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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume 

Adresă(e) 

Telefon(oane) 

Fax(uri) 

E-mail(uri) 

Naţionalitate(-tăţi) 

Data naşterii 

Sex 

 
 
 
 
 

Răsădean Marcel Florentin 

 

Experienţa profesională 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educaţie şi formare 

 

 
2012 – prezent 

Lector universitar 

Activităţi didactice discipline acvatice 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
4 Pârvan, Timişoara, România 

Învăţământ superior 
2002 – 2005 
Preparator universitar 
Lucrări practice discipline: înot, înot aplicativ şi vâsl t 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 4 Pârvan, Timişoara, 
România 
2005-2012 
Asistent universitar 
Lucrări practice discipline: înot, înot aplicativ şi vâsl t 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 4 Pârvan, Timişoara, 
România 
2012- prezent Lector universitar 
Curs, lucrări practice discipline: înot, înot aplicativ şi vâslit 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 4 Pârvan, Timişoara, 
România 

 
2014 – prezent 
Arbitru, nivel 1, Federaţia Română de Squash 
2014 – prezent 
Antrenor squash nivel 1, Federaţia Europeană de Squash 

 
2007 - prezent 
Instructor sportiv 
Iniţiere înot 
SC ALL 4 Body SRL, 8 Constanţa, Timişoara, România 

 

2000-2006 
Instructor sportiv - înot 
Colaborator DSJ Timiş 
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2015 
Curs coordonatori competiţii squash, Federaţia Română de Squash 

2014 
Curs arbitrii squash, nivel 1, Federeaţia Română de Squash 

2014 
Curs antrenori squash, nivel 1, Federaţia Europeană de Squash 

2007 - 2011 

Şcoala doctorală, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi Administrare a 
Afacerilor, domeniul marketing 
2011 – Doctor în marketing, teza de doctorat „Sportul masters din perspectiva de marketing” 

 

2002 – 2004 
Masterand, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 
2004 – Diplomă master – specializarea Management în sport 

 

1998 – 2002 
Student, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
2002 – Diplomă licenţă, specializarea educaţie fizică şi sport, specializarea sportivă nataţie 

 

1991 – 1996 
Student, Universitatea Tehnică „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii 
1996 – Diplomă licenţă – inginer, profil electric 

 

1987 – 1991 
Elev, Colegiul Bănăţean Timişoara 
1991 – Diploma bacalaureat, profil fizică – chimie 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba(i) maternă(e) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

 

 
Engleză 

Germană 

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 

 
Română 

 
 
 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

          

F 

 
 
 

 
 

 

Spirit de echipă, adaptabilitate, comunicare, respect 

Organizare competiţii înot: 
2002-prezent – membru în Comitetul de organizare al campionatelor universitare de înot, fazele pe 
Universitate şi Centru universitar 
2008-prezent – membru în Comitetul de organizare al competiţiilor de înot masters, organizate de 
Clubul de Înot Masters Timişoara 
2008-prezent coordonator evenimente sportive înot masters: Cupa Masters, Cupa DKMT, Maratonul 
de înot 24 AquaMasters, Traversarea lacului Surduc, Cupa Familiei 
Voluntariat în diverse activităţi desfăşurate în cadrul Clubului de Înot Masters Timişoara (2007 - 
membru fondator al Asociaţiei de Înot Masters România şi Clubului de Înot masters Timişoara; din 
2009, membru în Comitetul de Conducere al Clubului de Înot Masters Timişoara) 
Organizarea practicii de vară în cadrul disciplinei „Practica de înot aplicativ şi vâslit” (2002 - prezent) 
Organizarea şi efectuarea cursurilor de iniţiere în înot pentru copii (2000 – prezent) 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare calculator – nivel avansat 
Utilizare Microsoft Office (word, xcell, power point) – nivel avansat 
Navigare internet – nivel avansat 
Utilizare Visual Fox – nivel mediu 

 

Alte competenţe şi aptitudini Din 2007 particip constant la competiţii şi evenimente locale, naţionale şi internaţionale de înot 
masters, peste 50 de clasări pe podium la concursurile de nivel naţional de înot masters 
Din 2011 particip la competiţii locale, naţionale şi internaţionale de squash, cele mai notabile rezultate 
fiind: campion naţional de veterani (2014), locul 3 Cupa României 2015, locul 2 Campionatul naţional 
de veterani 2018, 2019 

 

Permis(e) de conducere Categoria A (2018), B (1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26.09.2019 
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Scrisoare de motivație a candidaturii 
 
 
 

 
Subsemnatul Răsădean Marcel Florentin, angajat pe postul de lector universitar în 

cadrul departamentului de Kinetoterapie şi motricitate specială, al Facultății de Educație 

Fizică şi Sport din Universitatea de Vest din Timişoara, prin prezenta, îmi depun candidatura 

pentru poziția de consilier al Facultății de Educație Fizică şi Sport. 

Încă de la începutul carierei universitare, pe lângă activitățile didactice şi activitățile 

specifice postului, am fost implicat în diferite activități desfăşurate în vederea asigurării 

bunului mers al facultății: organizarea activității la disciplina „Practica de înot aplicativ şi 

vâslit”, organizarea sesiunilor de înscriere la admitere, întocmirea orarului pentru studenții 

facultăților de neprofil, organizarea echipelor care au reprezentat Universitatea de Vest din 

Timişoara, la campionatele naționale universitare de înot, activitatea de tutorat pentru două 

generații de studenți, etc. 

Consider că, din poziția de consilier al Facultății de Educație Fizică şi Sport, îmi pot 

valorifica mai bine experiența dobândită în cei 17 ani de carieră universitară, aducând un 

plus din această postură, atât în activitatea departamentului de Kinetoterapie şi motricitate 

specială, cât şi în activitatea Facultății de Educație fizică şi Sport. 

 
 
 
 
 

 
Timişoara, Semnătura, 

 

13.11.2019 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declaraţie 

 

 

 

 

Subsemnatul Răsădean Marcel Florentin, lector universitar în cadrul Facultăţii 

de Educaţie Fizică şi Sport, departamentul de Kinetoterapie şi motricitate specială, din 

cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, declar pe propria răspundere că nu am fost 

lucrător sau colaborator al securităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timişoara, Răsădean Marcel Florentin, 

13.11.2019 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Bld. Vasile Pârvan nr.4 300223 

Tel.+40256592129/Fax +40256592207 


