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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: BBAALLIINNTT  NNEELLAA  TTAATTIIAANNAA  
Adresa: Bl.8, Sc. A, ap.16, Str. Cornişa Bistriţei, cod poştal 600115, 

Bacău, România. 
Telefon: Serviciu: 0234.517715. 
Fax: Serviciu: 0234.517715. 
E-mail: Balint.tatiana@gmail.com 
Web:  
Naţionalitate: Română. 
Data naşterii: 07, decembrie, 1974. 

Experienţa profesională: 
 • Responsabil compartiment ID - Kinetoterapie din anul 

universitar 2000 / 2006; 

• În cadrul catedrei, din anul 2004 /2007 membră în Comisia 
de învăţământ; 

• Adjunct de şef de catedră, membră în biroul catedrei, 
coordonator activitate de cercetare a catedrei – din martie 
2008. 

• Din 3 februarie 2005 – lector universitar, secţia 
Kinetoterapie a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, 
Universitatea Bacău. 

• Din 18 sept. 2000 - asistent universitar, secţia 
Kinetoterapie a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, 
Universitatea Bacău; 

• Din 1 oct 1998 – preparator universitar, secţia 
Kinetoterapie a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, 
Universitatea Bacău; 

Educaţie şi formare: 
 Cursuri postuniversitare 

• Techniques – therapie manuelle „de l'atlas au cuboide”. 
Duree: 15 jours – correspondant a 120 heures 
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d'enseignement – 1ère session 22 fevrier – 6 mars 
(Erasmus), 2emesession 3 – 8 mai 2010 – Attestation de 
participation. Intervenant Jacques Dunand; 

• Levees de Tensions Musculaires = Massage 
Manipulation Specifique Decontracturants Post-
traumatique ou Confort/Detente, 21 – 25 aprilie 2008, 
Bacău, România. 

• Modules of the basic and advanced training program in 
updated orthopaedic medicine (Cyriax): Cervical and 
Thoracic Spine (Cerificate in Orthopedic Medicine), 12 – 
15 iunie 2008, Bacău, România. 

• Tehniques Myotensive, 22 – 26 septembrie 2003, Bacău, 
România (atestat). 

• Mobilisations Articulaires Specifiques, 22 – 26 
septembrie 2003,Bacău, România(atestat 2003). 

• Eficienţa practicii kinetoterapeutice în instituţiile de 
profil  - certificat de absolvire (2003) 

• Terapia ocupaţională la persoanele cu handicap 
neuromotor  - certificat de participare (2002) 

• Iniţiere primul grad al sistemului USUI  de Vindecare 
Naturală, certificat (2002) 

Studii gimnaziale şi liceale 

• 1985 – 1989 - Şcoala generală nr.4, Buzău; 

• 1989 – 1991 - Liceul industrial nr.2, Buzău; 

• 1991 – 1993 - Liceul sportiv nr.1, Buzău. 

Studii universitare: 
- 1993 – 1997 - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din 

Universitatea Bacău; Specializarea Kinetoterapie. 

Specializare secundară: master "Terapie ocupaţională". 

Obţinerea diplomei de doctor în domeniul Educaţie Fizică şi 
Sport în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului nr. 5837 din 4.11.2008. Titlul tezei de doctorat: 
Proiectarea activităţii de predare, învăţare, evaluare a 
capacităţii motrice la vârsta preşcolară. 

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

Aptitudini şi competenţe 
sociale şi organizatorice: 

• Eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor; 
• Capacitate de analiză şi sinteză; 
• Capacitate de organizare şi coordonare; 
• Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse; 
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• Competitivitate şi eficienţă în rezolvarea problemelor; 
• Abilităţi de comunicare; 
• Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 

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

• Organizarea sesiunii de comunicări ştiinţifice a secţiei de 
Kinetoterapie 25 – 27 noiembrie 1999, "35 de ani de la 
înfiinţarea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport”  
numărul participanţilor 100; 

• Organizarea sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 
”Reflecţii studenţeşti asupra viitorului kinetoterapiei” – 
sesiunea 22 – 23 aprilie 2004, Bacău – organizator şi 
coordonator lucrări ştiinţifice; 

• Organizarea Sesiunii studenţeşti sub egida Anului 
Universitar al Sportului, mai 2005, Bacău; 

• Organizarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, 
”Contribuţii teoretice şi practice la dezvoltarea 
domeniului kinetoterapiei” – doua ediţie sesiunea 24 mai 
2006 Bacău – organizator şi coordonator lucrări ştiinţifice; 

• Organizarea cercului studenţesc cu titlul: ”Aplicaţii 
practice ale diferitelor metode şi teste de evaluare 
funcţională” 2005/2006, nr. 699/9.03.2006; 

• Locul II, obţinut la tenis de masă în competiţia Memorialul 
”MIHAI VASILE”, organizat de Facultatea de Ştiinţele 
Mişcării, Sportului şi Sănătăţii în perioada 25 – 26 martie 
2006; 

• Participarea la masa rotundă cu tema : ”Domeniul culturii 
fizice şi sportului în perspectiva integrării europene”, 
acţiune desfăşurată cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la 
înfiinţarea Universităţii din Bacău, 28 oct. 2006; 

• Participarea la acţiunea: ”Îmbătrânirea activă”, acţiune 
în cadrul secţiei de Kinetoterapie, desfăşurată cu ocazia 
împlinirii a 45 de ani de la înfiinţarea Universităţii din 
Bacău, 24 oct. 2006; 

• Organizarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice 
Studenţeşti, Ediţia a III-a, Bacău, conform proiectului nr. 
727/20.02.2007 director de proiect – 23 mai 2007; 

• Organizarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice 
Studenţeşti, Ediţia a V-a, cu tema: Efectul formativ al 
cursurilor de kinetoterapie asupra atitudinilor şi 
aptitudinilor profesionale ale studenţilor, Bacău, 2008, 
conform proiectului nr. 3787/26.10.2006 – director de 
proiect, 8 mai 2008; 

• Membră în Comitetul de organizare a Conferinţei 
Internaţionale „Strategii calitative pentru perfecţionarea 
sistemului educaţional universitar în viziunea 
europeană”, Bacău 28 – 29 noiembrie 2008; 
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• Organizarea celei de-a VI- a Sesiune naţională cu 
participare internaţională, de Comunicări Ştiinţifice 
studenţeşti – competiţionale „Importanţa practicii 
kinetoterapeutice în formarea viitorilor specialişti”, 
Bacău, 8 mai 2009 – preşedinte comitet de organizare; 

• Membră în Comitetul de organizare a Conferinţei 
Internaţionale aniversară a 45 de ani de la înfiinţarea 
FSMSS „Realizări şi perspective în domeniul educaţiei 
fizice şi sportului în contextul învăţământului 
european”, Bacău, 6 – 7 noiembrie 2009;  

• Organizarea celei de-a VII- a Sesiune naţională cu de 
Comunicări Ştiinţifice studenţeşti – competiţionale 
„Importanţa practicii kinetoterapeutice în formarea 
viitorilor specialişti”, Bacău, 14 mai 2010 – preşedinte 
comitet de organizare; 

• Coordonator proiect „Alternative pentru un stil de viaţă 
sănătos” în cadrul activităţilor pentru „Ziua Europeană 
împotriva obezităţii” – 22 mai 2010; 

2. Funcţii îndeplinite în 
contextul cărora s-au 
exercitat aptitudinile 
sociale şi 
organizatorice 

• Responsabil compartiment ID - Kinetoterapie din anul 
universitar 2000 / 2006; 

• În cadrul catedrei, din anul 2004 /2007 membră în Comisia 
de învăţământ; 

• Adjunct de şef de catedră, membră în biroul catedrei, 
coordonator activitate de cercetare a catedrei – din martie 
2008; 

• Din anul 2008, membră în comisia de cercetare a catedrei 
şi reprezentant al catedrei pe facultate în comisia de 
calitate. 

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

• Din 2001 membru al Consiliului Naţional al Ştiinţei 
Sportului din România. 

• Din 2004 membră în Asociaţia Kinetoterapeuţilor din 
Bacău. 

• Din 2004 membră în Asociaţia de Algeziologie din 
România. 
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4. Alte activităţi care 
atestă aptitudinile şi 
competenţele sociale şi 
organizatorice 

Alte activităţi specifice: 

 Membru în colective de cercetare: 

1. Implementarea tehnicilor computerizate de explorare 
şi evaluare în kinetoterapie în vederea corelării 
sistemului actual de învăţare cu sistemul: "high - tech 
teaching" - 1998 - 1999 - Director de proiect, Prof. Univ. 
Dumitru Moţet - membru; 

2. Implicarea kinetoterapiei în programele de asistenţă 
socială – C.N.F.I.S. – colaborator, Director de proiect 
Conf. Univ. dr. Doina MÂRZA; 

3. Membră a colectivului internaţional de cercetare din cadrul 
proiectului Leonardo da Vinci 2003 – ”Scality – Leaqual 
FR/03/C/F/RF/ - 91101” aflat în derulare, în parteneriat 
cu organizaţia PASSEPORT EUROPE – Bordeaux, care 
are drept scop cercetarea, pe plan european, a calităţii 
vieţii şi serviciilor de sănătate pentru persoanele de vârsta 
a treia; Director de proiect Lect. Univ. Dr. Raveica 
Gabriela. 

4. Grant C.N.C.S.U. " Aplicaţiile cronobiologiei în 
programele de kinetoterapie", Director de proiect Lect. 
Univ. Dr. Raveica Gabriela. 

5. Investigarea aptitudinilor de postură şi a potenţialului 
biomotric al populaţiei şcolare a judeţului Bacău, tip de 
contract naţional, nr. 378/13.03.2004 şi 3114/5.04.2004 – 
membru,. 

6. Teste şi probe de selecţie pentru copii la schi sărituri – 
membră în colectivul de cercetare – dezvoltare, conform 
contractului nr. 1184/121 din 7.03.2008. 

Permis de conducere: • Auto – Categoria B; 

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

- Conducător ştiinţific a peste 50 de lucrări de licenţă; 

• Aptitudini şi competenţe tehnice, concretizate în: 
- Utilizare PC - la nivel bun;  

- Utilizare aparatură multimedia. 

Informaţii suplimentare : • Conf. univ. dr. Mârza Dănilă Dănuţ Nicu – Decan al 
Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din  
Universitatea din Bacău;  

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

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

 
1 MAI 2011                                                   Lector universitar doctor 

 
                                                             BALINT NELA TATIANA 


