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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: AAnngghheell  MMiihhaaeellaa  
Adresa: Bl.3, Sc. A, Ap.3, Ana Ipătescu, nr. 3, Bacău, România. 
Telefon: Serviciu: 0234.517715. 
Fax: Serviciu: 0234.517715. 
E-mail: anghelina74@yahoo.com  
Naţionalitate: Română. 
Data naşterii: 25, iulie, 1974. 

Experienţa profesională: 
 • Preparator Universitar, titular (prin concurs) la Catedra 

de Kinetoterapie, a Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării 
Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău - 2008; 

• Kinetoterapeut Principal la Asociaţia Betania – 1998 – 
2008: 

• Terapeut Ocupaţional la Asociaţia Betania, contract de 
colaborare  din 2008 şi până în prezent; 

Educaţie şi formare: 
  

• 2003 – iunie 2005 – student, Cursuri Postuniversitare 
Internaţionale de Terapie Ocupaţională. 

• Diplomă de Master în specializarea Terapie 
Ocupaţională, Universitatea Bacău Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Kinetoterapie, 
2001 – 2002. 

• Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Secţia 
Kinetoterapie din cadrul Universităţii din Bacău – 
1994 - 1998; 

• Liceul Teoretic  George Bacovia, profil matematică 
fizică, Bacău, 1989 – 1993; 

• Şcoala generală nr. 2, Judeţul Bacău, Bacău. 

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

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

• Abilităţi de relaţionare interpersonală; 
• Abilitatea de a lucra în echipa multidisciplinară; 
• Abilitatea de comunicare cu non-experţi (in domeniul de 

activitate); 
• Aprecierea diversităţii şi multiculturalităţii; 
• Abilitatea de a lucra în condiţii de autonomie 
• Înţelegerea diferenţelor de cultură dintre 

pacienţi/clienţi/parteneri; 
• Angajament etic; 
• Preocuparea pentru calitate; 
• Spirit de observaţie; 
• Hotărâre, tenacitate, viteză de decizie; 
• Capacităţi empatice; 
 

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

• Abilităţi cognitive şi competente de coordonare activităţi 
kinetoterapeutice pe parcursul celor 10 ani de activitate 
practica; 

• Capacitatea de a planifică, implementa şi finaliza 
intervenţia pe baza raţionamentului clinic, rezultată din 
identificarea deficienţelor existente sau potenţiale, 
limitărilor funcţionale şi abilităţilor/dizabilităţilor; 

• Coordonarea stagiilor clinice şi a practicii în unităţi din 
reţeaua sanitară;  

• 2009 membră în coordonarea şi organizarea Sesiunii de 
comunicări studenteşti; 

• 2008-2009 Coordonator cerc studenţesc; 
• Din 2008 Îndrumătoare an FŞMSS, forma de învăţământ 

zi, specializarea Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională; 
• Membră în Comisia pe învăţământ a Facultăţii de Ştiinţe 

ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii 
din Bacău - din martie 2008 până în prezent; 

• 2009 şi până în prezent coordonator Stagii de practică în 
digerite instituţii. 

• Lucru în echipe de cercetare interdisciplinare; 
• Participări la mese rotunde, dezbateri pe tematica 

recuperării şi reintegrării copiilor şi persoanelor cu 
disabilităţi. 

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

• Membră în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) -  
din anul 2007;   

• Membră în ENOTHE (Reţeaua Europeană de 
Învăţământ Superior de Terapie Ocupaţională) -  din anul 
2003;   

• Membră a Consiliului Ştiinţei Sportului din România -
din anul 2008 
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Permis de conducere: • Auto – Categoria B; 

Alte aptitudini : • Aptitudini şi competenţe tehnice, concretizate în: 
- cunoştinţe operare PC: Office XP; 
- Utilizare aparatură specifică de recuperare tip Kettler 

pentru diferite categorii de persoane deficiente existentă 
în Baza Didactică şi de Recuperare a Secţiei de 
Kinetoterapie; utilizare aparatură BTL, exerciţii folosite 
în hidroterapieie din cadrul bazinului Centrului de zi 
Betania. 

- Utilizare aparatură multimedia: videoproiector, 
retroproiector, cameră video, video, TV, scanner.. 

Informaţii suplimentare : • Conf. univ. dr. Mârza Dănilă Dănuţ Nicu – Decan al 
Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din 
cadrul 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, 
specializarea Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională, 
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 
Bacău. 

 
Mai 2011                                                                                  Prep. Univ. Anghel Mihaela 

 
                                                                                              Anghel Mihaela 

 
 
 


