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                 Informaţii personale 
                                  Nume / Prenume Rus Romulus Virgil 
                                                      Adresă Decebal nr. 35, Bistrita, Romania 
                                                      Telefon       Mobil:  +40744253391 
                                                        E-mail virgilrus@yahoo.com 
                                               Naţionalitate românâ 
                                              Data naşterii 10.05.1971 
                                                             Sex M 

 

               Domeniul ocupaţional Educaţie Fizică şi Sport 
                

    Experienţa profesională 
Perioada  2015-prezent  
  

                      Funcţia / postul ocupat                  Administrator/antreprenor Centru Fitness – New Art of Body Gym;.  
 

  Activităţi şi responsabilităţi principale Management & Marketing; 
 

                 Numele şi adresa angajatorului Rus Romulus Virgil PFA 
  

       Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fitness - Sportul pentru toţi 
 
 

Perioada  2008-prezent  
  

                      Funcţia / postul ocupat                  Lector / asistent univ. dr.  
 

  Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii şi lucrări practice la disciplinele: MDS Atletice 1 şi 2; MDS Gimnice 1 şi 2; 
Fitness; 

 

                 Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca 
  

       Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada  2005-2008 
 

                      Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar 
 

  Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrări practice la disciplinele: Gimnastica de Baza; Gimnastica Formativa; 
Gimnastica in Scoala; 

                 Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca 
  

       Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada  2005-2008 
 

                      Funcţia sau postul ocupat  Director  
 

  Activităţi şi responsabilităţi principale Management  
 

                 Numele şi adresa angajatorului Scoala Generala „Vasile Grigore Borgovan” Corvinesti 
 

     Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar  
 

  Perioada 2005-2008 
 

                      Funcţia sau postul ocupat  Profesor de educatie fizică şi sport 
 

 

  Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi curriculare şi extracurriculare la disciplina educaţie fizică şi sport 
 

                 Numele şi adresa angajatorului Scoala Generala „Vasile Grigore Borgovan” Corvinesti 
 

     Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar  
 

  Perioada 2004-2005 
 

                      Funcţia sau postul ocupat  Antrenor de gimnastică şi secretar al Asociatiei de Gimnastică Bistriţa 
 



 

  Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi pregatire sportivă de performanta, administrare  
 

                 Numele şi adresa angajatorului CSM-LPS Bistrita 
 

     Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar  
 
 
 
 
     Educatie si Formare 
 

 
Perioada 2009-2012 

 

Calificare/Diploma obtinută/ECTS/Atestat  Studii Universitare de Doctorat : Educaţie fizică şi sport 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia Natională de Educatie Fizică şi Sport – Bucureşti ( actualmente  UNEFS) 
 

Perioada 2007-2008 
 

Calificare/Diploma obtinuta/ECTS/Atestat Curs postuniversitar : Management de Comunicare si Curriculum 
 

        Discipline principale studiate Management Strategic; Managementul Relatiilor Umane; Tehnici de monitorizare şi 
evaluare de proces. Evaluare interna vs. Evaluare externa 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ D.P.P.D Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca 
 

Perioada  2005-2006 
 

                                         Diploma obţinută Master 
 

           Competenta profesionale dobandite Specializarea, Stiinta Sportului 
 

      Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Educatie Fizica si Sport 
 

Perioada  2001-2005 
 

                                         Diploma obtinuta Licenta 
 

           Competenta profesionale dobandite Specializarea,Educatie fizica si sport; Gimnastica 
 

      Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Educatie Fizica si Sport 
 

Perioada  2005-2007 
 

                  Certificat Definitivat  
 

       Competenta profesionala dobandita Activitati curriculare si extracurriculare – profesor I,  specialitatea Educatie fizica si 
sport 

    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ D.P.P.D. Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca 
 

           Limba maternă romana 
 
 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
  
 
 
 

         Limba engleza 
 
           Limba germana

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

elementar 
 

Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 

independent 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

elementar 
 

Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 

elementar 
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    Aptitudini si competente personale 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi manageriale – experienţa a 3 ani de director de şcoală.  
Capacitatea de lucru în echipă; 
Capacitate de adaptare la medii multiculturale - experienţa de muncă în instituţii de învăţământ 
preuniversitar, cu etnie română, maghiară şi rromă; 
 

 

   Competenţe şi aptitudini organizatorice Iniţiator şi membru fondator al Clubului Sportiv „CardioGym – Fitness Club” 2012 
 Iniţiator al programului „Dă calitate vieţii practicând sportul recreativ” (2010); 

Initiator si membru organizator(2008) al programului „Sanatate prin miscare, sanatate pentru toti” 
program de combatere a sedentarismului şi a obezitatii, sub egida „Sportul pentru toti”; 
Gestionarea şi coordonarea colectivului de cadre didactice din Scoala Gen. „VGB” Corvinesti si a 
scolilor aparţinatoare, respectiv din Bidiu si Enciu timp de trei ani, perioada in care s-a realizat 
reabilitarea Scolii Gen „VGB”;  

 

   
  Competenţe şi aptitudini de utilizare al 
          calculatorului Word,Excel,Power Point,ş.a. 

 
               Competenţe şi aptitudini artistice  Activităţi motrice acrobatice - experienta personală – practicant gimnastică de performanţă peste 

12 ani; 
Activităţi motrice artistice, dans clasic-cursuri urmate, în cadrul Casei Municipale de Cultură - 
Bistriţa; 
Abilităţi artistice în muzică, chitara clasică - experienţa personală 

 

                      Alte competenţe şi aptitudini  Antrenor Fitness & Aerobic, NewArt of BodyGym; CardioGym-Tae-Bo ;  FitnessClub Sangym, 
2004 -2008; FitnessClub Schreiner & Co, 2008-2011; SPA Metropolis 5***** ,2011 – prezent 
Antrenor personal; 

 

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

    Informatii suplimentare Stagiul militar - satisfăcut 
      

 
 
 
Publicatii şi activităţi de cercetare : 
 
Autor principal: 

1. Sportul recreativ şi calitatea vieţii,  Simpozionul ştiinţific, “SPORTUL UNIVERSITAR ŞI MOTRICITATEA 
UMANĂ REPERE ÎN DEZVOLTAREA SOCIALĂ”,  Bistriţa, 2011; 

2. Study concerning the influences of some recreational physical activities in improving the females quality of 
live, The International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, June 10

th
, Bucureşti, 2011; 

3. Sport-leisure physical activity and its effects on women who practice it in order to increase the quality of 
life”, Conferinta Stintifica internationala, Constanta, 2010; 

4. Studiu privind evolutia unor indicatori hematologici in efortul aerob, Conferinta Stiintifica Internationala, 
Oradea,2009; 

5. The Fitness semantic and perspectives in combating obezity,Ovidius University Annals, Physical Education 
and Sport, vol 9, ISSUE 2 supplement 2009; 

6. Studiu privind ameliorarea starii de sănătate la persoanele supraponderale, Revista Studia Universitatis, 
Educatio Artis Gymnasticae, 2008; 

7. Rus, Virgil, şi colab., (2012), Abordări holistice în relaţia dintre tehnica antrenamentului de întreţinere 
corporală şi ameliorarea calităţii vieţii individului uman; 

Coautor: 

8. Prognosis regarding the effects of the specific effort in non-competitional aerobics on the human 
body,Conferinta Internationala de Comunicari Stiintifice”Creativitate si Inovare in Stiintele Motricitatii”, Bucuresti, 
2009; 

9. Restructurări lipidice în efortul fizic,Sesiunea de comunicari stiintifice, kinetoterapie si motricitate speciala, Cluj, 
2009; 

10. Rus, Virgil şi colab., (2012) Rolul şi efectul activităţilor de mişcare în aer liber asupra dezvoltării copiilor; 
11. Îndrumător lucrări de licenţă; 



4 
 

Diverse: 

 Proiecte Voluntariat: 

1. „DĂ CALITATE VIEŢII PRACTICÂND SPORTUL RECREATIV” 

http://www.youtube.com/watch?v=s0XqzE7dC0w 

http://bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=4&article=5778 

2. „New look” 

http://www.youtube.com/watch?v=goZ4rNiaefg 

3. „Nimeni nu e singur de Crăciun” 

http://www.youtube.com/watch?v=KBRlBLf_4oQ 

4. „Back to the '80 Rock & Disco Sport” 

http://www.youtube.com/watch?v=9xEF8avJYPQ 

5. „Concert de Colinde” 

http://www.youtube.com/watch?v=-f3gLhGZiEs 

6. Realizator emisiune sportivă tv - „SPA” 

http://www.youtube.com/watch?v=KoePysopPMI 

7. „The Big Reshape for Pairs”   

http://www.timponline.ro/the-big-reshape-for-pairs-program-coordonat-de-virgil-rus-aproape-
de-final/  

 Articole media – Virgil Rus – Timp Online 

Invenţie  

  „TGB” – obiect sportiv – set fitness multifuncţional  
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