
CURRICULUM	  VITAE

Nume:	  Dinu	  Ioan	  Maghici	  
Data	  nașterii:	  29	  Noiembrie	  1982,	  Arad
Profesia:	  antrenor	  de	  fotbal

EDUCAȚIE ȘI PREGĂTIRE
TRX	  Suspension	  Training	  Course:	  antrenamente fizice care implică	  folosirea	  forței	  propriului	  
corp	  -‐	  SUA,	  Octombrie	  2013	  
FA	  Coaching	  License	  Antrenor licențiat de Federația Engleză (FA) - gradul 2. Cursant al 
Şcolii de Antrenori FA - gradul 3 (UEFA B)	  
Prozone	  Course	  Level	  1	  Curs de analiză fotbalistică:	  Aprilie	  2012
FA	  Level	  2	  CerHficate	  Coaching	  Football	  UEFA	  C:	  September	  2011	  -‐	  Jan	  2012
BTEC	  Level	  2	  Diploma	  in	  Sport	  (Instructor	  de	  fitness):	  Septembrie	  2010	  -‐	  Iulie	  2011
FA	  Level	  1	  CerHficate	  in	  Coaching	  Football:	  Februarie	  2011	  -‐	  Mai	  2011

Curs	  de	  pedagogie
Curs de inoculare a noţiunii de respect
Curs de prim-ajutor în caz de urgență
Curs	  de	  egalitate	  și	  diversitate	  (anO-‐rasism)

IT	  for	  Life	  Course:	  Septembrie	  2010	  -‐	  Iunie	  2011
Universitatea	  de	  Vest	  Vasile	  Goldiș	  Arad	  -‐	  Facultatea	  de	  Economie,	  Comerț,	  Servicii	  și	  Turism	  
Colegiul	  Economic	  Arad

ACTIVITATEA DE JUCĂTOR
Jucător /Preparator	  fizic	  -‐	  Upton	  AthleHc	  AssociaHon	  Football	  Club	  August	  2011	  -‐	  Mai	  2013
Responsabil cu pregătirea fizică a echipei, proces în	  care	  am	  jucat	  un	  rol	  proeminent.	  
Titular	  obișnuit	  al	  postului	  de	  fundaș	  dreapta.	  

Liga:	  West	  Cheshire	  1UV	  Division
Jucător -‐	  Cammell	  Laird	  Football	  Club	  Octombrie	  2010	  -‐	  Mai	  2011
Primirea trofeului pentru cel mai popular jucător, trofeu oferit de staff-ul	  echipei	  și	  de	  
suporteri.	  Am	  jucat	  constant	  pe	  durata	  întregului	  sezon.	  
Liga:	  EvosOck	  North	  
Jucător C.S.	  Ineu	  Ianuarie	  2008	  -‐	  Iunie	  2010
Titular	  obișnuit,	  disputarea	  barajului	  pentru	  promovare	  în	  Liga	  II	  în	  2010.
Liga	  III	  România
CS	  Gloria	  CTP	  Arad	  August	  2007-‐	  Decembrie	  2007
Alături de câțiva fotbaliști cu experiență, am ajutat la afirmarea unor juniori de 
perspectivă din acea perioadă –	  CrisOan	  Bălgrădean	  (CS	  U	  Craiova),	  George	  Țucudean	  
(Charlton	  AthleOc,	  Anglia)	  sau	  Florin	  Purece	  (Concordia	  Chiajna)
Liga	  III	  România
S.G.C.	  Sampierdarenese	  -‐	  Genova,	  Italia	  Iunie	  2006	  -‐	  Iunie	  2007
Prima experiență externă, contactul cu fotbalul occidental a fost decisiv pentru deciziile	  
ulterioare.
Liga	  Eccellenza	  



CS	  AtleHc	  Club	  Universitatea	  V.	  Goldis	  Arad	  August	  2004	  -‐	  Iunie	  2006
Pas important în procesul de maturizare fotbalistică, având colegi de echipă jucători cu 
experiență la nivelul primei ligi.
Liga	  II	  România
F.C.M.	  UTA	  Arad	  August	  2003	  -‐	  Iunie	  2004
Îndeplinirea visului copilăriei, purtarea tricoului echipei-fanion din Arad, de șase ori 
campioană națională și dublă câștigătoare a Cupei României
Liga	  II	  România
C.S.	  FronHera	  CurHci	  Iulie	  1999	  -‐	  Iulie	  2003
Prima experiență la o echipă de seniori, aflându-mă încă la vârsta junioratului. 
Promovare de la Liga a IV-a la Liga a III-a.
Liga	  III	  România
Centrul	  de	  Copii	  și	  Juniori	  F.C.M.	  UTA	  Arad	  1996	  -‐	  1999
Câștigarea mai multor turnee din România și străinătate.
Clubul	  SporHv	  Școlar	  Gloria	  Arad	  1993	  -‐	  1996
Primii pași în fotbal, împreună cu fratele meu Cassian Maghici (în prezent la Șoimii	  
Pîncota)	  și	  Adrian	  Piț	  (ex	  -‐	  AS	  Roma).	  

EXPERIENȚĂ CA ANTRENOR DE FOTBAL
Antrenor	  principal	  Viitorul	  Arad	  –	  grupa	  2004.	  August	  2014	  –	  prezent
Performanțe:	  câșOgarea	  Cupei	  Coea,	  ediția	  2014.	  
Antrenor	  principal	  –	  Progresul	  Pecica,	  Liga	  IV,	  Arad,	  România	  Ianuarie	  2014	  –	  August	  2014	  
Terminarea	  sezonului	  2013-‐2014	  pe	  locul	  2.	  Bilanț:	  13	  meciuri	  -‐	  10	  victorii	  -‐	  1	  egal	  -‐	  2	  înfrângeri.	  
Sezonul	  2014	  –	  2015,	  3	  meciuri,	  2	  victorii,	  1	  înfrângere.
Antrenor	  -‐	  Challenger	  Sports	  Academy,	  SUA	  Septembrie	  2013	  -‐	  prezent
Responsabil	  de	  trei	  cluburi	  de	  fotbal	  angrenate	  în	  US	  NaOonal	  Youth	  League:	  Cinnaminson	  
Soccer	  Club,	  East	  Greenwich	  Soccer	  (am câștigat titlul de campioană a statul New 
Jersey cu echipa	  de	  fete	  Under	  14)	  și	  Cherry	  Hill.	  Am	  antrenat,	  prin	  rotație,	  10	  echipe	  de	  copii	  
și juniori cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani, într-un ciclu de pregătire întins pe durata a 
10 săptămâni. Responsabilitățile au inclus , pe lângă procesul de antrenament, analiza 
jocului, discuții individuale, consultări cu ceilalți antrenori din cadrul clubului.
Antrenor	  în	  tabere	  de	  fotbal	  organizate	  pe	  perioada	  verii	  în	  SUA	  -‐	  Challenger	  Sports	  Iunie	  2013	  
-‐	  August	  2013
Instruirea și antrenarea copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani în tabere de vară 
fotbalistice, organizate de Challenger Sports în Statele Unite ale Americii. 
Responsabilitățile au mai	  inclus întocmirea de rapoarte săptămânale către directorii 
regionali. 
Antrenor	  secund	  -‐	  Selecționata	  de	  Hneret	  sub	  18	  ani	  a	  județului	  Cheshire	  Septembrie	  2011-‐	  
Mai	  2013
Colaborare	  cu	  managerul	  Selecționatei în procesul de selecție și alcătuire a echipei. 
Responsabilitățile au	  mai	  inclus	  conducerea	  antrenamentelor	  și	  discuții	  moOvaționale	  
individuale.	  
Antrenor	  -‐	  Princess	  Villa	  Football	  Club	  Noiembrie	  2012	  -‐	  Mai	  2013
Responsabilitățile au inclus conceperea și	  conducerea	  antrenamentelor	  pentru	  echipa	  de	  
copii	  sub	  12	  ani.
Antrenor	  Liverpool	  Community	  FC	  Iulie	  2011	  -‐	  Iunie	  2012



Pregătirea copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Responsabilităţile au inclus 
instruirea copiilor în stilul Liverpool FC şi selectarea	  lor	  pentru	  Academia	  Liverpool	  FC.	  


