
 

 

Cerere de candidatură 

 

 

 

  Subsemnata DULCEANU CORINA RAMONA, cadru didactic  la 

Facultatea de Educație Fiozică și Sport, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din  

Arad, formulez prezenta cerere de candidatură pentru Senatul UAV, pentru 

mandatul 2020 – 2024.     

 Anexez prezentei cereri următoarele: 

-  Curriculum Vitae, 

-  Declaraţie pe propria răspundere că nu am fost lucrător / colaborator  al 

securităţii în sensul art. 2 din OUG 24/2008,   

- Declaraţie pe proprie răspundere că nu mă aflu într-o situaţie de incompatibilitate 

prevăzută de lege,     

- CD cu documentele scanate ale prezentului dosar de candidatură, 

- CD conținând într-un  singur fișier, în format PDF, actele din dosar, din care      

am eliminat datele cu caracter personal.  

 

 

 

 

     Arad, 06.12.2022                                                               Semnătura: 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

 

 

 

  Subsemnata DULCEANU CORINA RAMONA, cadru didactic titular la 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, fiul/fiica lui PETRONIUS și a lui 

VIORICA, născut/ă la data de 25.06.1979,  în localitatea ARAD, județul ARAD, 

domiciliat/ă în ARAD, STR. ARDEALULUI NR 4A, legitimată cu C.I, seria AR, 

numărul 771557, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la 

falsul în declarații, după luarea la cunoștință a conținutului Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea 

Securității,  

 Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu am fost lucrător al 

Securității sau colaborator al acesteia, în sensul art.2, lit. a)-c) din această 

Ordonanța de Urgență a Guvernului. 

 

 

 

 

     Arad, 06.12.2022                                                             Semnătura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

 

 

 

 Subsemnata DULCEANU CORINA RAMONA, cadru didactic titular la 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, fiul/fiica lui PETRONIUS și a lui 

VIORICA, născut/ă la data de 25.06.1979,  în localitatea ARAD, județul ARAD, 

domiciliat/ă în ARAD, STR. ARDEALULUI NR 4A, legitimată cu C.I, seria AR, 

numărul 771557, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la 

falsul în declarații,  

 Declar prin prezenta, pe propria răspundere că nu sunt într-o situaţie de 

incompatibilitate prevăzută de lege cu niciun cadru didactic din universitate. 

 

 

 

 

 

 

Arad, 06.12.2022                       Semnătura 

 



 

  
 

Curriculum vitae 

  
 

                                                                                                                

 

 

  

Informaţii personale  
 

Nume / Prenume  DULCEANU CORINA RAMONA 

Adresă Arad, str. Noua nr. 63 

Telefon fix 0257-274201 Telefon mobil 0723-909290 
 

E-mail(uri) corina.dulceanu@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii 25.06.1979 

Sex  feminin 
  

Experienţa profesională  

 
Perioada 

 
Martie 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Conferenţiar universitar doctor 
Activităţi didactice 
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 77, Arad, România  
Educaţie fizică şi sport 

Perioada Octombrie 2013 – Martie 2015 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Lector universitar doctor 
Activităţi didactice 
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 77, Arad, România  
Educaţie fizică şi sport 

Perioada Octombrie 2002 – septembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, Lector universitar doctor  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Bd. Revoluţiei, nr.94-96, 310025 Arad, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie fizică şi sport 
  

Grade didactice/profesionale  

Perioada 
Gradul obţinut 

Instituţia 
Domeniul 

 

Martie 2015 - prezent 
Conferenţiar universitar doctor 
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
Bazele generale ale atletismului – lucrări practice 
Teoria şi practica atletismului – curs/lucrări practice 
Activităţi motrice adaptate – curs/seminar 
Metodica predării atletismului în şcoală - curs/lucrări practice 
Elemente de organizare a competiţiilor atletice în şcoală -seminar/lucrări practice cursuri de masterat 
Aplicaţii metodologice în activitatea fizică şcolară - lucrări practice cursuri de masterat 
Educație fizica facultăţi neprofil – lucrări practice 
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Perioada 
Gradul obţinut 

Instituţia 
Domeniul 

 
 
 
 
 
 
 

Perioada 

Octombrie 2013 – Martie 2015 
Lector universitar doctor 
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
Bazele generale ale atletismului – lucrări practice 
Teoria şi practica atletismului – curs/lucrări practice 
Activităţi motrice adaptate – curs/seminar 
Metodica predării atletismului în şcoală - curs/lucrări practice 
Elemente de organizare a competiţiilor atletice în şcoală -seminar/lucrări practice cursuri de masterat 
Aplicaţii metodologice în activitatea fizică şcolară - lucrări practice cursuri de masterat 
Educaţie fizică facultăţi neprofil – lucrări practice 
 
Octombrie 2011 – septembrie 2013 

Gradul obţinut Lector universitar doctor  

Instituţia Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie, Educaţie    
Fizică şi Sport 

Domeniul Didactica sportului adaptat – curs/seminar 
Istoria educaţiei fizice şi sportului – curs/seminar 
Activităţi de timp liber – Jocuri de mişcare – curs/lucrări practice 
Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor – curs/lucrări practice 
Atletism – curs/lucrări practice 

Perioada Octombrie 2009- Octombrie 2011 

Gradul obţinut Lector universitar doctorand  

Instituţia Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie, Educaţie    
Fizică şi Sport 

Domeniul Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor – curs/lucrări practice 
Didactica sportului adaptat – curs/seminar 
Istoria educaţiei fizice şi sportului – curs/seminar 
Activităţi de timp liber – Jocuri de mişcare – curs/lucrări practice 
Atletism – curs/lucrări practice 

                                                Perioada 2003 - 2008 

Gradul obţinut Asistent universitar 

Instituţia Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Domeniul Educaţie Fizică şi Sport facultăţi neprofil 
Atletism –lucrări practice 

                                                                                                                                                                                                                 /- 

Perioada 2002-2003 

Gradul obţinut Preparator universitar 

Instituţia Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Domeniul Educaţie Fizică şi Sport facultăţi neprofil 
Atletism – lucrări practice 

  

Perioada 1998  

Gradul obţinut Licenţa în educaţie fizică şi sport   

Instituţia Universitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Cluj - Napoca 

Domeniul Specializarea  atletism 

Activitate didactică  

Perioada 
Postul  

Instituţia 
Domeniu 

 

Martie 2015 - prezent 
Conferenţiar universitar doctor 
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
Bazele generale ale atletismului – lucrări practice 
Teoria şi practica atletismului – curs/lucrări practice 
Activităţi motrice adaptate – curs/seminar 
Metodica predării atletismului în şcoală - curs/lucrări practice 
Elemente de organizare a competiţiilor atletice în şcoală -seminar/lucrări practice cursuri de masterat 
Aplicaţii metodologice în activitatea fizică şcolară - lucrări practice cursuri de masterat 
Educaţie fizică facultăţi neprofil – lucrări practice 
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Perioada 
Postul  

Instituţia 
Domeniul 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  Perioada 

Octombrie 2013 - Martie 2015  
Lector universitar doctor 
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
Bazele generale ale atletismului – lucrări practice 
Teoria şi practica atletismului – curs/lucrări practice 
Activităţi motrice adaptate – curs/seminar 
Metodica predării atletismului în şcoală - curs/lucrări practice 
Elemente de organizare a competiţiilor atletice în şcoală -seminar/lucrări practice cursuri de masterat 
Aplicaţii metodologice în activitatea fizică şcolară - lucrări practice cursuri de masterat 
Educaţie fizică facultăţi neprofil – lucrări practice 
 
Octombrie 2011 – septembrie 2013 

Postul didactic Lector universitar doctor  

Instituţia Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Domeniul Didactica sportului adaptat – curs/seminar 
Istoria educaţiei fizice şi sportului – curs/seminar 
Activităţi de timp liber – Jocuri de mişcare – curs/lucrări practice 
Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor - curs 
Atletism – lucrări practice 

Perioada  2009 - 2011 

Postul didactic Lector  universitar doctorand 

Instituţia Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Domeniul Educaţie Fizică şi Sport facultăţi neprofil 
Didactica sportului adaptat – curs/seminar 
Istoria educaţiei fizice şi sportului – curs/seminar 
Activităţi de timp liber – Jocuri de mişcare – curs/lucrări practice 
Atletism – lucrări practice 

  

Perioada 2003-2008 

Postul didactic Asistent universitar 

Instituţia Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Domeniul Educaţie Fizică şi Sport facultăţi neprofil 
Atletism – lucrări practice 

  

Perioada 2002-2003 

Postul didactic Preparator universitar 

Instituţia Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Domeniul Educaţie Fizică şi Sport alte facultăţi 
Atletism – lucrări practice 

Educaţie şi formare  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în educaţie fizică şi sport 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema de studiu: “Contribuţii privind optimizarea sistemului de selecţie în primul stadiu formativ la 
atletism” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti, instituţie de învăţământ superior 

Perioada 2002-2004  

Calificarea / diploma obţinută Masterat în Management în sport 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema disertaţiei :  „ Managementul Clubului Sportiv Municipal Arad ” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice  

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema de licenţă: „ Modelarea ca orientare metodologică folosită în antrenamentul juniorilor II, în proba 
de 100 m plat” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest „ Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent liceu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

În domeniul sportiv / profil real 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional „ Moise Nicoară” Arad 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română  
  

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

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B2 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, abilităţi de comunicare, dialog intercultural 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Management,  organizare de activităţi academice (sesiuni de comunicări, conferinţe) şi sportive 
(competiţii sportive), organizare de activităţi de agrement şi loisir  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Programe de tip Office, Internet 

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Publicaţii:  
 9 cărţi  şi capitole de cărţi   
 Peste 40 lucrări în reviste sau lucrări ale unor conferinţe naţionale sau internaţionale 

 


