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Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului 
UNIVERSITATEA din BAC ĂU 

FACULTATEA DE ŞTIIN łE ALE MI ŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂłII 

 

Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115 
Tel./Fax: +40-234/517715  

E-mail: fsmss@ub.ro 

 

CCuurr rr iiccuulluumm  vvii ttaaee  
 

Informa Ńii personale 
Nume: DDOOBBRREESSCCUU  TTAATTII AANNAA  
Adresa: Bl.32, Sc. A, ap.6, B-dul Unirii, cod poştal 600086, Bacău, 

România. 
Telefon: Serviciu: 0234.517715. 
Fax: Serviciu: 0234.517715. 
E-mail: tatianadobrescu2002@yahoo.com 
NaŃionalitate: Română. 
Data naşterii: 07, iunie, 1957. 

ExperienŃa profesională: 
 • Profesor universitar Doctor la Catedra de Sporturi 

Individuale, a FacultăŃii de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi 
SănătăŃii din Universitatea din Bacău din anul 2008 până în 
prezent; 

• ConferenŃiar universitar Doctor  la Catedra de Sporturi 
Individuale, a FacultăŃii de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi 
SănătăŃii din Universitatea din Bacău – 2006 - 2008; 

• Lector universitar , titular (prin concurs) la Catedra de 
Sporturi Individuale, a FacultăŃii de EducaŃie Fizică şi Sport 
din Universitatea din Bacău - 1993 - 2006;  

• Profesor de educaŃie fizică, Şcoala generală nr.41 GalaŃi - 1980 
–1993; 

• Profesor de educaŃie fizică, Şcoala nr.12 GalaŃi - 1979 –1980. 

EducaŃie şi formare: 
 • Studii de doctorat în EducaŃie Fizică şi Sport, I.O.D. 

Universitatea din Piteşti . În data de 20 mai 2005 am susŃinut 
public teza de doctor. Titlul ştiinŃific de Doctor în domeniul 
EducaŃie Fizică şi Sport, a fost confirmat de către CNATDCU, 
prin Ordinul Ministrului nr. 4802/15.08.2005, drept pentru care 
am obŃinut diploma nr. 51 din 18.11.2005; 

• Curs perfecŃionare FRG în vederea obŃinerii statutului de 
arbitru federal în gimnastică aerobică – 2001; 2005; 

• Gradul didactic I , Universitatea din Bacău, specializarea 
EducaŃie fizică şi sport, media 10,00 – 1995; 

• Continuare studii pentru obŃinerea Diplomei de LicenŃă, 
SecŃia de EducaŃie Fizică şi Sport a FacultăŃii de Litere şi 
ŞtiinŃe din cadrul UniversităŃii din Bacău (media 10 la 
examenul de licenŃă), Profesor de educaŃie fizică (I) – 1991 – 
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1993; 
• Gradul didactic II , Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, specializarea 

EducaŃie fizică şi sport, media 10,00 – 1991; 
• Definitivare în învăŃământ, Facultatea de EducaŃie Fizică şi 

Sport din cadrul UniversităŃii „Dunărea de Jos” GalaŃi, media 
9,16 – septembrie 1982; 

• SecŃia de EducaŃie Fizică şi Sport din cadrul Institutului 
Pedagogic Bacău studii de formare iniŃială în domeniul 
EducaŃie Fizică şi Sport (media 10 la examenul de diplomă), 
Profesor de educaŃie fizică (II) – 1976 - 1979; 

• Liceul „V. Alecsandri”  Bacău, JudeŃul Bacău – 1972 - 1976; 
• Şcoala nr. 5 Bacău, JudeŃul Bacău – 1971 - 1972; 
• Liceul „Nadia Comăneci” Oneşti, JudeŃul Bacău – 1969 - 1971; 
• Şcoala nr. 15 Bacău, JudeŃul Bacău – 1968 - 1969; 
• Şcoala nr. 16 Bacău, JudeŃul Bacău – 1964 – 1968. 

Aptitudini şi competenŃe personale 
Limba maternă: Româna. 
Limbi străine cunoscute: •••• Limba franceză: abilitatea de a citi: bine 

    abilitatea de a scrie: bine 
    abilitatea de a vorbi: bine 

Aptitudini şi competenŃe 
sociale şi organizatorice: 

• Capacitate de analiză şi sinteză; 
• EficienŃă şi flexibilitate în abordarea problemelor; 
• Capacitate de rezolvare a problemelor; 
• Capacitate de organizare şi coordonare; 
• Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaŃii diverse; 
• Spirit de observaŃie; 
• Hotărâre, tenacitate, viteză de decizie; 
• Capacitate de interrelaŃionare; 
• Abilit ăŃi de comunicare; 
• CapacităŃi empatice; 
• Altruism şi orientare helping; 
• Adaptabilitate; 
• Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 

1. ActivităŃi în contextul 
cărora s-au exercitat 
aptitudinile sociale şi 
organizatorice: 

• ActivităŃi didactice şi extradidactice cu elevii şi studenŃii pe 
parcursul celor 25 ani de activitate; 

• CompetiŃii sportive, spectacole, concursuri artistice - 
organizare şi participare în calitate de sportiv, antrenor sau 
cadru didactic; 

• Coordonarea activităŃilor majoretelor facultăŃii; 
• Coordonarea activităŃilor cercului de gimnastică la preşcolari; 
• Lucru în echipe interdisciplinare de cercetare; 
• Responsabil municipal al cercului metodic al profesorilor de 

educaŃie fizică; 
• Membră în comandamente de tabere naŃionale; 
• Participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în cadrul 

domeniului şi al specializării. 
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2. FuncŃii îndeplinite în 
contextul cărora s-au 
exercitat aptitudinile 
sociale şi organizatorice 

• Secretar ştiin Ńific - Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, 
Sportului şi SănătăŃii din Universitatea din Bacău - din martie 
2008 până în prezent; 

• Membră a Biroului Consiliului FacultăŃii de ŞtiinŃe ale 
Mişcării, Sportului şi SănătăŃii din Universitatea din Bacău - 
din martie 2008 până în prezent; 

• Preşedinte Comisie examen definitivare în învăŃământ - 
2008; 

• Membră a Consiliului Profesoral al FEFS - 2004, 2008 pînă 
în prezent; 

• Membră birou catedră Sporturi Individuale  în cadrul 
FacultăŃii de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii din 
Universitatea Bacău - din 2000 până în prezent; 

• Responsabil IFR la specializările: EFS şi SPM din cadrul 
FacultăŃii de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii din 
Universitatea Bacău - 2006 – 2007;  

• Membră colectiv elaborare planuri de învăŃământ şi 
dosare pentru autorizare masterat - 2008; 

• Director ştiin Ńific  al „Centrului de excelenŃă privind 
cercetarea interdisciplinară în domeniul educaŃiei fizice şi 
sportului” al FacultăŃii de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi 
SănătăŃii din Universitatea Bacău – 2006 pînă în prezent; 

• Arbitru federal al FRG , Comisia de gimnastică aerobică - 
din 2001 până în prezent; 

• Responsabil filiala FEFS Bacău la Piatra NeamŃ -2000 – 
2004; 

• Responsabil învăŃământ fără frecvenŃă în cadrul FEFS 
Bacău - 2000 – 2004; 

• Membră a comisiei tehnice a Comisiei NaŃionale de 
Gimnastică Aerobică a FRG – 2005; 

• Responsabil învăŃământ fără frecvenŃă, continuare studii 
în cadrul FEFS Bacău - 1995 – 2004; 

• Director adjunct  la Şcoala nr. 41 GalaŃi -1980 -1989. 
3. ApartenenŃa la societăŃi 
ştiinŃifice în cadrul 
cărora s-au exercitat 
aptitudinile sociale şi 
organizatorice: 

• Membră în ECSS (European College of Sport Science) din 
anul 2008; 

• Membră în AsociaŃia Română de Algeziologie (AAR) - din 
anul 2006;  

• Membră a Consiliului Ştiin Ńei Sportului din România - din 
anul 1997. 

4. Alte activităŃi care atestă 
aptitudinile şi 
competenŃele sociale şi 
organizatorice 

• Membră în comisii de doctorat – IOSUD Universitatea Piteşti 
– din anul 2006; 

• Expert evaluator ARACIS - din anul 2006; 
• Evaluator al Centrului NaŃional pentru Burse InternaŃionale de 

Studii din Romînia 
• Membră în colectivul de redacŃie a Revistei de specialitate 

"Studii şi cercetări în EFS", Bacău – din anul 2004; 
• Editor şef al colectivului de redacŃie a Revistei de specialitate 

Gymnasium, Bacău – din anul 2008; 
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 • Membră a Consiliului pentru cercetare ştiinŃifică şi relaŃii 
internaŃionale a UniversităŃii Bacău – 2008; 

• Membră a Comitetului ştiinŃific pe facultate – 2008; 
 • Membră a comisiei de evaluare şi avizare a granturilor 

CNCSIS - 2007; 
• Coordonator întocmire îndrumare pentru învăŃământul fără 

frecvenŃă şi continuare studii - 1996 – 2000; 
• Membră a comisiei de organizare a ConferinŃelor ştiinŃifice 

internaŃionale la nivel naŃional – din anul 2004 până în 
prezent; 

• Secretar şi membră a comisiei de admitere la nivel de facultate 
- din anul 1994 până în prezent; 

• Membră în comisiile de examinare pentru gradul I - din anul 
1996 până în prezent; 

• Secretar şi membră a comisiei pentru examenul de licenŃă - din 
anul 2000 până în prezent; 

• Membră în comisii pentru ocuparea posturilor didactice 
vacante de preparator universitar, asistent universitar şi lector 
universitar la Catedra de Sporturi Individuale - din anul 2000 
până în prezent;  

• Membră în comisii pentru ocuparea posturilor didactice 
vacante în învăŃământul preuniversitar - din anul 2000 până în 
prezent; 

• Coordonator ştiinŃific lucrări de licenŃă (peste100 lucrări) - din 
anul 1995 până în prezent; 

• Coordonator ştiinŃific lucrări de gradul I; (peste 15 lucrări) - 
din anul 1996 până în prezent; 

• Coordonator ştiinŃific dizertaŃii masterat - din anul 2006 până 
în prezent; 

• Antrenor al echipei de gimnastică aerobică a clubului “ŞtiinŃa 
Bacău” - 1997 – 2004;  

• Îndrumător an la învăŃământul de zi - 1996 – 2000; 
• Secretar comisie atletism CJEFS GalaŃi - 1985 - 1989. 

Permis de conducere: - 

Alte aptitudini : • Aptitudini şi competenŃe pentru cercetare, concretizate în:  

- colaborări în cadrul unor proiecte de cercetare (3 
internaŃionale, 3 naŃionale); 

- coordonarea, în calitate de director de proiect, a unor 
proiecte de cercetare (2 la nivel internaŃional, 2 la nivel 
naŃional); 

- elaborarea şi publicarea unui număr de 49 de articole; 
- elaborarea şi publicarea a14 cărŃi de specialitate. 

• Aptitudini şi competenŃe sportive, concretizate în:  

- Înfiin Ńarea secŃiei de sport aerobic la C.S. Universitatea 
Bacău şi pregătirea echipei de gimnastică aerobică 1997 – 
2003; 

- Participare în calitate de antrenoare la 5 ediŃii ale 
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Campionatelor NaŃionale de Gimnastică Aerobică (1 medalie 
aur, 1 medalie argint, 3 medalii bronz)  

- Participare în calitate de antrenoare la 2 ediŃii ale 
Campionatelor NaŃionale Universitare de Gimnastică 
Aerobică (4 medalii de aur, 1 de argint, 1 de bronz). 

• Aptitudini şi competenŃe artistice, concretizate în:  

- Organizare activităŃi de socializare studenŃeşti; 
- Organizare serbări şcolare;  
- Organizare spectacole cu ocazia manifestărilor ştiinŃifice la 

nivelul facultăŃii şi universităŃii; 
- Organizarea unor activităŃi culturale cu ocazia sărbătorilor 

tradiŃionale, evenimentelor din viaŃa studenŃilor, etc. 

•••• Aptitudini şi competenŃe tehnice, concretizate în: 
- Utilizare PC - la nivel bun;  
- Utilizare aparatură specifică de recuperare; 
- Utilizare aparatură multimedia: cameră video, scanner, 

videoproiector, retroproiector, video, TV. 

Informa Ńii suplimentare : • Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin – Rector al UniversităŃii 
din Bacău;  

• Conf. univ. dr. Raveica Gabriela – Prorector al UniversităŃii 
din Bacău; 

• Conf. univ. dr. Mârza Dănilă DănuŃ Nicu - Decan al FacultăŃii 
de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii din Universitatea 
din Bacău;  

 
17.03.2009         

Profesor universitar doctor, 
                                 Tatiana DOBRESCU 

 
 


