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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: RRAAVVEEIICCAA  GGAABBRRIIEELLAA  
Adresa: Bl. 36 B, ap.26, Str. Energiei, cod poştal 600240, Bacău, România.
Telefon: Serviciu: 0234.517715. 
Fax: Serviciu: 0234.517715. 
E-mail: gabrielaraveica@yahoo.com 
Naţionalitate: Română. 
Data naşterii: 30, august, 1964. 

Experienţa profesională: 
 • Conferenţiar universitar Doctor la Catedra de Kinetoterapie, 

a Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din 
Universitatea din Bacău din 26 02. 2007 până în prezent; 

• Lector universitar, titular (prin concurs) la Catedra de 
Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
Universitatea din Bacău - 1997 - 2007;  

• Asistent universitar, titular (prin concurs) la Catedra de 
Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
Universitatea din Bacău - 1995 - 1997;  

• Medic de medicină generală, Spitalul Orăşenesc Buhuşi, 
Dispensarul Comunal Blăgeşti, Şef dispensar - 1991 – 1995. 

Educaţie şi formare: 
 • Curs internaţional de specializare în Integrare Senzorială 

pentru copiii cu autism (Autism and Sensory Processing in 
Everyday Life), Bournemouth, England – Sensory Integration 
Network, UK& Ireland – 14 – 15 ianuarie 2008; 

• Cursuri Postuniversitare Internaţionale de Terapie 
Ocupaţională – 2003 – 2007; 

• Studii de doctorat în Medicină, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi – 1999 – 2005. Titlul ştiinţific 
de Doctor în Medicină mi-a fost confirmat prin Ordinul 
Ministrului nr. 4871/07.08.2006; 

• Curs de training profesional în evaluarea copiilor cu sdr. 
Down – organizat de Direcţia Generală de Protecţie a Copilului 
– 2006; 

• Cursuri perfecţionare medicală creditate de Colegiul 
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Medicilor din România: Demenţele – o provocare pentru 
medicul de familie – 11.04.2006; Managementul bolii artrozice 
- 05.04.2006; Managementul riscului cardiovascular în 
medicina primară – 09.05.2006, Riscul cardiovascular global – 
un concept pragmatic – 24.03.2005; 

• Curs postuniversitar de Tehnici miotensive – organizat de 
Universite Joseph Fourier – Ecole du Centre Hospitalier 
Universitaire du Grenoble – Franţa – 2004; 

• Curs postuniversitar de Biomecanică – organizat de 
Universite Joseph Fourier – Ecole du Centre Hospitalier 
Universitaire du Grenoble – Franţa – 2004; 

• Curs postuniversitar de formare a formatorilor 
„Implementarea algeziologiei în învăţământul superior” – 
UMF Iaşi, avizat de Colegiul Medicilor din Iaşi, 2002; 

• Training profesional – Terapia ocupaţională la persoanele 
cu handicap neuromotor, organizat de Fundaţia de Sprijin 
Comunitar Bacău şi Terapeut Ocupaţional Jane Moseley – 
Anglia – 17 -18.04.2002; 

• Program de pregătire din cadrul primului curs 
postuniversitar de Algeziologie din România, UMF Iaşi şi 
Asociaţia Română pentru Studiul Durerii – 23.04 – 21.05. 1999; 

• Seminar „Tehnici de comunicare – Rezolvare de conflict”, 
organizat de Asociaţia Română de Psihoterapie şi Centre 
d’Entreainement a la Communication et au Coaching 
Chidharom Conseils - 25 – 27 sept. 1998; 

• Cursuri postuniversitare de zi, Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic – 1998; 

• Facultatea de Medicină, Specializarea Medicină Generală, 
Institutul de Medicină şi Farmacie Iaşi – Examen de Diplomă 
1990, cu obţinerea titlului de Doctor – medic - 1984 - 1990; 

• Liceul Industrial nr. 4, Profil Matematică Fizică, Oneşti, 
Judeţul Bacău – 1979 - 1983; 

• Şcoala generală nr. 9, Oneşti, Judeţul Bacău - 1972 – 1979. 

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

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

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

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 şi de adaptare la situaţii diverse; 
• Spirit de observaţie; 
• Hotărâre, tenacitate, viteză de decizie; 
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• Capacitate de interrelaţionare; 
• Abilităţi de comunicare; 
• Capacităţi empatice; 
• Altruism şi orientare helping; 
• Adaptabilitate; 
• Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 
Competenţe personale specifice – manifestate în cadrul funcţiilor 
de conducere (şef dispensar, şef catedră, responsabil Departament 
Studii Postuniversitare – menţionate anterior) şi dobândite în 
cadrul studiilor menţionate anterior : 
• Abilităţi cognitive şi competenţe de coordonare activităţi 
medicale/kinetoterapeutice: 
- competenţe praxiologice în domeniul medical /kinetoterapie, 
- capacitatea de a planifica, implementa şi finaliza intervenţia pe 
baza raţionamentului clinic;  
- abilităţi pentru self-management şi independenţă în luarea 
deciziilor; 
- autoevaluarea punctelor tari şi a limitelor. 
• Abilităţi cognitive şi coordonare activităţi ştiinţifice şi de 

cercetare în domeniul medical, kinetoterapie şi terapie 
ocupaţională – competenţe praxiologice şi manageriale. 

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

• Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii pe parcursul 
celor 13 ani de activitate; 

• Activităţi specifice carierei profesionale medicale; 
• Lucru în echipe interdisciplinare de cercetare; 
• 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 

• Prorector cu programe de învăţământ şi activităţi 
studenţeşti din cadrul Universităţii din Bacău - din 13 martie 
2008 până în prezent; 

• Prodecan, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii din Universitatea din Bacău, februarie - 13 martie 
2008; 

• Şef Catedră Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău – 2005 – 
februarie 2008; 

• Membră a Senatului Universităţii din Bacău - din 13 martie 
2008 până în prezent; 

• Membră a Consiliului Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe ale 
Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău - 
din 2005 -2009; 

• Director de programe şi Responsabil Departament Studii 
Postuniversitare şi Formare Continuă, Compartimentul 
Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii din Universitatea din Bacău - 2002 – 2008. 
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3. Apartenenţa la societăţi 
ştiinţifice în cadrul 
cărora s-au exercitat 
aptitudinile sociale şi 
organizatorice: 

• Vicepreşedinte Asociaţia de Algeziologie din România ; 
• Reprezentant pentru România în European Network of 

Physiotherapy in Higher Education; 
• Reprezentant pentru România în European Network of 

Occupational Therapy in Higher Education; 
• Membru delegat în Consiliul European de Terapie 

Ocupaţională (COTEC); 
• Membru în Consiliul Ştiinţei Sportului din România; 
• Membru al Societăţii de Medicină Fizică şi Recuperare din 

România; 
• Membru Sensory Integration Network, UK& Ireland. 

4. Alte activităţi care atestă 
aptitudinile şi 
competenţele sociale şi 
organizatorice 

• Expert evaluator ARACIS – 2010 – prezent 
• Expert evaluator CNCSIS – 2008 – prezent 
• Expert TS proiect DOCIS 
• Membru în colectivul de redacţie al Revistei Române de 

Kinetoterapie – Oradea; 
• Coordonator programe Socrates/ Erasmus – perioada 1998 – 

până în prezent; 
• Colaborări în cadrul Reţelei Europene de Învăţământ Superior 

de Kinetoterapie (membru în Comitetul de coordonare) – 
perioada 1999 – până în prezent; 

• Colaborări în cadrul Reţelei Europene de Învăţământ Superior 
de Terapie Ocupaţională. 

Permis de conducere: • Auto – Categoria B; 

Alte aptitudini : • Aptitudini şi competenţe pentru cercetare, concretizate în:  
- manager proiect POSDRU/86/1.2/S/63545 
- membru proiecte fonduri structurale 
- director grant CNCSIS – perioada 1999 – 2001; 
- membru în 2 proiecte CNFIS – perioada 1999 – 2002; 
- membru în 3 proiecte cercetare dezvoltare – perioada 2004 – 

2006; 
- coordonator regional 3 contracte internaţionale – perioada 

2003 – 2008; 
- membru asociat în 1 Centru de Cercetare de Excelenţă – 2005 

– până în prezent; 
- elaborarea şi publicarea unui număr de 30 articole; 
- elaborarea şi publicarea a 4 cărţi conceptuale;  
- elaborarea şi publicarea a 3 cărţi de specialitate cu caracter 

didactic;  
- elaborarea şi publicarea unui îndrumar de lucrări practice. 

• Aptitudini şi competenţe pentru procesul didactic, 
concretizate în:  
- coordonare şi participare la elaborarea planurilor de 
învăţământ pentru învăţământul de zi, învăţământ cu frecvenţă 
redusă şi masterat, a programelor analitice la diferite discipline, 
a broşurilor pentru examenele de admitere; 
- participare la elaborarea dosarelor de autoevaluare pentru 
autorizarea specializărilor Kinetoterapie şi motricitate specială - 
FR şi Terapie ocupaţională – ZI;  



 5/5

- coordonare participare la elaborarea dosarelor de autoevaluare 
pentru acreditarea în cadrul facultăţii a Studiilor de Masterat 
Universitar, pentru Kinetoterapia în educarea şi reeducarea 
funcţională. 

• Aptitudini şi competenţe tehnice, concretizate în: 
- Utilizare PC - la nivel bun;  
- Utilizare aparatură multimedia: cameră video, scanner, 

videoproiector, retroproiector, video, TV. 
Informaţii suplimentare : • Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin – Rector al 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. Ocheană Gabriela - Şef catedră Kinetoterapie, 

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din 
Universitatea din Bacău. 

 
Mai  2011      Conferenţiar universitar doctor medic 

 
        Gabriela RAVEICA 

 
 


