr.15 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Activitate didactică, Colectivul de Educatie Fizică şi Sport, Departamentul de Mecatronică şi 
Dinamica Maşinilor 

• Funcţia sau postul ocupat  Şef lucrări 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice: lucrări practice cu studenţii din anul I şi II, verificări studenţi 

Pregătirea şi conducerea echipei de baschet a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca la Turneul 
Universitar Studenţesc de baschet de la Arad (2009, 2010) şi Sibiu (2012, 2013) 

Activităţi metodico-ştiinţifice şi organizatorice 

 

• Perioada (de la – până la)  02.2001 - 02.2008 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Daicoviciu nr.15 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Activitate didactică, Catedra de Educatie Fizică şi Sport 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice: lucrări practice cu studenţii din anul I şi II, verificări studenţi  

Pregătirea şi conducerea echipei de baschet a Universităţii Tehnice la Turneul Internaţional 
Studenţesc (LISST 2003,2005 şi 2007) Leuven, Belgia 
Activităţi metodico-ştiinţifice şi organizatorice 

 

• Perioada (de la – până la)  02.1999 – 02.2001 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Daicoviciu nr.15 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Activitate didactică, Catedra de Educatie Fizică şi Sport 

• Funcţia sau postul ocupat  Preparator 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice: lucrări practice cu studenţii din anul I şi II, verificări studenţi 
Pregătirea şi conducerea  echipei de baschet a Universităţii Tehnice la Turneul Internaţional 
Studenţesc (LISST 2001) Leuven, Belgia 
Activităţi metodico-ştiinţifice şi organizatorice 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

             • Perioada (de la – până la)           2008 - prezent  

           • Numele şi tipul instituţiei de           Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca 

                                       Învăţământ 

                • Numele calificării primite           Doctorand 

 

• Perioada (de la – până la)  1997- 2001 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca 

• Numele calificării primite  Profesor de biologie; Specializarea: Biologie 

 

• Perioada (de la – până la)  1994 -1998 

 • Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Facultatea de Educatie Fizica şi Sport, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca 

      C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAŢII PERSONALE 



 

   

  
 

• Numele calificării primite  Profesor de educatie fizică şi sport, specializarea: Educatie fizică şi sport; Specializarea 
sportivă: Baschet 

             • Perioada (de la – până la)           1990 - 1994  

           • Numele şi tipul instituţiei de           Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca 
                                       Învăţământ 
 

LIMBA MATERNĂ  Româna 
 

             LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE  Engleza                             

• Abilitatea de a citi  Foarte bine C1 - 5 puncte 

• Abilitatea de a scrie  Foarte bine B2 - 4.2 puncte 

• Abilitatea de a vorbi  Foarte bine B2 - 4.7 puncte 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
SOCIALE 

 

 - adaptabilitate şi flexibilitate în orice domeniu de activitate 
- experienţă în munca cu adolescenţi şi studenţi 
- muncă în echipă în activitatea didactică 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZAORICE 

 
 
 

                    ACTIVITATEA SPORTIVĂ 
 

 

 
 

- organizarea competiţiilor sportive şi modernizarea bazelor sportive 
- participarea la acţiuni sportive studenţeşti la alte Universităţi din ţară şi străinătate 
- pregatirea si conducerea  echipei reprezentative de baschet a Universităţii  
- responsabil cu Protecţia Muncii (PM) şi cu Prevenirea şi Stingerea Incendiilor (PSI)  
 
1987 - 1996 – legitimat la echipa de baschet CSS Viitorul Cluj-Napoca, cu care am câstigat 9 
titluri de campion naţional la următoarele categorii de vârstă: minibaschet, juniori III, II şi I.  
1991 – am obţinut la Campionatul Naţional de Baschet de la Râmnicu-Vâlcea, titlul de “Cel mai 
bun aruncător de la distanţă”. 
1992 – convocat la lotul naţional de baschet - juniori II 
1994 – am participat cu  echipa  CSS Viitorul Cluj-Napoca la turneul ASTA INTERNATIONAL  
Basketball Tournament (Nantes, Franţa), care a reunit cele mai bune echipe europene şi o 
echipă americană. 
1993 - 1996 – am jucat la echipa Carbochim-Cluj în divizia B, cu care ulterior ne-am calificat în 
divizia A. 

 

   ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior. 

Numar de carti, lucrari, 

contracte cercetare, proiectare 

 LUCRĂRI PUBLICATE: 
1. Perspectivele educaţiei fizice şi sportului în mileniul III - publicată în Revista de educaţie fizică 

şi sport a Centrului Român de Cercetari Sportive – „Sportforschung Zentrum” Mannheim – 

Haidelberg, 2000 

2. Concepţia unitară de pregătire şi de joc a echipelor de baschet seniori - publicată în Revista 

de educaţie fizică şi sport a Centrului Român de Cercetari Sportive - „Sportforschung Zentrum” 

Mannheim - Haidelberg, 2000 

3. Generalităţi privind atacul rapid în jocul de baschet - publicată la Sesiunea de Comunicări 

Ştiinţifice V: Educaţia fizică şi sportul în sistemul de învăţământ din România, Asociaţia 

Academică Universitatea „Avram Iancu” Cluj-Napoca, 14 mai 2001 

4. Abordarea problematicii educaţiei fizice şi sportului în noul context social, politic şi cultural al 

integrării europene - publicată la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice: Calitate şi 

eficienţă în domeniul educaţiei fizice şi sportului în vederea integrării europene, Universitatea din 

Bucureşti, Bucureşti, 8 decembrie 2006, ISBN 973-737-239-5 

5. Importanţa activităţilor fizice în societatea modernă - publicată la Sesiunea Internaţională de 

Comunicări Ştiinţifice: Tradiţie şi perspectivă în educaţie fizică şi sport, Academia Naţională de 

Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, Bucureşti, 16 iunie 2007, ISBN 978-973-715-755-0  

6. Timpul liber şi activitatea fizică, probleme acute ale societaţii moderne - publicată la Sesiunea 

Internaţională de Comunicări Ştiinţifice: Jocurile Olimpice Beijing 2008, Academia Naţională de 

Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, Bucureşti, 16 iunie 2008, ISBN: 978-606-52-5 

7. Scurtă incursiune asupra activităţilor fizice practicate de studenţi - publicată la Sesiunea de 

Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională: Activităţi corporale în învăţământul superior, 

prezent şi perspective, 2009, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Bucureşti, mai 2009, ISSN: 

1844-3923 

8. Motivaţia studenţilor de a se implica în activităţi fizice sportive - publicată la Sesiunea de   
Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională: Motricitatea, componentă importantă în 
optimizarea performanţelor umane, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Bucureşti, 10 mai 
2013, ISSN:1844-3923 



 

   

  
 

9. Motivaţia studenţilor de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca de a practica activităţi fizice 
sportive - publicată la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice: Educaţia Fizică şi 
Antrenamentul Sportiv Actualitate şi Perspectivă, Clubul Sportiv Şcolar “Şoimii” Sibiu, Păltiniş, 
24 mai 2013, ISSN:  
 
CĂRŢI 
1. Dumitrescu, M., Moldovan, V., Olănescu, M., Rusu, A., Educaţie fizică pentru studenţii din 

U.T.C.N, Editura UTPres, Cluj-Napoca, 2007  

2. Olănescu Mihai, Atacul rapid în jocul de baschet, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca,  2007, 

ISBN: 978-973-647-548-1 

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Categoria: B 

 

 


