
     

 

CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAŢII PERSONALE  

Numele si prenumele GEORGESCU CLAUDIA 

Adresa Şoseaua M.Bravu, nr.42-62, bl. P8, sc.3, et,9, ap.127, sector 2 , 

București 

Telefon 0735000518, 0743069009 

E-mail georgescuclaudia23@gmail.com 

Naţionalitate română 

Data si locul naşterii 23.11.1970, Novaci, judeţul Gorj 

Stare civilă căsătorită  

Copii Georgescu Vlad Laurenţiu 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

Perioada 17.01.2017-prezent 

Denumirea  si adresa angajatorului FSSU 

Tipul activităţii - organizarea și dezvoltarea activităţii sportive școlare și universitare 

Functia director 

Perioada 15.01.2016-17.01.2017 

Denumirea  si adresa angajatorului Ministerul Tineretului și Sportului 

Tipul activităţii - activități de coordonare în domeniul de responsabilitate 

Functia - Secretar General 

Perioada 01.02.2011-14.01.2016 

Denumirea  si adresa angajatorului MECTS/MEN/MENCS/FSSU 

Tipul activităţii - organizarea și dezvoltarea activităţii sportive școlare și universitare 

Functia - consilier I superior DGÎSERSD/MECTS 

- consilier cabinet ministru/MECTS 

- 12.04.2011-01.02.2012 - secretar general al Federației Sportului 

Școlar și Universitar 

- 01.02.2012 – 14.01.2016 - director al Federației Sportului Școlar și 

Universitar 

Perioada 1998 -01.02.2011 

Denumirea  si adresa angajatorului Ministerul Tineretului și Sportului 

  

Tipul activităţii -organizarea si dezvoltarea activităţii sportive la nivel naţional 

Functia - oct. 1998 – aug.  2000   -  inspector de specialitate -Direcția 

Generală  Sport 

- aug. 2000 - febr. 2001   -  consilier, categ. A, clasa I, gr. 2  -

Direcția Generală  Sport 

- febr.2001 - sept. 2001 - şef  birou - Biroul Coordonare 

Federaţii Sportive Naţionale Neolimpice 

- sept. 2001 – 2003 - şef serviciu – Serviciul Perfecţionare 

Profesională  

- 2003- iunie 2007- consiler I superior –Direcția Generală Sport 

      -     iunie 2007 - febr. 2009 - şef serviciu – Serviciul Programe ale 

             Federaţiilor Sportive Naţionale 

- febr.2009 - febr.2010 – director -Direcţia Programe  ale 

      Structurilor Sportive 

- febr.2009 – mai 2010 - consilier I superior în cadrul Direcţiei 

Programe  pentru Structuri Sportive 



- 12.05.2010 -15.09.2010 director al Direcţiei Programe  pentru 

Structuri Sportive/ANST 

- 15.09.2010 -01.02.2011-director al Direcţiei Programe  

Structuri Sportive si Complexuri Sportive Naţionale-ANST 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

- participarea  la elaborarea proiectelor de acte normative si a   

programelor privind activitatea sportivă;  

- implementarea strategiei MTS în relația cu federațiile sportive 

naționale 

- coordonarea structurilor sportive  subordonate MTS  

Perioada 1993-1998 

Numele si adresa angajatorului Grupul Şcolar Industrial Poligrafic 

 Strada Jiului, nr.63, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii  didactică 

Functia/posturi ocupate Profesor de educaţie fizică, titular (1996-1998 detașată  la Clubul 

Copiilor, sector 5, Bucureşti) 

Perioada 1992-1993 

Numele si adresa angajatorului Clubul Copiilor, sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii didactică 

Functia/posturi ocupate Profesor de educaţie fizică suplinitor, fără studii corespunzătoare. 

EDUCAŢIE SI FORMARE 

Perioada 2019 

Numele  si tipul instituţiei de 

învătământ si al organizaţiei 

profesionale prin care se realizează  

formarea profesională 

Ministerul Educației Naționale 

 

Domeniul studiat Politici Publice Educaționale 

Perioada 2016/2017 

Numele  si tipul instituţiei de 

învătământ si al organizaţiei 

profesionale prin care se realizează  

formarea profesională 

Colegiul Național de Apărare 

Domeniul studiat Securitate națională 

Tema  Securitate națională 

Perioada 2013 

 Curs manager de proiect/Certificat de absolvire 

Perioada 2006-2011 

Numele  si tipul instituţiei de 

învătământ si al organizaţiei 

profesionale prin care se realizează  

formarea profesională 

Universitatea  Naţională pentru Educaţie Fizică si Sport- Bucureşti 

 

Domeniul studiat Managementul activităţii sportive 

Tema  “ Optimizarea proceselor de management strategic si participativ 

specifice federaţiilor sportive naţionale” 

Etapa Finalizat / Diplomă  de doctor în educație fizică și sport  

Anul 2010 

Numele  si tipul instituţiei de 

învătământ si al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Ministerul Administratiei si Internelor 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 



Domeniul studiat Programul de formare specializată  pentru ocuparea unei funcţii 

publice corespunzătoare înalţilor funcţionari publici 

Tipul calificării Certificat de absolvire 

Anul 2008 

Numele  si tipul instituţiei de 

învătământ si al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Societatea pentru Excelenţă în Administraţia Publică 

Domeniul studiat Managementul calităţii 

Tipul calificării Certificat de absolvire 

Anul 2007 

Numele  si tipul instituţiei de 

învătământ si al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Societatea pentru Excelenţă în Administraţia Publică 

Domeniul studiat Strategie si Politici Publice 

Tipul calificării Certificat de absolvire 

Anul 2007 

Numele  si tipul instituţiei de 

învătământ si al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei, Ministerul 

Educaţiei, Cercetării si Tineretului 

Domeniul studiat Program de formare/perfecţionare pentru ocupaţia de formator 

Tipul calificării Certificat de absolvire 

 

Anul 

 

2005 

Numele  si tipul instituţiei de 

învătământ si al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Institutul  Naţional de Administraţie 

Domeniul studiat Managementul proiectelor 

Tipul calificării Certificat de absolvire 

Anul 2004 

Numele  si tipul instituţiei de 

învătământ si al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea din Bucureşti, Centrul de Pregătire Economică si 

Administrativă 

Domeniul studiat Produse Software pentru Birotică( Windows, MsExcel, MsAcces, 

MsPower Point, Internet Explorer/Concepte de bază ale tehnologiei 

informaţiei) 

Tipul calificării Atestat   

Anul 2002 

Domeniul studiat Managementul sportiv 

Tipul calificării Certificat de absolvire 

Numele  si tipul instituţiei de 

învătământ si al org. profesionale  

MTS/TSE-Consulting 

Domeniul studiat Administraţia în sport 

Tipul calificării Certificat de absolvire 

Numele  si tipul instituţiei de 

învătămănt si al org. profesionale  

Comitetul Internaţional Olimpic 

Perioada 1989-1993 



Numele  si tipul instituţiei de 

învătământ  superior prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Academia Naţională de Educaţie Fizică si Sport 

Domeniul studiat Educaţie fizică si sport, direcţia de aprofundare tenis  

Tipul calificării diplomă de absolvire – competenţe-profesor de educaţie fizică si sport 

si antrenor de  tenis, categoria a III-a 

Perioada 1985-1989 

Numele  si tipul instituţiei de 

învăţământ preuniversitar   prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Liceul Pedagogic Craiova 

Domeniul studiat învătători 

Tipul calificării diplomă de bacalaureat 

 

 

 

APTITUDINI SI COMPETENŢE 

PERSONALE 

- perseverentă, adaptabililă,  responsabilă, cu spirit de observaţie, 

obiectivă, profesionistă, creativă, corectă, loială, eficientă, orientată 

spre performanţă si progres; 

- abilităţi  de mediere si negociere; 

- foarte bună capacitate de a comunica, de a lucra în echipă, de a 

organiza si coordona, consilia si îndruma, de control, de a obţine cele 

mai bune rezultate, de valorificare a experienţei dobândite. 

Limba maternă limba română 

Limbi străine cunoscute limba engleză 

Aptitudini si competenţe tehnice Atestat în Produse Software pentru Birotică ( Windows, MsExcel, 

MsAcces, MsPower Point, Internet Explorer si concepte de bază ale 

tehnologiei informaţiei 

Permis de conducere categoria B 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

-  Membru al Comisiei  “ Femeia si Sportul” – 2001-2003. 

- Decorată de preşedintele României  cu  Ordinul “Meritul Sportiv” 

clasa a II-a- în anul 2004. 

- Membru al Comisiei Naţionale  de Promovare a Toleranţei si Fair-

play-ului în Sport - perioada 2001-2005. 

- Membru ales de federaţiile sportive naţionale în cadrul Comisiei 

Naţionale de Disciplină  Sportivă -2005-2009. 

- Şef de misiune - Jocurile Mării Negre-Turcia 2007; delegaţia 

României  a fost compusă din 250 sportivi si tehnicieni . 

- Şef de misiune  - Jocurile Europei de Sud-Est-Grecia 2007; delegaţia 

României  a fost compusă din 160 sportivi si tehnicieni.  

- Preşedinte al Subcomitetului Sectorial Sport din cadrul Consiliului 

Naţional de Formare si Perfecţionare a Adulţilor în anul 2008, 

instituţie publică cu rol de autoritate naţională în domeniul 

calificărilor profesionale; principală atribuţie a subcomitetului este  

analiza solicitărilor si elaborarea de propuneri în vederea aprobării de 

către CNFPA a standardelor ocupaţionale în domeniul sportiv, 

standarde necesare  autorizării programelor de formare pentru acest 

domeniu. 

- Sef al  delegaţiei sportive a  României participante la cea de-a VI-a 

ediţie a Jocurilor Francofoniei, Liban/Beirut, 2009  

-  Șef al delegației României participante la a 26-a ediție a 

Universiadei de vară – China/Shenzhen 2011. 

- Șef al delegației României participante  la a 27-a ediție a 

Universiadei de vară – Rusia/Kazan 2013. 

- Șef al delegației României participante  la a 28-a ediție a 

Universiadei de vară – Coreea de Sud/Gwangju 2015. 



- Șef al delegației României participante  la a 29-a ediție a 

Universiadei de vară – Taiwan /Taipei2017. 

- Șef al delegației României participante  la a 30-a ediție a 

Universiadei de vară – Italia/Napoli 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


