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INFORMAŢII PERSONALE 
Nume: DOBRECI DANIEL LUCIAN 
Adresa: Str. Bucegi, Nr. 136A, Sc. A, Etaj III, Apt. 18, Bacău 
Telefon: 0744697024 
Fax: Serviciu: 0234.517715 
E-mail: luciandd@yahoo.com 
Naţionalitate: Română 
Data naşterii: 15.X.1979 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 2009 – prezent – Lector universitar titular prin concurs la 

disciplinele: Fiziologie generală – curs şi lucrări practice, 
Kinetoterapia în afecţiuni cardio-vasculare – lucrări 
practice; 

2005 – 2009 – Asistent universitar titular prin concurs; 
2002 – 2003 – Preparator universitar titular prin concurs la 

disciplinele: Kinetoterapia în afecţiuni cardio-vasculare – lp, 
Practică în staţiuni balneare si climaterice II, Stagiu Clinic; 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  2004 – prezent – Doctorand la  Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Departamentul de studii 
doctorale, Facultatea de Medicină Dentară, Catedra de 
Fiziologie, îndrumător Prof. Univ. dr. Corneliu Neamţu, unde 
am venit prin transfer de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza 
Iaşi, Facultatea de Biologie, Catedra de Fiziologie, îndrumător 
prof. Univ. dr. Vasile Hefco, unde am fost doctorand din anul 
2004; 

• Curs postuniversitar - Terapie manuală osteopatică – condus de 
Jacques Dunand,  Haute école de santé – Genève,  Elveţia, 
22.02-5.03.2010, 3.05-7.05.2010 (120 ore); 

 2002 – 2004 – Master în kinetoterapie, Specializarea 
„Recuperarea sechelelor posttraumatice ale ţesutului cutanat şi 
subcutanat”, la Universitatea Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale 
Mişcării Sportului şi Sănătăţii, Secţia de Kinetoterapie, 
Departamentul de Studii Postuniversitare; 

 1998 – 2002 – Absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi 
Sport, Secţia Kinetoterapie, Universitatea Bacău, Licenţiat în 
Kinetoterapie; 

 Autor al caietului de lucrări practice pentru studii de licenţă, 
intitulat ”Kinetoterapia în afecţiuni cardio-vasculare”, Editura 
Alma Mater, Bacău 2009; 

 Coautor alături de Prof. univ. dr. Mârza Dănilă Doina al 



cursului pentru studii de masterat, intitulat ”Masajul 
transversal profund” Editura Alma Mater, Bacău 2009; 

 Certificat de participare la Simpozionul ”La momentul 
adevărului: ghiduri…şi statine…şi pacienţi…”, desfăşurat la 
Bacău, în data de 18.03.2009, manifestare organizată de UMF 
”Gr. T. Popa” Iaşi şi Colegiul medicilor din România, Filiala 
Bacău, creditată de CMR cu 2 credite; 

 Certificat de participare la Simpozionul ”Cu un pas înaintea 
evenimentelor cardiovasculare”, desfăşurat la Bacău, în data de 
10.03.2009, manifestare organizată de UMF ”Gr. T. Popa” Iaşi 
şi Colegiul medicilor din România, Filiala Bacău, creditată de 
CMR cu 2 credite; 

 Certificat de participare la International Conference for the 
45th Anniversary of the Faculty of Movement, Sport and 
Health Sciences ” Achievements and prospects in the field of 
physical education and sports within the European education 
system”, ce a avut loc la Bacău, în data de 6-7.11.2009, 
organizat de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, 
FSMSS Bacău; 

 Participare în cadrul Mesei rotunde cu titlul ”Fibromialgia” 
organizate cu prilejul ” Săptămânii europene de luptă 
împotriva durerii”, organizate de Asociaţia de Algeziologie din 
România, Filiala Bacău, pe data de 25.10.2008; 

 Certificat de participare şi promovare a cursului: Cultura (cum 
evaluăm şi cum tratăm hipertensiunea arterială), Piatra Neamţ, 
7 martie 2008. 

 Curs de specializare în Medicină ortopedică ”Raţionament 
clinic, diagnostic şi tratament ar leziunilor ţesuturilor moi, 
Metoda Cyriax, coloana lombară, 4 zile, aprilie 2008. 

 Curs de specializare în Medicină ortopedică ”Raţionament 
clinic, diagnostic şi tratament ar leziunilor ţesuturilor moi, 
Metoda Cyriax, coloana toracală şi cervicală, 4 zile, iunie 
2008. 

 Certificat de participare la Conferinţa Internaţională ” 
Qualitative strategies for improving of the academic 
educational system in a European vision”, organizat la Bacău, 
în data de 28-29.11.2008, de Universitatea Bacău, FSMSS; 

 Diplomă de participare la Al 15-lea Congres balcanic de 
medicină sportivă cu tema ”Sănătate prin sport, performanţă 
prin medicină sportivă”, organizat la Bucureşti în data de 1-
4.10.2008, de Asociaţia Balcanică de Medicină Sportivă şi 
Societatea Română de Medicină Sportivă, manifestare 
creditată cu 20 de ore de EMC; 

 Certificat de absolvire a cursului ”Actualităţi în recuperarea 
respiratorie”, desfăşurat la Iaşi, în data de 29.03.2007, 
promovând evaluarea finală organizată, curs ce a fost creditat 
de CMR cu 6 credite EMC, organizat de UMF ”Gr. T. Popa” 
Iaşi şi Colegiul medicilor din România, Filiala Iaşi; 

 Certificat de absolvire a cursului ”Actualităţi în recuperarea 
cardio-vasculară”, desfăşurat la Iaşi, în data de 29.03.2007, 
promovând evaluarea finală organizată, curs ce a fost creditat 
de CMR cu 6 credite EMC, organizat de UMF ”Gr. T. Popa” 
Iaşi şi Colegiul medicilor din România, Filiala Iaşi; 



 Certificat de participare la Simpozionul „HTA-factori de risc, 
metode de tratament”, organizat de către Colegiul medicilor 
Neamţ şi UMF „Gr. T. Popa” Iaşi – Clinica a II-a Cardiologie 
la Piatra Neamţ în data de 23.02.2007, manifestare creditată de 
CMR cu 5 credite EMC. 

  Certificat de participare la Conferinţa „Zilele Spitalului Clinic 
de Recuperare Iaşi”, ediţia a V-a, organizat de Universitatea de 
medicină şi farmacie Gr. T. Popa Iaşi şi Colegiul medicilor din 
România, filiala Iaşi, în data de 29-31 martie 2007, Iaşi, 
manifestare creditată de CMR cu 14 credite EMC; 

 Certificat de participare la International Scientific Conference 
”Physical education and sport from a european perspective”, 
organizată de Universitatea Ovidiu din Constanţa, FEFS, 18-20 
mai 2007; 

 Certificat de participare la acţiunea ”Îmbătrânire activă”, 
desfăşurată cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la înfiinţare a 
Universităţii din Bacău, în data de 28.10.2006, organizată de 
Universitatea din Bacău, FSMSS; 

 2006 – Membru în colectivul de cercetare din cadrul 
Programului de cercetare intitulat „Investigarea aptitudinilor de 
postură şi a potenţialului biomotric al populaţiei şcolare a 
Judeţului Bacău, încheiat prin deciziile nr. 378/17.03.2004 şi 
3114/5.04.2004, aflat în derulare la nivelul populaţiei şcolare a 
judeţului Bacău; 

 Certificat de participare la cursul  „Managementul riscului 
cardiovascular în medicina primară”, organizat de către 
Colegiul Medicilor din România şi Asociaţia Cardiologilor din 
România, la Bacău în data de 09.05.2006, manifestare creditată 
cu credite CMR de Educaţie Medicală Continuă: 6 ore. 

 Certificat de participare la Conferinţa Internaţională ” Educaţie 
prin mişcare şi kinetoterapie pentru ameliorarea calităţii vieţii”, 
Piteşti, 24.11.2006, organizată de centrul de cercetări pentru 
Performanţă umană, FEFS, universitatea din Piteşti; 

 Certificat de Atestare la Cursul organizat de reprezentanţa 
Abbott Laboratories în cadrul Programului de Educaţie 
Medicală Continuă, cu tema „Recuperare cardiacă (RE-
CORD)”, în data de 4-5.11.2005, Iaşi, manifestare organizată 
de Societatea Română de Cardiologie, Grupul de Lucru 
Cradilogie Preventivă şi Recuperare, credite CMR de Educaţie 
Medicală Continuă: 7,75. 

 Certificat de participare la Simpozionul „Riscul cardiovascular 
global – un concept pragmatic”, organizat de către Colegiul 
Medicilor din România şi Fundaţia de Medicină Internă „N. 
Gh. Lupu”, la Bacău în data de 24.03.2005, manifestare 
creditată cu credite EMC: 3,6 ore. 

 2003 - Curs de specializare postuniversitară din cadrul 
Departamentul de Studii Postuniversitare al Secţiei de 
Kinetoterapie,  Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi 
Sănătăţii, Universitatea Bacău în Mobilisation Articulaires 
Specifiques, promovând evaluarea finală, organizat de cadre 
specializate de la Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, 
Franţa; 

 2003 - Curs de specializare postuniversitară din cadrul 



Departamentul de Studii Postuniversitare al Secţiei de 
Kinetoterapie,  Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi 
Sănătăţii, Universitatea Bacău în Tehniques Myotensive, 
promovând evaluarea finală, organizat de cadre specializate de 
la Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa; 

 Certificat de absolvire a Programului de Educaţie Medicală 
Continuă „Eficienţa practicii kinetoterapeutice în instituţiile de 
profil” organizat în perioada 21-22.11.2003, Bucureşti de 
Ministerul Sănătăţii, Centrul Naţional de Perfecţionare 
Postuniversitară. 

• Diplomă de participare la Al IV-lea Congres Naţional de 
Kinetoterapie intitulat „Eficienţa practicii kinetoterapeutice în 
instituţiile de profil”, organizat de APK ”Muntenia” Bucureşti, 
ce a avut loc în Bucureşti, pe data de 21-22.11.2003. 

• Certificat de participare la ” The Third International 
conferences of kinetic therapy – Therapy of pain desideratum 
or reality”, organizat Universitatea Bacău, FEFS, la Slănic-
Moldova, 11-13.10.2002. 

• Diplomă de participare la Al V-lea Congres Internaţional se 
Somatoterapie şi Conferinţa Internaţională ”Direcţii de 
dezvoltare ale activităţilor corporale”, 8-10.11.2001, Bacău, 
organizate de Universitatea Bacău, Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport şi Asociaţia Română de Somatoterapie sub 
egida CSSR. 

• membru 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. 

• membru 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; 

• Membru în cadrul proiectului ” Sport şi sănătate prin 
Universitate” din 07.07.2006 

 1998– 2002 - absolvirea Departamentul Pentru Pregătirea 
Personalului Didactic,  

 Eliberarea Autorizaţiei de Liberă Practică nr. 783, în data de 
15.09.2005 de către Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate 
Publică a Judeţului Bacău. 

 1994 – 1998 – Liceul teoretic Gh. Vrânceanu, studii liceale; 
 1986 – 1994 – Şcoala Generală nr. 2,, Bacău. 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 
Limba maternă Româna 
Limbi străine cunoscute Engleza: 

- - abilitatea de a citi – bine; 
- - abilitatea de a vorbi – bine; 
- - abilitatea de a scrie – bine. 
 

Aptitudini şi competenţe 
sociale şi organizatorice 

 capacitate de analiză şi sinteză; 
 eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor; 



 capacitate de organizare şi coordonare; 
 capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse; 
 spirit de observaţie; 
 competitivitate şi eficienţă în rezolvarea problemelor; 
 capacitate de interrelaţionare, 
 abilităţi de comunicare; 
 hotărâre, tenacitate; 
 adaptabilitate; 

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

 activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii pe 
parcursul celor 7 ani de activitate; 

 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; 

 organizarea şi coordonarea Sesiunii de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti; 

 Colaborator în cadrul Cercului studenţesc „Aplicaţii 
practice ale diferitelor metode şi teste de evaluare 
funcţională”, coordonat de Lect. Univ drd. Balint Tatiana, 
an universitar 2005-2006. 

 organizarea de activităţi cultural-artistice studenţeşti; 
 kinetoterapeut al echipei de volei fete din cadrul Clubului 

Universitar Ştiinţa Bacău; 
 2004 – Kinetoterapeut al lotului naţional de volei feminin; 
 2006 – kinetoterapeut al echipei reprezentative de fotbal în 

sală a FSMSS Bacău la Campionatul mondial universitar 
de fotbal in sala, Dublin, Irlanda; 

 lucru în echipe de cercetare interdisciplinare; 
2. Funcţii îndeplinite în 
contextul cărora s-au 
exercitat aptitudinile 
sociale şi organizatorice 

 membru în Consiliul Profesoral al FSMSS, Universitatea 
Vasile Alecsandri din Bacău; 

 Responsabil formă de învăţământ IFR specializarea 
Kinetoterapie, numit prin decizie din luna octombrie 2008. 

 Secretar al comisiei de licenţă, sesiunea iunie-iulie 2008. 
 Secretar al comisiei de admitere, sesiunile iulie-august şi 

septembrie 2008.  
 Membru în colegiul de redacţie al Revistei Gymnasium, 

Revistă de Educaţie Fizică şi Sport, nr. 13 şi 14. 
 Membru în comitetul de organizare al celei de a III-a 

Conferinţe Internaţionale de Kinetoterapie – „Terapia 
durerii deziderat sau realitate”, Slănic Moldova, România 
11-13.10.2002, organizat de ENPHE, EFS şi FRAK. 

 Membru în Comitetul ştiinţific al Sesiunii de Comunicări 
studenţeşti, ediţia II, cu titlul „Contribuţii teoretice şi 
practice la dezvoltarea domeniului kinetoterapie”, Bacău 
24 mai 2006, organizată de Secţia de Kinetoterapie, 
FŞMSS, Universitatea Bacău. 

 Membru în Comitetul ştiinţific al Sesiunii de Comunicări 
studenţeşti, ediţia II, cu titlul „Contribuţii teoretice şi 
practice la dezvoltarea domeniului kinetoterapie”, Bacău 
24 mai 2006, organizată de Secţia de Kinetoterapie, 
FŞMSS, Universitatea Bacău. 

 Numit în funcţia de ajutor inspector cu intervenţia PR-ADP 



şi DBL-SV din data de 01.12.2003 prin Decizia Rectorului 
Universităţii din Bacău nr. 427 din 02.12.2003. 

 în timpul studenţiei, reprezentantul studenţilor Facultăţii de 
Educaţie Fizică şi Sport în Liga Studenţilor din 
Universitatea din Bacău (2001-2002); 

 în timpul studenţiei, Membru în Senatul Universităţii din 
Bacău,  

 în timpul studenţiei, Membru în Consiliul Profesoral al 
FEFS Bacău;  

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

 2005 – 2010,  Membru în Asociaţia Română de 
Algeziologie (AAR);  

 2004 – 2010 Membru în Asociaţia Kinetoterapeuţilor din 
Bacău, iar din 2006 vicepreşedinte ; 

 2008-2010, Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din 
România. 

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

 2006 – 2008, Membru în coordonarea şi organizarea 
Sesiunii de comunicări studenţeşti; 

 2004 – 2008, Îndrumătoare an, la Secţia Kinetoterapie, din 
cadrul FŞMSS, promoţia 2004-2008. 

 2008 - prezent - Îndrumătoare an, la Secţia Kinetoterapie, 
din cadrul FŞMSS, forma IFR, promoţia 2008-2011. 

Aptitudini şi competenţe 
artistice 

 Organizarea unor activităţi culturale studenţeşti cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, sau a altor evenimente din viaţa 
academică a studenţilor; 

Aptitudini şi competenţe 
tehnice 

 Cunoştinţe operare PC: Office XP; 
 Utilizare sistem de cercetare Biopac student-lab �i Biopac; 
 Utilizare aparatură BTL;  
 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 multimedia: videoproiector, 
retroproiector, cameră video, video, TV, scanner. 

Permis de conducere Da 
Alte aptitudini  Trei rapoarte de cercetare Ştiinţifică susţinute în cadrul 

proiectului de cercetare al tezei de doctorat; 
 10 lucrări Ştiinţifice publicate în volumele sau revistele de 

specialitate ale Sesiunilor şi Conferinţelor Internaţionale şi 
Naţionale la care am participat în perioada 2001-2010, 
dintre care două fiind BDI; 

 Aptitudini şi competenţe pentru cercetare, concretizate în 
colaborări în cadrul unor proiecte. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
Persoane de contact  Prof.Univ.Dr. Mârza Dănilă Doina – Decan al Facultăţii de 

Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul 
Universităţii din Bacău; 

 Conf. univ. Dr. Raveica Gabriela - Şef Catedră 
Kinetoterapie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii din Bacău; 

 
Mai 2011        Lector Univ. Drd. 
         Dobreci Lucian 


