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INFORMAŢII PERSONALE

TAL DĂNUȚ-ADRIAN
Strada Lacului Nr. 17, 307285 Moșnița Nouă, jud. Timiș (România)

(+40) 723 396 678
adrian_tal@yahoo.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2019- în prezent

Director
Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timișoara
Organizeaza și conduce întreaga activitate a CSU Politehnica Timișoara
Răspunde de conducerea operativă a clubului sportiv universitar
Reprezintă legal clubul în relațiile cu organismele sportive și cele de/și interne sau
internaționale, cu celelalte instituții publice din județ, organizații sau agenți economici, precum
și cu persoane fizice și/sau juridice române sau străine

08/2013–2019

Director executiv
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș (România)
Organizează şi conduce întreaga activitate a DJST
Acționează pentru aplicarea la nivelul județului Timiș a programului de guvernare în domeniul
Tineretului și Sportului și a strategiei generale a organizării și dezvoltării activității sportive și a
celei de tineret, elaborate de Ministerul Tineretului și Sportului .
Reprezintă Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș în relațiile cu organismele sportive și
cele de/și pentru tineret interne sau internaționale, cu celelalte instituții publice din județ, organizații
sau agenți economici, precum și cu persoane fizice și/sau juridice române sau străine.

05/2002–08/2013

Inspector compartiment sport
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș (România)
Elaborarea și desfășurarea calendarului sportiv județean
anual Întocmirea programului sportiv săptămânal județean
Coordonarea activității sportive în județ pentru jocurile sportive, șah, canotaj, dans
sportiv Îndrumare și control structuri sportive în județ

09/2001–06/2002

Cadru didactic specializare Educație fizică și sport
Grup Școlar de Poștă și Telecomunicații, Timișoara (România)
Activități organizatorice
Activități de predare-învățare și evaluare
Activități educative

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2012–2018

Diploma de Master
Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Educație Fizică și Sport,
Timișoara (România)
MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVE

2015–2017

Diplomă de Master
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științe ale
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Comunicării (România)
POLITICI PUBLICE ȘI ADVOCACY
Competențe profesionale:
- Dezvoltarea abilităţii evaluării politicilor publice şi a programelor publice;
- Competențe de advocacy și lobby;
- Competențe pentru ONG și voluntariat.

01/09/2017

Certificat Performanță în Administrația
Publică APSAP, București (România)
Aspecte practice pentru dezvoltarea sectorului public

2016

Certificat Managementul Investițiilor Publice și Administrarea
Patrimoniului
APSAP, București (România)

2015

Certificat Expert Accesare Fonduri Structurale și de
Coeziune Europene
G.S. CONSULTING SERV SRL, București (România)
Competențe generale:
Abilități în pregătirea și elaborarea proiectelor

2008

Curs Comunicare în Limba Engleză
SC ITC ELINF SRL, Timişoara (România)
Dobândirea și perfecționarea cunoștințelor de limba engleză

2008

Certificat Managementul Calității
Societatea de Excelență în Administrația Publică (România)
Competențe profesionale:
- Principiile fundamentale ale sistemului de management al calității; abordarea
sistemelor de management al calității;
- Sisteme de management a calității – linii directoare pentru îmbunătățirea performanțelor
- Controlul calității și managementul resurselor umane.

2007

Certificat Managementul Proiectelor
Societatea de Excelență în Administrația Publică (România)
Competențe profesionale:
- Dezvoltarea abilităților de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente
ale unui proiect;
- Creșterea performanțelor în domeniul managementului de proiect prin capacitate sporită de
a răspunde în timp optim provocărilor apărute pe parcursul implementării proiectului;

- Dezvoltarea de abilități necesare evaluării și monitorizării unui proiect;
- Îmbunătățirea abilităților de coordonare a diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare,
de timp) implicate într-un proiect.
1997–2001

Diplomă de licenţă
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
Timişoara (România)
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Educaţie fizică şi sport
1997

Certificat Operator calculatoare PC
Direcția de Muncă și Protecție Socială Timiș (România)
Cunoștințe și abilități în operarea pe calculator: Word, Excell, Power Point, Access, Outlook

1992–1996

Diplomă de bacalaureat
Liceul cu Program Sportiv Banatul, Timişoara (România)
Cunoştinţe privind legislația sportivă și pregătirea la nivel de bază a sportivilor

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

engleză

ÎNȚELEGERE

SCRIERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B2

Discurs oral

B1

B1

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

Competenţe de comunicare

- bune competenţe de comunicare și exprimare clară a ideilor dobândite prin activitatea didactică şi
managerială
- capacitate de a comunica în relaţiile cu colegii şi cu superiorii astfel încât să existe o relație pozitivă
cu aceștia
- competențe de a înțelege, convinge și motiva colaboratorii, dobândite prin experiența personală ca
director al DJST Timiș

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- leadership (în prezent, sunt director al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Timiș, având în
subordine 23 de angajați și în colaborare cu 437 de structuri sportive participante în sistemul
competițional național)
- competențe organizatorice obținute prin organizarea competiţiilor sportive de nivel naţional (ex.
Crosul Olimpic, campionat național de cros, Trofeul Carpați) şi internațional - campionat mondial de
Dans Sportiv, campionat european de navomodelism, campionat european de baschet la diferite
categorii de vârstă etc.
- coordonarea unor echipe de proiect la nivelul DJST, la nivel local și național

Competenţe dobândite la locul
de muncă

- o bună capacitate de analiză a situațiilor și găsire a soluțiilor optime (membru în Consiliul
Consultativ al Sportului la nivel județean, membru în Comisia de selecție a programelor
sportive finanțate de CJ Timiș, coordonator al Agendei sportive a CJ Timiș, memru în comisia
de antiviolență în sport la nivel județean)
- capacitate de încadrare și respectare a termenelor limită (organizarea și ținerea la zi a
contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat
în administrare și execuției bugetare)
- capacitatea de a iniția analize, sinteze, rapoarte și alte documente pentru îmbunătățirea
activității de tineret și sport din județ.

Competențele digitale

15/3/19

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent
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Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Alte competenţe

- organizator: Circuitul european de floretă U14 în perioada 2016-2018

- co-organizator la toate competițiile oficiale naționale și internaționale desfășurate pe raza
județului Timiș
- sportiv de performanţă - fotbal la Politehnica Timișoara juniori

Permis de conducere A, B
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