
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cojocaru Adin – Marian  

Adresă(e) Aleea Suraia nr. 3, 032056, Bucuresti, Romania 

Telefon(oane)    

Fax(uri) - 

E-mail(uri) ushefs_cojocaru.adin@spiruharet.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

  

Data naşterii 16  noiembrie 1970 

  

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea Spiru Haret    
Facultatea de Educatie Fizica si Sport 

Experienţa profesională  

Perioada 2015 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar dr 

Activităţi şi responsabilităţi principale Curs şi lucrări practice la aprofunfarea unei ramuri sportive - volei, curs şi lucrări practice volei baze 
generale, curs şi lucrări practice volei în kinetoterapie; curs şi lucrări practice la Teorie şi practică pe 
ramură de sport volei, curs şi seminarii la  Istoria educaţiei fizice şi sportului, Stagiu de practică în 
asociații/cluburi sportive de performanță, curs si lucrări practice la Metodica predării voleiului în şcoală, 
Fitness,  Metode şi tehnici de tonifiere musculară, Volei în învăţământul liceal şi universitar 
 
Evaluare; Elaborare materiale didactice; Activităţi de cercetare 
Membru în comitetul științific al Sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice. 

Director al Centrului de Cercetări EFSK. 
 

Numele şi adresa angajatorului  Numele şi adresa angajatorului : Universitatea Spiru Haret, str Ion Ghica nr.13, sect.3, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Profesor 

Perioada 2010 - 2015. 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar dr 



Activităţi şi responsabilităţi principale Curs şi lucrări practice la aprofunfarea unei ramuri sportive - volei, curs şi lucrări practice volei, practică 
de antrenori, curs şi lucrări practice volei în kinetoterapie; curs şi lucrări practice la Maiestrie într-o 
ramură de sport – volei, seminarii la Metodologia Cercetării Ştiinţifice, curs şi seminarii la Istoria EFS si 
a Olimpismului, curs la Musculatie. 
Director al Centrului de Cercetări EFSK. 
Membru al Senatului Universităţii Spiru Haret 

Evaluare; Elaborare materiale didactice; Activităţi de cercetare 
Membru în comitetul de organizare a Sesiunilor anuale de  comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice 

Numele şi adresa angajatorului  Numele şi adresa angajatorului : Universitatea Spiru Haret, str Ion Ghica nr.13, sect.     3, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Profesor 

Perioada 2006-2010  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Curs şi lucrări practice la aprofunfarea unei ramuri sportive - volei, curs şi lucrări practice volei, practică 
de antrenori, curs şi lucrări practice volei în kinetoterapie; seminarii la Metodologia Cercetării Ştiinţifice. 
Locţiitor al Şefului de catedră EFS.  
Responsabil cu activitatea din Complexul Sportiv Universitar. 

Numele şi adresa angajatorului Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Spiru Haret, str Ion Ghica nr.13, sect. 3, Bucureşti 

Perioada 1999-2006  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrări practice la aprofunfarea unei ramuri sportive - volei, lucrări practice volei, lucrări practice volei în 
kinetoterapie; lucrări practice baschet. 

Numele şi adresa angajatorului Numele şi adresa angajatorului : Universitatea Spiru Haret, str Ion Ghica nr.13, sect. 3, Bucureşti 

Perioada 2002-2005  

Funcţia sau postul ocupat Secretar General Federaţia Română de Volei 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizare şi îndrumare al proiectelor şi activităţilor, atât cele bugetare, cât şi cele tehnice, realizate de 
FRVolei. 

Numele şi adresa angajatorului    Numele şi adresa angajatorului: Federaţia Română de Volei, str. Vasile Conta, nr. 16, Bucureşti, sect. 
2 

Perioada 1997-1999  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrări practice volei, lucrări practice volei în kinetoterapie. 

Numele şi adresa angajatorului Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Spiru Haret, str Ion Ghica nr.13, sect. 3, Bucureşti 

Educaţie şi formare  
 

Perioada octombrie 2013 – februarie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă – Universitatea 
Spiru Haret: Programul de instruire în tehnologii IDIFR 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 



Perioada octombrie 2013 – februarie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Direcţia IT – Universitatea Spiru Haret: Programul de instruire în tehnologii e-Learning 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007/2013 – „Dezvoltarea 
sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea competenţelor 
informale” -  POSDRU/86/1.2./S/63252 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007/2013 – „Sistem 
colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor 
economice, în contextul noului Cadru Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior” -  
POSDRU/86/1.2./S/58160 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007/2013 – ODEQA 
„Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a 
calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi 
standardelor internaţionale de calitate” – POSDRU/86/1.2/S/60720 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 
 

Perioada  2012 

Calificarea / diploma obţinută  Formatori în Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 MECTS – POSDRU 86/1.2/S/52422 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Naţional 
 

Perioada  2012 

Calificarea / diploma obţinută Manager îmbunătăire procese 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Cecetării Tineretului şi Sportului: Programul 
de Formare Profesională cod COR 241946 -  POSDRU/86/1.2/S/62249 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţional 

Perioada 2001 - 2007  

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educaţie fizică şi sport 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IOD ANEFS Bucureşti – Învăţământ postuniversitar  
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

internaţionalâ 

Perioada 2005  

Calificarea / diploma obţinută Certificatul de Competenţă Lingvistică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul de limbi străine, Universitatea Spiru Haret 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 2003 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educaţie fizică şi sport 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Spiru Haret 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţional  
 

Perioada 1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută Magister în antrenament de înaltă performanţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectare didactică; Organizare şi realizare de activităţi de învăţare; Capacitate de comunicare 
 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

A.N.E.F.S. Bucureşti 
  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Perioada 1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în educaţie fizică şi sport 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectare didactică; Organizare şi realizare de activităţi de învăţare; Capacitate de 
comunicare -  Specializare VOLEI 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

A.N.E.F.S. Bucureşti 
  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Perioada 1977-1989 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cunoştinţe de cultură generală . Sport de performanţă volei 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Lic.Ind. Nr.7 Rm.Vâlcea (actualmente Colegiul Naţional Mircea cel 
                    Bătrân)                   
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţional 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Romana 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba   A1  A1  A1  A1  A1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Desfăşor o activitate cu un rol esenţial în comunicare, ceea ce ar însemna că sunt un tip sociabil. A fi 
profesor înseamnă să capeţi arta de a fi pedagog, arta comunicării verbale şi nonverbale. Toate 
acestea ţi le dă in primul rând sportul practicat şi apoi facultatea de profil 

Competenţe şi aptitudini organizatorice  
- Am avut şansa de a fi propus şi aprobat intr-o funcţie supremă in domeniul voleiului şi anume în 

funcţia de Secretar General al Federaţiei Române de Volei (2002-2005), ceea ce înseamnă o 
muncă de răspundere din toate punctele de vedere. Am coordonat toate proiectele şi activităţile, 
atât cele bugetare, cât şi cele tehnice, realizate de FRVolei, ceea ce reprezenta conducerea 
activităţii voleibalistice din România. 

- Coordonez activitatea centrului de cecetări al facultăţii 
- Membru în colectivul de organizare al sesiunii ştiinţifice organizate de facultatea noastră 
- Membru în colectivul ştiinţific al sesiunii ştiinţifice organizate de Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport, USH. 
- Membru în colectivele ştiinţifice al sesiunilor internaționale organizate de Facultățile de Educaţie 

Fizică şi Sport, FEFS Constanța, FEFS Craiova, FEFS Târgoviște. 
- Membru în comitetul științific aal Revistei Journal of Sport and Kinetic Movement din Craiova 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 
Membru în  Societatea Ştiinţei, Excelenţei şi Sportului Universitar din România 
Membru în Consiliul Ştiinţei Sportului din România. 
Membru în Consiliul Director al Federaţiei Române de Volei 
Membru în Comisia Tehnică Europeană de Volei 
Membru în Asociaţia Balcanică de Volei 
Presedinte al Federației Române de Volei 
Director al proiectului de cercetare nr. 338/ 03.02.2009: „Studiu experimental privind elaborarea si implementaea 
unor programe de volei la scolarii mici (cls I – IV).” 2009 – 2010, obţinut la competiţia naţională lansată de  Ministerul 
Tineretului si Sportului –  Federaţia Română  de Volei. 
Director a proiectului de cercetare  nr. 69/2008: „Studiu asupra potenţialului biomotric al populaţiei şcolare din 
Municipiul Buzău (clasele V-XII)” 2008 –  2010, obţinut la competiţia naţională lansată de Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Buzău. 
Coordonator  al proiectului  educaţional „MÂNĂ ÎN MÂNĂ PRIN SPORT”  dintre Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport din cadrul Universităţii Spiru Haret şi Şcoala specială nr. 3, Bucureşti anul şcolar  2012 -2013 
Coordonator  al proiectului  educaţional „MÂNĂ ÎN MÂNĂ PRIN SPORT”  dintre Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport din cadrul Universităţii Spiru Haret şi Şcoala specială nr. 3, Bucureşti anul şcolar  2010 -2011 
Coordonator  al proiectului  educaţional „MÂNĂ ÎN MÂNĂ PRIN SPORT”  dintre Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport din cadrul Universităţii Spiru Haret şi Şcoala specială nr. 3, Bucureşti anul şcolar  2011 -2012 
Membru a proiectului de cercetare "Factori de risc în comportamentul doping în raport cu relaţia dintre structura de 
personalitate şi mediul social al sportivului", Agenţia Naţională Antidoping, Bucureşti (valoare finanţare WADA de 
20.000$), 2007 - 2008  

 
        Semnătura: 

Competenţe şi aptitudini tehnice - Am practicat voleiul de performanţă şi mare performanţă, am fost dublu Campion Naţional  
- Am fost component al lotului naţional de volei de juniori între anii 1985 şi 1989 
- Am fost jucător de volei în diviziile A şi B 
- Sunt antrenor maestru (categoria I). 
- Cu echipa de volei masculin a Universităţii Spiru Haret, am obţinut două titluri de Campion 

Universitar (2007, 2008) şi un loc II (2006) la Campionatul Naţional Universitar. 
- Observator naţional şi internaţional la jocurile oficiale organizate de Federaţia Română de Volei şi 

de cea internaţională. 
- 2003 - 2005 am facut parte din Comisia Tehnică a Asociaţiei Balcanice  de Volei. 
- Din anul 2009 sunt membru în Comisia Tehnică a Confederaţiei Europene de Volei. 
- 2010-2012  Preşedinte al colegiului central de observatori din cadrul F.R.Volei 
- 2012-2020 Preşedinte al colegiului central de antrenori din cadrul F.R.Volei. 
- 2016-2020 Vicepreședinte al Federației Române de Volei 
- Sunt membru in Consiliul Director al F.R.Volei 
- 2020 Președinte al Federație Române de Volei 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizez calculatorul, folosesc Word, Excal, Power-Point 

Competenţe şi aptitudini artistice Fost sportiv de peformanta timp de 20 de ani, am capatat atitudini specifice jocului de volei. 
La sfarsitul studiilor superioare am capatat competenta de a fi profesor si antrenor 

Alte competenţe şi aptitudini  
 

Permis(e) de conducere Detin permis de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare Prof.univ.dr. Grapă Florin 
Prof.univ.dr. Bâc Octavian 
Prof.univ.dr. Păcuraru Alexandru 
Prof.univ.dr. Croitoru Doina 
Maestu emerit al sportului Drăgan Aurel 
 

Anexe  


