
Scrisoare de motivare a candidaturii 

 

 

          Subsemnatul, Puta Tiberiu Silviu, lector univ. dr. la Facultatea de Educație Fizică și Sport, 

Departamentul de Educație Fizică și Sportivă, prin prezenta doresc să vă aduc la cunoștință 

candidatura mea pentru funcţia de membru în Senatul Universității, din partea Facultăţii de 

Educație Fizică și Sport. 

 Motivez candidatura pentru Senatul UVT în baza responsabilității și respectului față de 

locul de muncă în care activez de peste 25 de ani, afirmând, fără teama de a greși, că activitatea 

pe care o desfășor se extinde dincolo de norma didactică propriu-zisă. 

 Facultatea de Educație Fizică și Sport a devenit vizibilă pe plan intern și internațional 

printr-o echipă de conducere pe care o susțin fără rezerve, aceasta preocupându-se de 

consolidarea facultății sub aspectul promovării pe posturi într-o proporție demnă de invidiat, dar 

și al creerii școlii doctorale la facultatea noastră. 

 Comunicarea mea apreciez că este excelentă la nivelul departamentului, facultății, 

interfacultăți, cu colegii din conducerea UVT, dar și cu cei din serviciile adiacente procesului 

didactic. 

 Dascălii iluștri de educație fizică și sport, care m-au format, au constituit modele de 

profesionalism, străduindu-mă întotdeauna să mă ridic la nivelul așteptărilor și investiției făcute 

în mine, ca membru al corpului profesoral al facultății. 

 Specificul activității pe care o desfășurăm la FEFS ne face să nu simțim trecerea anilor, 

iar mândria de a fi dascăl în UVT mă determină să vin zi de zi cu plăcere la facultate și să 

răspund solicitărilor de orice natură din partea conducerii su studenților. 

 Departamentului de Educație Fizică și Sportivă din care fac parte i-au fost repartizate 

două locuri în viitorul Senat. Susținerea colegilor pentru acest viitor mandat m-a determinat să-

mi depun această candidatură ca să-i reprezint în acest prestigios for, propunându-mi să-mi 

orientez acțiunile în susținerea dezvoltării culturii instituționale a calității, identificarea de 

modalități de a asigura un cadru educațional competitiv și calitativ la nivel național și 

internațional, susținerea asigurării unui grad cât mai mare de angajabilitate pe piața muncii a 

propriilor absolvenți și susținerea asigurării bazei materiale corespunzătoare pentru desfășurarea 

activităților. 

  

 

Cu aleasă considerație 

Lect. Univ.dr. Tiberiu Puta 

                                                                                                                                          11.11.2019

        



Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Tiberiu Silviu Puta 

Strada Lugolului nr.16, 300305 Timişoara (România) 

(+40) 723530649    

tiberiu.puta@e-uvt.ro 

POZIŢIA Membru în Senatul Universităţii de Vest din Timişoara

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2013–Prezent Lector universitar, doctor
Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara (România) 

Activitate didactică: atletism şi schi

2006–2013 Asistent universitar
Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara (România) 

Activitate didactică: atletism şi schi

1997–2006 Lector universitar
Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara (România) 

Activităţi didactice: atletism şi schi

1995–1997 Asistent universitar
Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara (România) 

Activităţi didactice: atletism şi schi

1992–1995 Preparator învă ământul superiorț
Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara (România) 

Activităţi didactice: atletism şi schi

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2011 Diploma de doctor în management
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor - Universitatea de Vest din 
Timişoara, Timişoara (România) 

2003–2011 Studii doctorale în domeniul Management în Sport
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor - Universitatea de Vest din 
Timişoara, Timişoara (România) 

2003–2005 Studii masterale absolvite cu diploma de master
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor - Universitatea de Vest din 
Timişoara, Timişoara (România) 

1988–1992 Diploma de licenţă - Profesor educaţie fizică şi sport, specializare 
atletism
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 Curriculum vitae  Tiberiu Silviu Puta

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, Bucureşti (România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză A2 A2 A2 A2 A2

franceză B1 B1 B1 B1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare -bune abilităţi de comunicare, dobândite atât în urma experienţei  de cadru didactic, cât şi prin 
activitatea de antrenor şi preparator fizic la echipe ce activează în ligile sportive profesioniste

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Antrenor handbal - Echipa feminină Universitatea HCM Timişoara;

Preparator fizic al echipelor de Ligă Naţională Masculină HCM Constanţa şi feminină CSU Neptun 
Constanţa;

Preparator fizic al echipei de baschet masculin BC Timişoara;

Coordonator echipe universitare participante la fazele finale ale Campionatelor Naţionale Universitare 
(1993-2010) de  atletism şi handbal.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

-participări la sesiuni de comunicare, simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;

-elaborare lucrări ştiinţifice în domeniul disciplinelor din postul didactic.

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator elementar Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Alte competenţe - permis de conducere categoria B
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Declaraţie 

 

 

 

Subsemnatul Puta Tiberiu Silviu, lector universitar în cadrul Facultăţii de 

Educaţie Fizică şi Sport, Departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă din cadrul 

Universităţii de Vest din Timişoara, declar pe propria răspundere că nu am fost 

lucrător sau colaborator al securităţii. 

 

 

 

 

 

 

Timișoara, 

11.11.2019 

Lect. univ. dr. Puta Tiberiu Silviu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Bld. Vasile Pârvan nr.4 300223 

Tel.+40256592129/Fax +40256592207 



 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie 

 

 

 

Subsemnatul Arnăutu Gabriel Costel, asistent universitar în cadrul Facultăţii de 

Educaţie Fizică şi Sport, departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă din cadrul 

Universităţii de Vest din Timişoara, declar pe propria răspundere că nu am fost 

lucrător sau colaborator al securităţii. 

 

 

 

 

 

 

Timișoara, 

10.10.2019 

Asist.univ.drd. Arnăutu Gabriel Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Bld. Vasile Pârvan nr.4 300223 

Tel.+40256592129/Fax +40256592207 


