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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: OOCCHHIIAANNĂĂ  GGAABBRRIIEELLAA  
Adresa: Bl.32, Sc. B, Et. II, ap.6, Bulevardul Unirii, nr. 32, Bacău, 

România. 
Telefon: Serviciu: 0234.517715. 
Fax: Serviciu: 0234.517715. 
E-mail: gabi_ochiana@yahoo.com  
Naţionalitate: Română. 
Data naşterii: 17, martie, 1968. 

Experienţa profesională: 
 • Conferenţiar universitar Doctor la Catedra de 

Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
Universitatea din Bacău – din anul 2007 până în prezent; 

• Lector universitar numit definitiv în funcţia didactică şi 
acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor prin 
decizia rectorului  Universităţii din Bacău nr. 838 din 
16.09.2005, având în vedere ordinul M.Ed.C. nr. 
4802/15.05..2005; 

• Lector universitar, titular (prin concurs) la Catedra de 
Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
Universitatea din Bacău - 2003 - 2005;  

• Asistent universitar, titular (prin concurs) la Catedra de 
Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
Universitatea din Bacău - 1999 - 2003;  

• Preparator universitar, titular (prin concurs) la Catedra 
de Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport 
din Universitatea din Bacău - 1997 - 1999;  

• Preparator universitar suplinitor la Catedra de 
Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
Universitatea din Bacău - 1996 - 1997; 

• Asistentă medicală la Secţia Cardiologie, Spitalul 
Judeţean Bacău - 1990 - 1996; 

• Asistentă medicală la Dispensarul medical nr.1. Balcani, 
Bacău - 1987 –1990;  

• Asistentă medicală stagiară la Spitalul Judeţean din 
Bacău - 1986 – 1987. 
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Educaţie şi formare: 
 • Curs postuniversitar – Terapie manuală osteopatică – 

condus de Jaques Dumand, Haute ecole de sante – Geneve, 
Elveţia, 22.02. – 5.03.2010, 3.05 – 7.05.2010 (120 ore); 

• Curs postuniversitar - Modules of the basic and 
advanced training program in updated orthopaedic 
medicine (Cyriax): Cervical and Thoracic Spine 
(Cerificate in Orthopedic Medicine), formator Steven De 
Coninck, preşedinte ETGOM CYRIAX, 12 – 15 iunie 
2008, Bacău, România; 

• Curs postuniversitar - Evaluarea şi reeducarea 
hemiplegicului – condus de Stephanie Bernelle,  Ecole du 
Centre Hospitalier Universitaire du Grenoble – Franţa – 
21-25 aprilie 2008; 

• Curs postuniversitar - Modules of the basic and 
advanced training program in updated orthopaedic 
medicine (Cyriax): Lombar Spine (Cerificate in 
Orthopedic Medicine), formator Steven De Coninck, 
preşedinte ETGOM CYRIAX, 10 – 14 aprilie 2008, 
Bacău, România 

• Curs postuniversitar - Documentarea, implementarea şi 
îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în 
procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică, 
Universitatea din Bacău, 15 octombrie – 26 noiembrie 2006; 

• Studii de doctorat în Educaţie Fizică şi Sport, I.O.D. 
ANEFS Bucureşti. Pe data de 23 iunie 2005 am susţinut 
teza de doctorat public. Titlul ştiinţific de Doctor în 
domeniul Educaţie Fizică şi Sport, a fost confirmat de 
către CNATDCU, prin Ordinul Ministrului nr. 
4802/15.08.2005, drept pentru care am obţinut diploma cu 
seria D nr. 965, eliberată cu nr.173 din 1.09.2005; 

• Curs de perfecţionare (scurtă durată) - Kinetoterapia 
copiilor cu paralizie cerebrală organizat de Institutul  
pentru Dezvoltarea Copilului – Fundaţia Tulane, în cadrul 
Programului Educaţional ChildNet, – 2004 (Instructor: 
Lisa L. Dorsey, Universitatea Minnesota); 

• Programul de educaţie continuă - Eficienţa practicii 
kinetoterapeutice în instituţiile de profil, Bucureşti – 2003; 

• Curs de specializare postuniversitară - Tehniques 
Myotensive condus de Hélène Jacquemart Bergeau de la 
Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa – 2003; 

• Curs de specializare postuniversitară - Mobizations 
Articulaires Specifiques condus de Jacques Bergeau 
Bergeau de la Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa 
– 2003; 

• Curs de iniţiere şi pregătire în Primul Grad al 
Sistemului USUI de Vindecare Naturală Tehnică Usui 
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Shiki Ryoh– Reiki I - 2002; 
• Curs de specializare postuniversitară - Kinesitherapie 

Pediatrique, condus de Hélène Jacquemart Bergeau de la 
Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa - 2002; 

• Curs de specializare postuniversitară - Kinesitherapie 
Respiratoire condus de Jacques Bergeau de la 
Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa - 2002; 

• Cursurile de specializare postuniversitară Drenaj 
limfatic şi Masaj terapeutic reflex, cu prof. J.M. Lardry 
şi J.C.Raupp - IFMK- Dijon Franţa – 2000; 

• Studii aprofundate postuniversitare şi obţinere Diplomei 
de Studii Aprofundate în Specializarea Recuperarea 
handicapului psiho-neuro-motor – 1999 - 2000; 

• Departamentul Pentru Pregătirea Personalului 
Didactic – 1999; 

• Obţinerea Autorizaţiei de Liberă practică, în meseria 
de Kinetoterapeut – 1999;  

• Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Secţia 
Kinetoterapie din cadrul Universităţii din Bacău – 1992 - 
1996; 

• Program de perfecţionare al pacientului cu disritmii 
cardiace, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – 1994; 

• Cursul de instruire - Acordarea primului  ajutor 
(suportul de bază al vieţii şi suportul avansat) în cadrul 
Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti - 1994; 

• Atestat de atribuire a titlului de Asistent medical – 
1992; 

• Certificat de Calificare în meseria Soră medicală, 
profilul Sanitar – 1987; 

• Liceul Sanitar Bacău – 1982 - 1986; 
• Şcoala generală nr. 1 Schitu Frumoasa, Com. Balcani, 

Judeţul Bacău  - 1974 – 1986. 

Aptitudini şi competenţe personale 
Limba maternă: Româna. 
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: 

• Capacitate de analiză şi sinteză; 
• Eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor; 
• Capacitate de rezolvare a problemelor; 
• Capacitate de organizare şi coordonare; 
• Capacitate de autocontrol; 
• Adaptabilitate; 
• Spirit de observaţie; 
• Capacitate de coordonare şi decizie; 
• Capacitate de interrelaţionare; 
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• Abilităţi de comunicare; 
• Empatie; 
• Altruism; 
• Adaptabilitate; 
• Capacitate de lucru în echipă. 

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

• Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii pe 
parcursul celor 15 ani de activitate; 

• Monitorizarea studenţilor români în stagiile efectuate în 
cadrul Programului Erasmus la Universitatea Poitiers din 
Franţa, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; 

• Coordonarea studenţilor de la Universitatea Poitiers, 
Franţa în stagiile realizate la FŞMSS Bacău din cadrul 
Programului Erasmus ; 

• Îndrumarea şi coordonarea activităţii de recuperare a 
studenţilor din Baza Didactică şi de Recuperare a Secţiei 
de Kinetoterapie precum şi la domiciliul pacienţilor; 

• Organizarea şi coordonarea Practicii în staţiuni balneare şi 
climaterice a studenţilor; 

• Coordonarea stagiilor clinice şi a practicii studenţilor în 
Instituţiile de ocrotire şi asistenţă socială, ONG-urilor; 

• Organizarea şi coordonarea Sesiunilor de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti; 

• Organizarea şi coordonarea de cercuri studenţeşti cu 
tematici din domeniul recuperării afecţiunilor neurologice 
şi reumatismale; 

• Organizarea de activităţi cultural-artistice studenţeşti; 
• Organizarea şi coordonarea activităţii de gimnastică 

ritmică şi aerobică pentru studenţi şi cadre didactice; 
• Participarea la concursuri sportive studenţeşti de tenis de 

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

recuperării şi reintegrării copiilor şi persoanelor cu 
disabilităţi. 

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

• 2008 – 2011 – Şefă la Catedra de Kinetoterapie şi 
Terapie Ocupaţională; 

• 2011 - coordonarea activităţii, întocmirea dosarului pentru 
evaluarea specializării Terapie Ocupaţională  şi obţinerea 
calificativului de Autorizare provizorie; 

• 2011 - membră în Comisia de finalizare a studiilor de 
master postuniversitar Recuperarea sechelelor traumatice 
şi posttraumatice a ţesutului celular cutanat şi subcutanat; 

• 2011 – reprezentat oficial al FŞMSS la reuniunea 
consorţiului universitate-întreprindere în cadrul proiectului 
DOCIS ACPART pentru domeniul de studii universitare 
de licenţă Educaţie fizică şi sport, programul de studii 
Kinetoterapie şi Motricitate Specială pentru analiza în 
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vederea validării a grilelor de competenţe corespunzătoare 
calificărilor;  

• 2011 – referent ştiinţific la Cursul Masaj terapeutic-
recuperator, autori Prof. univ. Dr. Mârza Dănilă Doina şi 
Lector univ. Dobreci Lucian; 

• 2010 – coordonarea activităţii, întocmirea dosarului pentru 
evaluarea specializării Kinetoterapie şi Motricitate 
Specială  şi obţinerea calificativului de Acreditare cu 
încredere ridicată; 

• 2010 – editor şef al revistei Kinetostud nr. 3; 
• 2010 - preşedita Comisiei de calitate pentru evaluarea 

programelor de licenţă KMS – ZI şi KMS – FR;  
• 2010 – reprezentata facultăţii ŞMSS şi Universităţii 

“Vasile Alecsandri” din Bacău în Forumul formatorilor în 
Kinetoterapie din România; 

• 2010 -  membră în Comisia de finalizare a studiilor de 
licenţă la specializarea Kinetoterapie şi Motricitate 
Specială; 

• 2010 -  membră în Comisia Centrală de admitere la nivel 
de facultate; 

• 2009 – membră în Comisia Centrală de admitere master 
universitar; 

• 2009 – membră în Comisia de finalizare studii la 
specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială; 

• 2009 - membră în Comitetul Ştiinţific al Asociaţiei 
Profesionale a Kinetoterapeuţilor – Moldova; 

• 2009 - membră în Comisia de Onoare a Asociaţiei 
Profesionale a Kinetoterapeuţilor Moldova; 

• 2009 – referent ştiinţific la materialul Kinetoterapia în 
geriatrie – gerontologie - Caiet de lucrări practice, autor 
Prep. Univ. Cristuţă Alina Mihaela; 

• 2009 - membră în comitetul ştiinţific al Conferinţei 
Internaţionale The International Conference for the 45th 
anniversary of the Faculty of Movement, Sport and Health 
Sciences, Bacău; 

• 2009 - membră în comitetul ştiinţific al celei de-a VI-a 
Sesiuni Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, cu 
tema: Importanţa practicii kinetoterapeutice în formarea 
viitorilor specialişti –  Bacău; 

• 2009 – membră în grantul Sportul – prietenie şi 
competiţie, prin Programul de Vecinătate România – 
Republica Moldova 2004-2006 Phare CBC 2006, RO 
2006/018/447.01.02.15, director Kt. Mocanu Daniel; 

•  2009 – membră în Comisia pentru Coordonarea 
Activităţilor din spaţiul Francofon (CASF); 

• 2008 – 2011 – membră în Comisia de Învăţământ la nivel 
de facultate; 

• Director al programului de studii postuniversitare şi 
formare continuă – Manipulări dorsale şi cervicale – 
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Metoda Cyriax, 12-16 iunie 2008 în colaborare cu 
formatorul autorizat internaţional OM Cyriax Prof. Steven 
De Coninck Cyriax teacher European Trading group of 
Ortopedic Medicine, Belgia, Nr.2088/26.05.2008, 
5968/27.05.2008.  

• 2008 – redactarea documentaţiei şi obţinerea autorizaţiei 
de oraganizarea a perfecţionării prin definitivat şi gradul 
didactic I şi II în Kinetoterapie;  

• 2008 – 2009 - redactor şef al revistei Kinetostud  - revistă 
de specialitate studenţească (nr. 1, 2); 

• 2008 – 2009 – membră în comitetul ştiinţific al revistei 
Kinetostud;   

• 2008 – 2011 – preşedinta Comisiei de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii la Catedră (CEACC); 

• 2008 – 2011 – preşedinta Comisiei de Învăţământ la 
nivelul catedrei; 

• 2008 – 2009 –  membră în Comisia Centrală de admitere; 
• 2008 – 2011 – membră în Comisia de Etică şi Deontologie 

la nivel de catedră; 
• 2008 – membră în comitetul ştiinţific al celei de-a V-a 

Sesiuni Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti; 
• 2007 - Organizarea şi coordonarea Sesiunii de Comunicări 

Ştiinţifice Studenţeşti, Ediţia a IV-a, 23 mai 2007 Bacău; 
• 2007 – 2009 – membră în comisia de disertaţie, master 

postuniversitar; 
• 2006 – 2007 - membră în Comisia de Evaluare şi 

Asigurarea Calităţii pe Facultate (CEACF); 
• 2006 - responsabilă la forma de învăţământ IFR, 

Specializarea Kinetoterapie; 
• 2006 - membră în Comisia de Promovare a Imaginii 

Facultăţii; 
• 2006 – 2008 director de proiect „Mişcare – sănătate – 

viaţă!”, în colaborare cu 5 Facultăţi, Sindicatul liber şi 
Liga studenţilor din Universitatea Bacău, (nr. 
721./14.03.2006) 

• 2006 – membră în Programul de cercetare Investigarea 
aptitudinilor de postură şi a potenţialului biomotric al 
populaţiei şcolare a judeţului Bacău (nr. 378 ./ 
17.03.2004) 

• 2006 – Organizarea şi coordonarea Sesiunii de 
Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, Ediţia a II-a, 
„Contribuţii teoretice şi practice la dezvoltarea 
domeniului kinetoterapiei”, 2006, Bacău; 

• 2006 - referent ştiinţific la lucrarea Kinetoterapia- o 
alternativă în combaterea obezităţii, autor: Lector univ 
drd. Balint Tatiana, Editura EduSoft, Bacău; 

• 2005 – 2011 - membră în Consiliul Profesoral al 
Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii; 

• Membră în comisii de titularizare pe posturi didactice la 
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concursurile organizate la catedra de Kinetoterapie din 
cadrul facultăţii (2002, 2004, 2008) 

• Membră în comisia de licenţă pentru finalizarea studiilor 
la Specializarea kinetoterapie din anul 2003; 

• membru cooptat în comisia de admitere 2003 – 2007; 
• 2004, 2005, 2006 - Organizarea şi coordonarea Sesiunii de 

Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, „Reflecţii studenţeşti 
asupra viitorului kinetoterapiei”, Bacău; 

• 2003 –  2008, membră în proiectul Leonardo da Vinci 
2003 – ”Scality – Leaqual FR/03/C/F/RF/ - 91101” aflat în 
derulare, în parteneriat cu organizaţia PASSEPORT 
EUROPE – Bordeaux, cu tema Cercetarea, calităţii vieţii 
la persoanele de vârsta a treia. 

• 2000 – 2007, membră în biroul catedrei de Kinetoterapie 
din cadrul FŞMSS; 

• 2000 – 2008, coordonator de stagii clinice  şi a activităţii 
de practică în instituţii de ocrotire şi asistenţă socială; 

• 2000 – 2005 – membră în comisia de învăţământ la nivel 
de catedră; 

• 2005 – 2007 - membră în comisia de cercetare la nivel de 
catedră; 

• 2000 – 2003, membră în grantul aprobat de CNCSIS 
Depistarea agenţilor stresori specifici la studenţi şi 
stabilirea celor mai eficiente măsuri de combatere a 
efectelor nr.1167/2001, 431/2002, 385/2003; 

• 1996 – 2000 – membră în comisia administrativă şi de 
bază materială, la nivel de catedră; 

• 1999-2000 membră în proiectul CNCSU „Implementarea 
tehnicilor computerizate în explorare şi evaluare în 
kinetoterapie, în vederea corelării sistemului actual de  
învăţare cu sistemul HIGHT - TECH – TEACHING” 
(Director proiect - Prof. Univ. Dumitru Moţet), 

• 1999 membră în proiectul CNCSU „Cercetări privind 
aplicaţiile cronobiologiei în tratamentul kinetoterapeutic 
al afecţiunilor aparatului locomotor” (Director proiect – 
Lector Univ. Gabriela Raveica); 

• 1998 – 2000 membră în proiectul CNCSU „Modernizarea 
învăţământului superior prin implicarea studenţilor în 
obţinerea unor biopreparate şi folosirea lor în 
kinetoterapie”  (Director proiect - Prof. Univ. Dr. Gogu 
Gheorghiţă),. 

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

• Membră în FIEP, din 2010; 
• Membră în European College of Sport Science (ECSS, 

Germania)cu ID 1675 - 2006 - 2007; 
• Membră în Comitetul Ştiinţific  şi în Comisia de 

Onoare al Asociaţiei Profesionale a Kinetoterapeuţilor 
– Moldova, Iaşi din 2009, cu nr. 5/24.04.2009; 

• Membră în Centrul de Cercetări pentru Performanţă 
Umană (C.C.P.U)., din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale 
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Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Bacău - 2006 - 2007; 
• Membră în Who”s who Medical în România, cu nr. 735 

- 2005 - 2008; 
• Membră în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) - 

2005 – 2008;  
• Membru fondator şi membră în consiliul director a 

Asociaţia Kinetoterapeuţilor din Bacău - 2004 – 2008; 
• Membră în Consiliul Ştiinţei Sportului din România -

2003 –2007; 
4. Alte activităţi care 

atestă aptitudinile şi 
competenţele sociale şi 
organizatorice 

• Predarea cursului în cadrul programului Erasmus la 
Universitatea din Sevilia: Modificările parametrilor 
fiziologici care apar în pregătirea sportivilor de 
performanţă în sporturile cu paleta şi racheta, martie 
2011; 

• Predarea de cursuri în cadrul programului Erasmus la 
Universitatea Poitiers, Franţa: Physical therapy for the 
recovery of the rheumatic affections  rheumatoid 
polyarthritis, martie 2010; 

• Predarea cursului de perfecţionare al antrenorilor 
organizat de Federaţia Română de Tenis de Masă cu titlul 
Profilaxia deviaţiilor de coloană vertebrală Constanţa – 
septembrie 2010; 

• Predarea cursului de perfecţionare al antrenorilor 
organizat de Federaţia Română de Tenis de Masă cu titlul 
Modificări ale parametrilor fiziologici care apar în 
pregătirea sportivilor de performanţă în tenis de masă 
Constanţa – decembrie 2009; 

• Predarea cursului  Profilaxia deviaţiilor de coloană ca 
profesor invitat şi membru din cadrul grantului Sportul – 
prietenie şi competiţie, Vaslui, septembrie 2009; 

• Predarea cursului de perfecţionare al antrenorilor 
organizat de Federaţia Română de Tenis de Masă cu titlul 
Afecţiuni specifice jucătorilor de tenis de masă şi 
posibilităţi de prevenire şi recuperare ale acestora, 
Slatina, mai 2008; 

• Predarea cursului de perfecţionare al antrenorilor 
organizat de Federaţia Română de Tenis de Masă cu titlul 
Profilaxia afecţiunilor specifice tenisului de masă, 
Constanţa – decembrie, 2008; 

• Predarea de cursuri în cadrul programului Erasmus la 
Universitatea Poitiers, Franţa 2008; 

• Coordonarea de lucrări de licenţă şi disertaţie la studii de 
licenţă şi masterat; 

• Predarea cursului de Masaj somatic clasic, în cadrul 
programului de Formare a formatorilor în cadrul Societăţii 
Reflexo-Vital Bacău – 2006; 

• Membră în coordonarea şi organizarea Sesiunii de 
comunicări studenţeşti - 2004 – 2009; 

• Membră în comitetele ştiinţifice ale unor manifestări 
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ştiinţifice - 2003 – 2009; 
• Membră în comisia pentru finalizarea studiilor de licenţă 

la secţia Kinetoterapie a FŞMSS - 2003 – 2009; 
• Membră în colectivul de redacţie a revistei Studii şi 

cercetări de kinetoterapie, ISSN:1224-8843 - 2000 – 
2004; 

• Membră în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice 
vacante de preparator, asistent universitar şi lector universitar 
la Secţia Kinetoterapie al FŞMSS - 2001 – 2008;  

• Membru fondator în colectivul de redacţie a revistei Studii şi 
cercetări de kinetoterapie, nr. 1/1999, ISSN:1224-8843 - 1999;

• Îndrumătoare an, la Secţia Kinetoterapie, din cadrul 
FŞMSS -1998 – 2002. 

Permis de conducere: • Auto – Categoria B; 

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

- colaborări în cadrul unor proiecte în calitate de director, 
sau membru în colectiv precum şi publicarea de articole 
(59) şi cărţi de specialitate (9). 

• Aptitudini şi competenţe pentru procesul didactic, 
concretizate în:  

- Elaborarea documentaţiei pentru evaluarea periodică la 
specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială 2010; 

- Coordonarea activităţii pentru elaborarea documentaţiei 
necesare evaluării programului de studiu Terapie 
Ocupaţională 2011; 

- Elaborarea planurilor de învăţământ pentru licenţă şi 
master univ 2010 – 2011, 2009 – 2010, 2008 – 2009; 

- Elaborarea statului de funcţiuni al catedrei de 
Kinetoterapie 2010 – 2011, 2009 – 2010, 2008 – 2009; 

- Elaborarea, verificarea şi aprobarea programelor 
analitice la disciplinele din planurile de învăţământ la 
licenţă şi master universitar 2010 – 2011, 2009 – 2010, 
2008 - 2009; 

- Redactarea documentaţiei şi obţinerea autorizaţiei de 
oraganizarea a perfecţionării prin definitivat şi gradul I şi 
II în Kinetoterapie – 2008;  

- Coordonarea şi elaborarea documentaţiei pentru 
autorizarea specializării Kinetoterapie şi Motricitate 
Specială – FR - 2008;  

- Participarea la elaborarea documentaţiei pentru 
acreditarea studiilor de Masterat Universitar cu titlul 
Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională – 
2008; 

• Aptitudini şi competenţe tehnice, concretizate în: 
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- cunoştinţe operare PC: Office XP; 
- Utilizare aparatură  şi mijloace specifice de recuperare 

pentru diferite categorii de persoane deficiente; 
- 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. Creţu Antoaneta, Decan, Facultatea de 
Kinetoterapie, UNEFS, Bucureşti; 

• Prof. univ. dr. Bălteanu Veronica, Prodecan, Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, Secţia Kinetoterapie, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi; 

• Prof. univ. dr. Ciucurel Constantin - Şef Catedră 
Kinetoterapie din cadrul Universităţii din Piteşti; 

• Prof. univ. dr. Marcu Vasile, preşedinte FRAK, director 
DPPD, Universitatea din Oradea; 
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