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CCuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  
Informaţii personale                                                                              

Nume: POPA CRISTINA-ELENA 
Adresa: str.FRASINULUI, nr.4, BACĂU, ROMÂNIA 
Telefon: - 
Fax: - 
E-mail: chelmus_cristina@yahoo.com 
Naţionalitate: ROMÂNĂ 
Data naşterii: 09.03.1984 

Experienţa profesională: 
 Februarie 2008 – Preparator universitar titular  

2007-2008 -  Preparator universitar suplinitor şi 
apoi titular prin concurs la Secţia Kinetoterapie a 
Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii, Universitatea din Bacău; 

Educaţie şi formare: 
 - Curs postuniversitar “Documentarea, 

implementarea şi îmbunătăţirea sistemului 
de management al calităţii în procesul 
educaţional şi de cercetare ştiinţifică”, în 
cadrul Universităţii din Bacău, iunie 2009;  

- Martie 2009 – Absolvire Masterat la 
Universitatea din Bacău Facultatea de Ştiinţe 
ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, secţia 
Kinetoterapie, „Recuperarea sechelelor 
posttraumatice ale ţesutului cutanat şi 
subcutanat”; 

- Departamentul Pentru Pregătirea 



Personalului Didactic – 2008;  
- Absolvire curs ”Levees de Tension 

Musculaires, Massage Manipulation 
Specifique Decontracturans Post-
traumatique ou Confort/ Detente”, susţinut 
în perioada 21-25 aprilie 2008, de 
kinetototerapeutul Sandrine Monnet. 

- Certificat în Orthopaedic Medicine, modul 
Cyriax, manipulări vertebrale, coloana 
lombară susţinut de Steven De Coninck, 
Preşedinte ETGOM, în perioada 11-14 arilie 
2008 

- Curs postuniversitar în specializarea “Iniţiere 
în management de proiect”, organizat de 
ADEL Bacău 2008 

- 2003-2007 – Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii, secţia kinetoterapie şi 
obţinerea diplomei de licenţă; 

1999-2003 -  Liceul cu Program Sportiv din Bacău; 

2003 -  Obţinerea atestatului de „Instructor de 
atletism”, Bacău 

1991-1999, Şcoala Generală George Bacovia din 
Bacău; 

Aptitudini şi competenţe personale 
Limba maternă: Româna. 
Limbi străine cunoscute: Engleza: 

- abilitatea de a citi – bine; 
- abilitatea de a vorbi – bine; 
- abilitatea de a scrie – bine. 

Aptitudini şi 
competenţe sociale şi 
organizatorice: 

- Competitivitate şi eficienţă în rezolvarea 
problemelor; 
- Capacitate de interrelaţionare; 
- Abilităţi de comunicare; 
- Capacitate de lucru în echipă; 
- Adaptabilitate; 



- Spirit de observaţie; 
1. Activităţi în 

contextul cărora s-
au exercitat 
aptitudinile 
sociale şi 
organizatorice: 

-   Conducerea cercurilor studenţeşti cu tematica 
„Specificitatea kinetoterapiei în cadrul afecţiunilor 
aparatului neuro-mio-artro-kinetic ” (2009) şi 
„Aplicaţiile kinetoterapiei în afecţiuni reumatismale”, 
în  2008 ;   
- Competiţii sportive, spectacole, concursuri artistice 
- organizare şi participare în calitate de sportiv, elevă; 
- Activităţi de recuperare cu pacienţii; 
- Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii; 

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

- Membră în colectivul de redacţie a revistei 
„Kinetostud” a FŞMSS; 
- Membră în comitetul de organizare a Conferinţei 
Internaţionale de la Bacău, organizată anual de 
FŞMSS;  
- Membră în comitetul de organizare a Sesiunii de 
Comunicări Studenţeşti cu participare internaţională, 
desfăşurată anual; 
- 2008-2009 – Membră în “Comisia de promovare a 
imaginii facultăţii şi universităţii”; 
- 2008-2009 Membră în Consiliul Ştiinţific Sportului 
din România (CSR)  
- 2007-2009 - Membră în Asociaţia Română de 
Algeziologie (AAR);  
2007-2009 – Membră în Asociaţia kinetoterapeuţilor 
din Bacău; 

Permis de conducere:  Auto – Categoria B; 

Alte aptitudini : Aptitudini şi competenţe tehnice, concretizate în: 
- Cunoştinţe operare PC: Office, Power Point,  Excel 
- Utilizare aparatură specifică de recuperare şi estetică 
corporală ; 
 - Utilizare aparatură multimedia: videoproiector, 
retroproiector, cameră video, video, TV, scanner. 

Informaţii 
suplimentare : 

Persoane de contact 
- Conf. Univ. Dr. Raveica Gabriela, Prorector al 

Universităţii din Bacău; 
- Conf. Univ. Dr. Ochiană  Gabriela – Şef Catedră 

Kinetoterapie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale 



Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul 
Universităţii din Bacău;  

-    Prof. Univ. Dr. Mârza Dănilă Doina –FŞMSS 
 
30 aprilie 2011 

Preparator Universitar Doctorand 
Popa Cristina-Elena 


