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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: MMAARREEŞŞ  GGaabbrriieell  
Adresa: Bl.146, Sc. A, ap.10, Str. Milcov, cod poştal 600143, Bacău, 

România. 
Telefon: Serviciu: 0234.517715. 
Fax: Serviciu: 0234.517715. 
E-mail: gabimares@hotmail.com  
Naţionalitate: Română. 
Data naşterii: 11, februarie, 1975. 

Experienţa profesională: 
 prezent 

Asistent universitar. - Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău; 
2011 – ianuarie, februarie, martie – trainer în  cadrul 
proiectului: Metode inovative în formarea personalului 
didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor, ID 
4713, POSDRU 3/1.3/S/3 FDSC. Bucure�ti, Ministerul 
Educatiei �i Cercetarii 
 
2010 octombrie- prezent – asistent manager in cadrul 
proiectului: „TEORO – Terapia ocupaţională şi Ingineria 
aplicată în echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă 
– specializări universitare europene, nou introduse în 
România, pentru o societate bazată pe cunoaştere şi egalitate 
de şanse", POSDRU/86/1.2/S/63545 
 
2010 aprilie – prezent – psiholog in cadrul ARAS – Bucuresti, 
Centrul psihosocial-  Bacău 
 
2010 – ianuarie, iulie, august – trainer în  cadrul proiectului: 
Metode inovative în formarea personalului didactic pentru 
dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor, ID 4713, 
POSDRU 3/1.3/S/3 FDSC. Bucure�ti, Ministerul  Educatiei 
�i Cercetarii 
 
2009 - 2010 
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Coordonator local – UNOPA, în cadrul proiectului Integrarea 
socio-profesionala a persoanelor seropozitive din România, 
finanţare din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 
 
2009 
Octombrie, Trainer - KIEV – Ukraina – modulul al II-lea: 
Dezvăluirea diagnosticului de infecţie HIV copiilor, curs 
adresat asistenţilor sociali şi psihologilor, în cadrul proiectului 
„Îmbunătăţirea vieţii familiilor afectate şi/sau infectate 
HIV/SIDA”, desfăşurat în parteneriat de către Fundaţia 
Romanian Angel Appeal, Federaţia All Ukrainian Network of 
People Living with HIV, Fundaţia Elena Franchuk 
“ANTIAIDS” şi Fundaţia Elton John AIDS; 
 
Trainer-expert naţional în furnizarea de formare pentru 
domeniul abilităţilor de viaţă independentă. Susţinere doua 
sesiuni de cursuri în 7-9 august 2009-Braşov, 11-13 august 
2009– Cluj-Napoca în cadrul Programului Facilitatea de 
tranziţie 2007/19343.03.03 „Integrarea socială a grupurilor 
dezavantajate”- finanţare U.E. 
 
2008  
Trainer în cadrul programului: „Pregătirea echipelor 
multidisciplinare din Ucraina privind dezvaluirea 
diagnosticului pentru copiii infectaţi HIV”  - All-Ukrainian 
network PLHIV şi Romanian Angel Appeal, Kiev; 
 
Asistent universitar - Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii, Universitatea din Bacău; 
 
Coordonator local – trainer în cadrul programului: Abilităţi 
Profesionale şi Training pentru Tinerii seropozitivi (APT) 
Fundaţia Romanian Angel Appeal şi UNICEF; 
 
2007  
Preparator universitar - Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii, Universitatea din Bacău; 
 
Trainer în cadrul programului „Formarea de abilităţi de viaţă 
la copii şi tineri” Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 
- Bucureşti; 
 
2006-2007  
Trainer - supervizor echipa – Asociatia „Lumina” – proiect de 
îngrijiri paleative „CASA ALBERT” - Bacău; 
 
2006 – 2007  
Cadru didactic asociat la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii, Universitatea din Bacău; 
 
2003 – 2008 
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Psihopedagog - trainer,  Secţia de Zi pentru copii seropozitivi 
“Floarea Soarelui”- Bacău;     
 
2006  
Trainer, în cadrul proiectului: „Programe de educaţie şi 
prevenire pentru adolescenţii cu HIV/SIDA” – formarea 
adolescenţilor ca peer-educator, Fundaţia Romanian Angel 
Appeal, Bran; 
 
2005 
Trainer, în cadrul proiectului: „Formarea educatorilor 
voluntari pentru prevenirea ITS”, Fundaţia Romanian Angel 
Appeal,  Rasnov;   
 
2003  
Trainer - cursul: „Introducere în identificarea şi consilierea 
copilului abuzat  şi neglijat”, Peace Corps - România şi Casa 
Corpului Didactic – Bacău;   
 
2002 
Trainer, în cadrul proiectului: “Problematica HIV/SIDA în 
mediul rural” - ARAS Bacău; 
 
Trainer, în cadrul proiectului:  “Curs pentru  profesori de 
prevenire a transmiteri infecţiei HIV”  - ARAS  şi Casa 
Corpului Didactic Bacau; 
 
2001 – 2007 
Consilier psihopedagogic la Grupul Şcolar Industrial “Letea” 
Bacău;  

 
2000 – 2001  
Profesor psihopedagog Şcoala pentru deficienţi psihici Zemes; 
 
1999 - 2003  
Educator în cadrul Secţiei de zi pentru copii seropozitivi 
“Floarea Soarelui”- Bacău, Fundaţia Romanian Angel Appeal;   
 

• 1999 -2000 - profesor logoped la Şcoala Specială Bacău. 

Educaţie şi formare: 
 2008  

Formare în psihoterapie – Asociaţia Română de Terapie 
Comportamentală şi Cognitivă - Bucureşti 
2006-2008 
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi – Facultatea de 
Psihologie, Asistenţă socială, Sociologie – master în 
Comunicare, Creativitate şi Competenţe Psihosociale  în 
Organizaţii 
 
2007 
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi – Facultatea de 
Psihologie, Asistenţă socială, Sociologie - licenţa în 
psihologie; 
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1999  
Universitatea “Al. I. Cuza” – Iaşi, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei – lcenţa în pedagogie; 
  
2006 – 2007 
Training de formare în cadrul  Programului: “Formare de 
Formatori pentru dezvoltarea abilitaţilor de viaţă la adolescenţi 
şi tineri”- Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – 
Bucureşti şi Ambasada Olandei  în Romania - Predeal, Sinaia, 
Bucurerşti, Sofia, Sibiu; 
 

2007 
Diagnostic şi evaluare clinică, Asociatia de Psihoterapii 
Cognitive şi Comportamentale din Romania, Bacău 
 
Intervenţii cognitive-comportamentale, Fundamente, Asociatia 
de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din Romania, 
Bacău 
 

2004 - 2007  
Formare în psihoterapie – Asociaţiei Române de Hipnoză 
Clinică, Relaxare şi Terapie  Ericksoniană - Psihoterapeut  
sub supervizare; 
 
2006  
 „Curs pentru orientarea în cariera”, Programul PHARE–Tvet, 
august – Sinaia 
 
2006  
Training de formare în cadrul  Programului: “Formare de 
Formatori” – Opportunity Associates Romania, ianuarie-iunie 
- Buşteni; 
  

2003 - 2007  
Traning-uri de specializare pentru profesioniştii din reţeaua 
Secţiilor de zi - Asociaţia  Română de Terapie 
Comportamentală şi Cognitiva şi Romanian Angel Appeal, 
module desfăşurate la Bucureşti, Predeal, Mamaia, Timişul de 
Sus, Braşov; 
 

2003 -2004  
Curs pentru formarea psihologilor susţinut de prof. univ. dr. 
Iolanda Mitrofan, în cadrul  Societăţii Romane de 
Psihoterapie Experentială privind problematica bio-psiho-
sociala a fenomenului HIV/SIDA, metode de intervenţie - 
Fundaţia Romanian Angel Appeal - Bucureşti;  
 

Introducere în tratamentul drog-dependetelor în Comunităţile 
Terapeutice – Daytop Village – SUA, A.C.C.M.A. Betania şi 
F.S.C.  - Bacău; 
 

2002  
“Curs pentru promovarea sanatati mintale şi emoţionale – 
Casa Corpului Didactic - Bacău;   
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Prevenirea Traficului cu fiinţe umane” Oficiul Internaţional 
pentru Migraţie şi Casa  Corpului Didactic – Bacău; 
 
2001 - Curs de instruire din cadrul proiectului “Educaţie 
pentru Sănătate pentru  Adolescenţii HIV /   Bolnavi de SIDA 
şi Familiile Acestora - Fundaţia Romanian Angel Appeal şi  
UNICEF - Bucureşti 

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

               abilitatea de a scrie: satisfăcător 
               abilitatea de a vorbi: bine 
• Limba engleză:  abilitatea de a citi: bine 

               abilitatea de a scrie: satisfăcător 
               abilitatea de a vorbi: bine 

Aptitudini şi competenţe 
sociale şi organizatorice: 

• Capacitate de rezolvare a problemelor; 
• Capacitate de organizare şi coordonare; 
• Spirit de observaţie; 
• Capacitate de interrelaţionare; 
• Abilităţi de comunicare; 
• Empatie;  
• Competenţe în negociere  
• Capacităţi de mangement al timpului 
• Capacitate de coordonare şi decizie 
• Adaptabilitate; 
• Capacitate de analiză şi sinteză; 
• Capacitate de lucru în echipă,  

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

• Activităţi didactice şi extradidactice cu elevii şi studenţii; 
• Activităţi de formare şi training; 
• Activităţi formare profesională şi dezvoltare personală; 
• Lucru în echipe multidisciplinare;  
• Participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în cadrul 

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

• Coordonator local – trainer în cadrul programului: Abilităţi 
Profesionale şi Training pentru Tinerii seropozitivi (APT) 
Fundaţia Romanian Angel Appeal şi UNICEF; 

• Trainer în cadrul diferitelor programe de formare; 
• Consilier psihopedagogic la Grupul Şcolar Industrial 

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

• Membru în Federaţia Romană de Psihoterapie; 
• Membru în Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică, 

Relaxare şi Terapie  Ericksoniană; 
•  Membru în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR)  
• Membru fondator al ARAS - Bacău;  
• Membru fondator al APELL - Bacău 
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4. Alte activităţi care atestă 
aptitudinile şi 
competenţele sociale şi 
organizatorice 

Organizator şi membru în comiteltul de organizare a diferite 
manifestări ştiinţifice; 

Permis de conducere: • Auto – Categoria B; 
Alte aptitudini : • Aptitudini şi competenţe pentru cercetare 

- colaborări în cadrul unor proiecte de cercetare din 
domeniul psihologiei şi psihopedagogiei speciale 

- elaborarea şi publicarea unor articole de specialitate; 
- elaborarea şi publicarea a 2 suporturi de curs în domeniul 

psihologiei şi al comunicării umane. 
- elaborarea de suporturi de curs pentru diferite activităţi 

de trainig. 

• Aptitudini şi competenţe pentru procesul didactic  
- participarea la elaborarea Planurilor de Actiune ale 

Şcolii; 

- participare la elaborarea dosarelor de autoevaluare pentru 
autorizarea specializărilor Kinetoterapie şi motricitate 
specială - FR şi Terapie ocupaţională – ZI;  

- participare la elaborarea metodologiei de realizare a 
lucrării de licenţă; 

- planificare curriculară,  implementare a metodelor activ-
participative. 

• Aptitudini şi competenţe tehnice 
- Utilizare PC - la nivel bun;  
- Utilizare de aparatură tehnică necesară procesului 

didactic. 
Informaţii suplimentare : • Conferenţiar universitar doctor, MÂRZA DĂNILĂ Dănuţ 

– decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii,  Universitatea din Bacău. 

• Profesor universitar doctor, RAŢĂ Gloria, - Şef catedra 
Sporturi Individuale, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii,  Universitatea din Bacău. 

• Conferenţiar universitar doctor, OCHIANĂ Gabriela - Şef 
catedră Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii,  Universitatea din Bacău. 

 
Mai, 2011                                                                                                   Asistent universitar, 

 
                                                                                                            MAREŞ Gabriel 

 
 


