
Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Gaica Ciprian Dimitrie

Adresă(e)

Telefon(oane)

E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii

Sex masculin

Locul de muncă Asociatia Muntele Mic Extrem

Experienţa profesională Instructor schi, snowboard si escalada

Perioada 2010 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Presedinte asociatie „Muntele Mic Extrem”, instructor schi

Numele şi adresa angajatorului Asociatia Muntele Mic Extrem, com, Turnu-Rueni sat Borlova lot 41 Muntele Mic jud. Caraș-Severin

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

Instructor schi, initiator escalada, organizator evenimente sociale, montane si competitii

2013-2016- perioada verii

Coordonator lucrari (sezonier)

SC Luxcon Danube SRL,

str. Stefan cel Mare, nr. 68, Braila

2008-2009

Muncitor necalificat

SC Dunca Expeditii SRL

KM 7+142 Dumbravita, jud. Timis

Educaţie şi formare

Perioada 2004-2008-

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale studiate Matematica, Limba Romana, Protectia Mediului
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Numele şi tipul instituţiei de învăţămân

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Liceul Tehnologic „Dacia” Carabsebes

Decembrie 2009

Instructor schi

Asociatia Monitorilor de Schi Profesionisti din Romania

Nivelul 1

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Decembrie 2018

Instructor schi si snowboard

Centrul National Formare Monitori

Nivelul 2

Aptitudini şi competenţe

personale

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1. Limba engleză

2. Limba germană

Autoevaluare

Înţelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la

conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză 1 intermediar intermediar intermediar intermediat intermediar

Limba germană 2 începător începător - - începător

Competenţe şi abilităţi sociale capacitate buna de organizare, abilitati bune de comunicare, capacitate de gestionare a situatiilor

critice

Competenţe şi aptitudini

organizatorice

Capacitatea de a organiza, coordoma si planifica:

- Membru ales al programului Ashoka Romania Sport Changemakers

- Campionatul National de Escalda 2020

- Concursul „Gugulan MTB Race Caransebes”

- Concursul „Alergam pe verticala” I-II

- Campania de ecologizare „Fa-ti curat in cartier” 4 editii

- Evenimentul „Magie pe patine”

- Tabare dedicate copiilor cu nevoi speciale „Zambete pe Schiuri” editiile I-VII

- Tabare dedicate copiilor cu nevoi speciale „Zambete pe Poteci” editiile I-IV

- Campanii de ecologizare si promovare „Fa-ti Curat la Munte” editiile I-IV

- Campanii de ecologizare si promovare „Fa-ti Curat la Lac” editiile I-III

- Festivale ecologice „Weekendul lui Ilie” editiile I-II

- Festival ecologic „Fest Per Scorillo” editia I

- Concurs fotografie „Poze Mari pentru un Munte Mic”

- Concursul „Cai vs Oameni Putere” la Muntele Mic

- Unstappable Sibiu Tur 2021: Primul concurs biciclist dedicat Nevazatorilor si celor cu nevoi

speciale

Competenţe şi aptitudini tehnice tehnoredactare computerizată, administrarea conturilor de socializare

Competenţe şi aptitudini de utilizare

a calculatorului

bune cunoștințe de operare microsoft office word, bune cunoștnțe de utilizare internet
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Competenţe şi aptitudini artistice Escalada, schi, snowboard, alpinism, tracking

Alte competenţe şi aptitudini Sportive: mai multe premii castigate la concursuri de escalada profesioniste, locul 7 la concurs

european de escalada 2004 Budapesta, mai multe concursuri de schi locale

Voluntariat: organizare e actiunilor de integrare a persoanelor cu nevoi speciale (autism, adhd,

nevazatori, retard mintal etc, organizare a actiuniilor de ecologizare, organizare evenimente sociale,

organizare concurs de fotografii, organizare concurs de snowmobile international, organizare concurs

de snowboard international, organizare concurs de schi profesionist

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare - membru fondator Asciația ”Muntele Mic Extrem” din Caransebeș, 2016-prezent, presedinte

- membru ”Clubul Montan Caransebes” , 1999-prezent,

- membru „Clubul Sportiv Alternative Timisoara” 2002-2008

- membru „Clubul Sportiv Dinamo Brasov” 2003-2004

- ambasador „Asociatia de Sprijin pentru Parinti si Copiii cu Autism Galati”

- initiator in schi, escalada si snowboard a peste 1400 de copiii dintre care 300 cu nevoi speciale

(autism, adhd, nevazatori, retard mintal, etc)

- in acctiunile de ecologizare s-au colectat peste 2000 de saci si implicat mai mult de 800 de voluntari
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