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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume Durbăcea-Bolovan       Prenume   Marian 

Adresă(e) Str. Brânduşei, Nr. 4, Bl. 4, sc.1, et.3, ap. 25, Tg-Jiu, Gorj, România 

Telefon(oane) 0253 405061 Mobil: 0723 228746 

Fax(uri) Nu 

E-mail(uri) durbymar@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 19.03.1957 

  

Sex Bărbătesc 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TG-JIU 
Facultatea de Asistenţă Medicală, Tehnică Dentară, Artă şi Cultură Fizică 

 
 

Experienţa profesională  

 
 

Perioada Februarie 1993 - până în prezent, asistent, lector, conferenţiar univ. la UCB din Tg-Jiu 
Septembrie 1983 – până în februarie 1993, profesor titular ISJ Gorj. 
 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică interdisciplinară la Facultatea de Asistenţă Medicală, Tehnică 
Dentară, Artă şi Cultură Fizică; Cancelar al facultăţii. Membru în colectivul redacţiei 
Antemeridian&Postmeridian al UCB din Tg-Jiu. Membru în Consiliul Facultăţii de 
Asistenţă Medicală, Tehnică Dentară, Artă şi Cultură Fizică 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TG-JIU Str. Eroilor Nr. 30 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cultură fizică şi sport, discipline gimnice, activităţi de timp liber, musculaţie,
educaţie fizică şi sport adaptate, practica activităţilor motrice pe grupe de vârstă. 

 
 

Educaţie şi formare Cultură fizică şi sport, discipline gimnice, educaţie fizică, sport, activităţi de timp liber, 
educaţie fizică şi sport adaptate, comunicare, 
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Perioada 2008 – 2010 Master "Kinetoteraie în recuperare neuromotorie" 
2000 - 2005 stagiu de Doctorat în educaţie fizică şi sport 
1990 – 1992 am absolvit Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport şi am obţinut 
licenţa; continuare studii. 
1980 – 1983 am absolvit Institutul de Educaţie Fizică şi Sport şi am obţinut lucrarea de 
diplomă. 
1973 – 1977 am absolvit cu Diplomă de Bacalaureat Liceul Tudor Vladimirescu din 
Tg-Jiu 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în educaţie fizică şi sport 
Licenţiat în educaţie fizică şi antrenament sportiv 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Educaţie, fizică,
Antrenament sportiv, Gimnastică artistică/aerobică de masă, şcolară şi de 
performanţă 
Specialist în gimnastică şcolară, 
Specialist în educaţie fizică 
Specialist în educaţie fizică adaptată, gimnastică artistică/aerobică/acrobatică 
adaptată, sport adaptat 
Specialist în gimnastică aerobică şcolară, de masă  
Activităţi de timp liber, aerobic, discipline gimnice, 
Comunicare în şi prin sport, 
Gimnastică aplicată, 
Musculaţie 
Antrenor de gimnastică artistică,  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Conferenţiar universitar doctor 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 
 

Limba(i) maternă(e) româna 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză   x  x  x  x  x 

Limba Rusă   x  x       

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de pregătire, educare, formare a copiilor cu deficienţe, vizuale , auditive, sau 
intelectuale, abilităţi de pregătire, integrare a tuturor categoriilor de persoane. 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizare spectacole, organizare competiţii 

 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice  
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Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Word. World, Power Point, Excel, Corel Draw, Acces, autodidact 

 
 

Competenţe şi aptitudini artistice Coregrafie, spectacole sportive, exerciţii GAF/ gimnastică artistică, acrogym, 
comunicare, expresivitate, 

 
 

Alte competenţe şi aptitudini  

 
 

Permis(e) de conducere B+E, C+E, D+E 

 
 

Informaţii suplimentare Prof. Univ. dr. Bâcă Monica Delia; Conf. univ. dr. Mălăescu Dan Gheorghe 

 
 

Anexe  

 
 

ANEXA 1 
CĂRŢI, CURSURI, MANUALE 

 
Nr. Titlul cărţii Editura Anul Observaţii 
1. „Gimnastica în şcoală” „Universitaria” Craiova 2006 ISBN 
2. „Studiu privind ameliorarea capacităţii 

motrice la studenţi, cu mijloace din jocurile 
sportive” 

 
„Universitaria” Craiova 

 

 
2006 

 
ISBN 

3. „Optimizarea conţinutului disciplinei 
educaţie fizică prin formarea pe bază de 

competenţe a profesorilor” 

 
„Universitaria” Craiova 

 
2006 

 
ISBN 

4. „Îndrumar practico-metodic pentru 
gimnastica şcolară” 

 
„Universitaria” Craiova 

 

 
2006 

 
ISBN 

5. „Schi Alpin, Îndrumar practico- metodic” „Universitaria” Craiova 2007 ISBN 
coautor 

6. „Educaţia fizică şi sportul adaptat la 
persoanele cu nevoi speciale” 

„Academica Brâncuşi” 2009 ISBN 

7. „Activităţi motrice pentru timpul liber” „Academica Brâncuşi” 2009 ISBN 
8. „Musculaţie” „Academica Brâncuşi” 2010 ISBN 

 
 

ANEXA 2 
ARTICOLE ŞI MATERIALE METODICO-ŞTIINŢIFICE 

 
Nr. Titlul lucrării Publicaţia Locul şi anul Observaţii 

1. „Jocurile de mişcare şi rolul 
acestora în educaţia fizică a 

elevilor” 

Revista Viitorul Craiova 2008 ISSN 

2. „Conţinutul cunoştinţelor şi 
priceperilor necesare 

studenţilor de la Facultatea de 
Educaţie Fizică pentru 

realizarea activităţilor didactice”   

 
Revista Viitorul 

 
Craiova 2008 

 
ISSN 
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3. „Determinarea şi cultivarea 
capacităţii creative a elevilor” 

Editura ÎM ”LARA-
VIN LTD” Chişinău 

2001 Conf.Ştiinţ.Jub.Internaţională 
– I.N.E.F.S. 

4. „Jocurile sportive, mijloace ale 
educaţiei fizice în învăţământul 

superior” 

Universităţii 
Transilvania Braşov 

 
2005 

 
ISBN 

5. „Studii privind ameliorarea 
vitezei la studenţii facultăţilor de 
neprofil, cu mijloace din jocurile 
sportive” 

Universităţii 
Transilvania Braşov 

 
2005 

 
ISBN 

6. „Competenţa profesional-
pedagogică, element definitoriu 
a personalităţii profesorului de 

educaţie fizică” 

 
Universităţii 
„Constantin 
Brâncuşi” 

 
2004 

 
ISBN 

7. „Educaţia fizică, factor de 
influienţare a dezvoltării 

morfofuncţionale şi psihice a 
tinerilor” 

 
Universităţii 
„Constantin 
Brâncuşi” 

 
2004 

 
ISBN 

8. „Studii privind ameliorarea 
capacităţii motricã la studenţii 

din facultăţi de neprofil, cu 
mijloace din jocurile sportive” 

 
Universităţii din 

Piteşti 

 
2005,  

 
ISBN 

coautor 

9. „Implicaţiile turismului sportiv şi 
al sportului de agrement asupra 

funcţionalităţii optime a 
organismului” 

 
Editura Universităţii 

din Târgovişte 

 
2006 

 
ISBN 

10. „Mobilitatea şi planificarea 
dezvoltării ei în lecţia de 

gimnastică a studenţilor de la 
educaţie fizică” 

 
Editura RISOPRINT 

 
2008 

 
ISBN 

11. „Dinamica dezvoltării 
capacităţilor coordinative prin 
jocuri de mişcare a elevilor cu 

dizabilităţi senzoriale” 

 
Editura RISOPRINT 

 
2008 

 
ISBN 

12. „Evaluarea impactului 
activităţilor turistice efectuate în 
timpul liber asupra elevilor din 

învăţământul gimnazial” 

 
Editura RISOPRINT 

 
2008 

 
ISBN 

13. „Supleţe – flexibilitatea în 
gimnastică” 

Editura Universităţii 
din Braşov 

2009 ISSN 

14. „Formarea competenţelor 
didactice a profesorilor, factor 

determinant în procesul 
ameliorării activităţii de 
educaţie fizică şi sport”, 

 
Editura Universităţii 

din Bacău 

 
 

2005 

 
Sesiunea Naţională de 
Comunicări Ştiinţifice – 
Universitatea din Bacău 

15. „Cerinţe care stau la baza 
pregătirii specialistului în 
domeniul educaţiei fizice” 

„Universitaria” 
Craiova 

 
2004 

 
ISBN 

16. „Dezvoltarea spiritului 
competitiv-o calitate necesară 
personalităţii contemporane” 

Universităţii 
„Constantin 
Brâncuşi” 

 
2001 

Sesiunea de Comunicări 
Ştiinţifice 

 


