
 1/6

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 

 

 

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

E-mail: fsmss@ub.ro 
 
 
 

CCuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  
 

Informaţii personale 
Nume: CCUULLEEAA  CCĂĂTTĂĂLLIINNAA  MMIIHHAAEELLAA  
Adresa: Str. Nufărului, Nr.10A, cod poştal 600063, Bacău, România. 
Telefon: Serviciu: 0234.517715. 
Fax: Serviciu: 0234.517715. 
E-mail: catalina.culea@ub.ro ; cataculea@yahoo.com 
Naţionalitate: Română. 
Data naşterii: 17, februarie, 1966. 

Experienţa profesională: 
 • Conferenţiar universitar, titular prin concurs la Catedra de 

Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională a Facultăţii de Ştiinţe 
ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea “Vasile 
Alecsandri” din Bacău - din 2008 până în prezent.  

• Lector universitar, titular (prin concurs) la Catedra de 
Kinetoterapie, a Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii din Universitatea din Bacău – din 12 mai 2006 până 
în prezent; 

• Asistent universitar, titular (prin concurs) la Catedra de 
Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
Universitatea din Bacău – 12. II. 2001 – 01. IX. 2006; 

• Preparator universitar, titular (prin concurs) la Catedra de 
Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
Universitatea din Bacău – 22. IX. 1999 – 12. II. 2001; 

• Inginer, SC M-Invest SA Bacău - 01. VII. 1998 – 22. IX. 
1999; 

• Analist, SC. BIOSAN S.R.L. Bucureşti - 01. VI. 1997 – 01. 
VII. 1998; 

• Analist aj., FJT Bacău - 16. XII. 1991 – 17. II. 1992; 
• Operator, CTCE Bacău - 01. IX. 1988 – 16. XII. 1991. 

Educaţie şi formare: 
 • Studii de doctorat în Inginerie Chimică, Universitatea 

Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Pe 18 iulie 2003 am susţinut public 
teza de doctorat cu titlul „Contribuţii privind valorificarea 
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deşeurilor vegetale din industria de celuloză în industria 
alimentară şi farmaceutică”, coordonată de Prof. univ. dr. ing. 
D. Ciobanu. Titlul ştiinţific de Doctor în Inginerie chimică 
mi-a fost confirmat prin Ordinul Ministrului nr. 
5663/15.12.2003; 

• Curs CINE-MED (CONTINUING MEDICAL 
EDUCATION), Susţinerea examenelor finale „Assessment 
and Management of Overweight and Obese Adult Patiens”, 
Certificat 2 credite AMA/31.10.2003– 22. X. 2003; 

• Master „Recuperarea sechelelor traumatice cutanate şi 
subcutanate”, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din 
Universitatea din Bacău, – martie 2002; 

• Certificat Brainbench WINDOWS 98 POWER USER – 30. 
VII. 2000; 

• Certificat Brainbench BIOCHEMISTRY SPECIALIST – 
09. VIII. 2000; 

• Certificat Brainbench NUTRITION SPECIALIST – 11. 
VIII. 2000; 

• Certificat Brainbench MEDICAL TERMINOLOGY 
SPECIALIST – 11. VIII. 2000; 

• Certificat Brainbench BIOTECHNICAL IK SPECIALIST 
– 11. VIII. 2000; 

• Certificat Brainbench ANATOMY AND PHYSIOLOGY – 
13. IX. 2000; 

• Certificat Brainbench VITAL SIGN TECHNIQUES – 26. 
X. 2000; 

• Inginer profil Tehnologia şi Controlul Produselor Alimentare, 
Universitatea Bacău, Facultatea de Inginerie, - iunie 1997; 

• Centrul de Perfecţionare în Informatică pentru 
Management, Certificat nr. 03913/1991 - 06.XI.1989-
17.II.1990; 

• Programator (analist) ajutor, CTCE Bacău, Adeverinţă nr. 
2024/9.05.1985 - 8.X.1984-6.IV.1985; 

• Liceul de matematică - fizică „G. Bacovia”, Bacău, Judeţul 
Bacău – 1980 – 1984. 

Aptitudini şi competenţe personale 
Limba maternă: Româna. 
Limbi străine cunoscute: • Limba engleză:  abilitatea de a citi: excelent 

    abilitatea de a scrie: excelent 
   abilitatea de a vorbi: excelent  
• Limba franceză: abilitatea de a citi: bine 

    abilitatea de a scrie: bine 
    abilitatea de a vorbi: bine 
• Limba fgermană: abilitatea de a citi: bine 

    abilitatea de a scrie: bine 
    abilitatea de a vorbi: bine 
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Aptitudini şi competenţe 
sociale şi organizatorice: 

• Capacitate de analiză şi sinteză; 
• Eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor; 
• Capacitate de rezolvare a problemelor; 
• Capacitate de organizare şi coordonare; 
• Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse; 
• Spirit de observaţie; 
• Hotărâre, tenacitate, viteză de decizie; 
• Capacitate de interrelaţionare; 
• Abilităţi de comunicare; 
• Capacităţi empatice; 
• Altruism şi orientare helping; 
• Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 

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

• În cadrul SC M-Invest SA Bacău, fiind şef de departament 
Cercetare-Dezvoltare, am coordonat colectivul, contribuind la 
instalarea sistemului de tehnoredactare pe calculator şi a 
programelor soft necesare pentru realizarea: 
- documentelor necesare obţinerii de credite 

nerambursabile; 
- documentaţiei necesare pentru obţinerea brevetului de 

invenţie, înscris la OSIM (C980/1998), întrucât am 
cesionat drepturile de autor acestei societăţi; 

- documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de 
funcţionare de la Agenţia de mediu; 

- documentaţia necesară privind protecţia muncii; 
- analiza şi controlul, precum şi documentaţia necesară în 

ce priveşte produsele alimentare importate; 
- analiza şi controlul, precum şi documentaţia necesară în 

ce priveşte produsele chimice comercializate; 
- documentaţia tehnică şi financiară pentru o instalaţie 

de producţie băuturi spirtoase, bazată pe suşe noi, de 
productivitate mare (viabilitate mărită în condiţii de 
lucru improprii tulpinii mamă); 

- documentaţia tehnică şi financiară pentru o instalaţie de 
producţie a sulfatului de Al tehnic, util în industria 
textilă, celulozei şi hârtiei, pielăriei şi la epurarea apei; 

- documentaţia tehnică şi financiară pentru o instalaţie de 
producţie a produsului cosmetic care face obiectul 
cererii de brevet citată anterior. 

• Co-coordonator al activităţii de cercetare din cadrul secţiei de 
Kinetoterapie, întrucât am promovat şi lucrat la întocmirea 
dosarului de acreditare a centrului de cercetări „Calitatea 
vieţii".; 

• Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii pe parcursul 
celor 9 ani de activitate; 

• Lucru în echipe interdisciplinare de cercetare; 
• Participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în cadrul 

domeniului şi al specializării. 
2. Funcţii îndeplinite în • Şef departament Cercetare-Dezvoltare, SC M-Invest SA 
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contextul cărora s-au 
exercitat aptitudinile 
sociale şi organizatorice 

Bacău - 1.VII.1998 - 22.IX.1999. 

3. Apartenenţa la societăţi 
ştiinţifice în cadrul 
cărora s-au exercitat 
aptitudinile sociale şi 
organizatorice: 

• Membră în The World Club for the Chemical 
Community, din iunie 2000 până în prezent; 

• Preşedinte Filiala Bacău a Asociaţiei Române de 
Algeziologie (AAR) - din anul 2003 până în prezent; 

• Membră în Societatea Română de Biotehnologie şi 
Bioinginerie – 1997 - 2004; 

• Membru asociat AMA. 
4. Alte activităţi care atestă 

aptitudinile şi 
competenţele sociale şi 
organizatorice 

• Participare la organizarea Conferinţelor, Simpozioanelor 
(sponzorizări, editare programe, coordonare activitate studenţi, 
primire participanţi externi); 

• Realizarea paginii web a simpozionului naţional ”Durerea la 
femei-o abordare multidisciplinară”; 

• Realizarea unui clip de prezentare în scop publicitar a secţiei 
Kinetoterapie difuzat la televiziunea locală (2001, 2002, 2003, 
2004, 2006); 

• Prezentarea facultăţii şi ofertei de studii la Colegiul 
”Ferdinand” Bacău, Colegiul ”Roman Vodă” Roman. 

• Fondator Asociaţia kinetoterapeuţilor din Bacău. 
Permis de conducere: • Auto – Categoria B; 

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

- colaborarea cu Centrul de Cercetare Tratamente 
Diagnosticare Biosan Bucureşti, sub coordonarea 
directă a Dr. CP I R. Teodorescu (stagii anterioare la 
Cantacuzino şi Voluntari). Aici am avut ocazia să contribui 
la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale, 
prin implicarea în activităţi de cercetare care aveau ca 
direcţie principală terapiile de tip ecologic, prin: 
- Biosinteză de eubiotice, bazată pe tulpini de bacterii 

lactice; 
- Extracte vegetale utile în diverse patologii şi pentru 

recondiţionare, reconfortare; 
- Diagnosticare prin investigaţii funcţionale bazate pe indici 

biochimici şi constante biofizice; 
- Sinteză de produse cosmetice; 

- Colaborator la 8 contracte de cercetare ştiinţifică, din 
care 2 internaţionale: 

1. Contract nr. 255/1994: Studiul efectelor biologice ale 
eubioticelor în terapia geriatrică;  

Faza : Obţinerea de produse eubiotice (bacili lactici) 
pentru regenerarea organismului; 

2. Contract nr. 257/1995: Cercetări privind tratarea cu produse 
biologice a tulburărilor digestive, în neuropatii diabetice.  

Faza: Obţinerea de produse bioterapice folosite în 
complicaţiile gastro-intestinale din diabetul zaharat, 
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insulino-dependent; 
3. Contract 264 - Republica Moldova/1995  

A1: Tratarea cu produse biologic active a dispepsiilor 
trenante la copii  
Faza V: Obţinerea de produse bioterapice originale;  
A2: Cercetări privind efectul terapeutic al bacteriilor 
lactice în tratamentul bolilor tubului digestiv;  
Faza VI: Obţinerea de bacterii lactice cu efecte terapeutice; 

4. Contract 460 - China 1996-1997  
A1: Cercetări privind găsirea unor remedii (produse 
bioterapice) pentru tratarea dispepsiilor acute şi cronice cu 
germeni specifici, la adulţi;  
A2: Cercetări privind refacerea capacităţii funcţionale a 
tubului digestiv la copiii cu sindrom de malabsorbţie, cu 
boală diareică acută şi cronică, prin tratarea cu eubiotice 
specifice 
Faza III: Sintetizarea de produse microecologice, pentru 
tratarea diareelor acute şi cronice la adulţi şi copii, cauzate 
de germeni specifici în China; 

5. Contract 712/B din 1995 - Universitatea Bacău, secţia 
Kinetoterapie: Modificări funcţionale induse de unele extracte 
de plante 

Faza I: Extracte bioactive din plante indigene-studii de 
laborator; 
Faza II: Principii active din plante, cu rol stimulativ; 

6. Grant 216/1998 - Celuloze modificate chimic cu utilizări în 
Industria alimentară şi farmaceutică 
Director de proiect: Prof. univ. dr. ing. D. Ciobanu; 

7. Grant 112/1999 - Aplicaţii ale cronobiologiei tratamentul 
Kinetoterapeutic, Director de proiect: Lector drd. G. Raveica 

- Contract de cercetare 13/2005 Univ. Bacău; Beneficiar SC 
PAMBAC SA Bacău, Director de proiect: Conf univ dr ing 
Culea G.. 

• Aptitudini şi competenţe pentru procesul didactic, 
concretizate în:  

- Pregătirea unor cursuri noi şi a lucrărilor practice 
Kinetoterapie în boli metabolice şi digestive; Biostatistică 
şi Bioinformatică, Management şi marketing în 
kinetoterapie. 

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

videoproiector, retroproiector, video, TV; 
- Perfecţionarea în ce priveşte cunoştinţele tehnice asupra 

aparaturii şi echipamentelor, perfectarea protocoalelor 
analitice: 
- CG, HPLC şi ionice; 
- Analizoare ale acizilor aminaţi şi a hidraţilor de 

carbon la nivel de urme; 
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- Electroforeza capilară; 
- Spectrometrie de masă, IR, RMN, RPE, UV şi 

fluorescentă; 
- Reactoare de ozonizare şi oxidare avansată prin fotoliză şi 

cataliză; 
- Reactoare de extracţie, etc. 

Informaţii suplimentare : • Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin – Rector al Universităţii 
din Bacău;  

• Prof. univ. dr. Şalgău Silviu - Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe 
ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din 
Bacău;  

• Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela - Şef catedră Kinetoterapie, 
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din 
Universitatea din Bacău. 

 
Mai 2011       Conferenţiar universitar doctor inginer 

 
         Cătălina Mihaela CULEA 

 
 


