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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: MMAANNOOLLEE  VVAASSIILLEE  

Adresa: Bl.139, Sc. A, ap.36, Str. Bucegi, cod poştal 600328, Bacău, 

România. 

Telefon: Serviciu: 0234.517715. 

Fax: Serviciu: 0234.517715. 

E-mail: vasile_manole61@yahoo.com ; vmanole@ub.ro 

Naţionalitate: Română. 

Data naşterii: 25, septembrie, 1961. 

Experienţa profesională: 

  Conferenţiar universitar Doctor la Catedra de 

Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională, a Facultăţii de 

Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Universitatea 

din Bacău din anul 2009 până în prezent; 

 Lector universitar Doctor la Catedra de Kinetoterapie, a 

Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din 

Universitatea din Bacău din anul 2007 până în prezent; 

 Lector universitar la Catedra de Kinetoterapie, a 

Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din 

Bacău - 2000 - 2007; 

 Asistent universitar, la Catedra de Kinetoterapie, a 

Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din 

Bacău - 1997 - 2000; 

 Preparator universitar, titular (prin concurs) la Catedra 

de Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport 

din Universitatea din Bacău - 1995 - 1997; 

 Instructor de înot la Bazinul de înot din Bacău - 1990 – 

1995; 

Educaţie şi formare: 

  Studii de doctorat în Educaţie Fizică şi Sport, I.O.D. 

Universitatea din Piteşti. Pe data de 07 Octombrie 2007 

am susţinut public teza de doctorat cu titlul: „Condiţia 

fizică specifică echipelor feminine de handbal”/ „The 

physical condition specifically for the women teams 

handball players”, coordonată de Prof. Univ. Dr. Colibaba 
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Evuleţ Dumitru. Titlul ştiinţific de Doctor în Educaţie 

Fizică şi Sport mi-a fost confirmat de către 

C.N.A.T.D.C.U., în sesiunea de lucru din 15.02.2008, prin 

Ordinul Ministrului nr. 3439/12.03.2008; 

 Thérapie manuelle de l’Atlas au Cuboïde, februarie – 

mai 2010 (120 ore), co-organizator şi participant la cursul 

de perfecţionare condus de Jacques Dunand, profesor 

invitat din cadrul Haute Ecole de Sante – Geneve, Haute 

Ecole Specialisee de Suisse Occidentale (HES-SO). 

 Co-organizator şi participant la cursurile de perfecţionare 

organizate la Universitatea din Bacău în cadrul 

Programului Erasmus (1999-2010), Acord bilateral 

încheiat între Universitatea noastră şi  Université Joseph 

Fourier Grenoble, Centre Hospitalier Universitaire de 

Grenoble - Ecole de Kinésithérapie: 

 aprilie 2008, cursul de perfecţionare cu tema: 

"Manipulări specifice decontracturante posttrauma-

tice", condus de Sandrine Monnet (20 ore); 

 septembrie 2003, cursul de perfecţionare cu tema: 

"Tehnici miotensive", condus de Hélène Jacquemart 

Bergeau (20 ore); 

 septembrie 2003, cursul de perfecţionare cu tema: 

"Mobilizări articulare specifice", condus de Jacques 

Bergeau (20 ore); 

 martie 2002, cursul de perfecţionare cu tema:  

“Kinetoterapia în afecţiuni respiratorii”, condus de 

Jacques Bergeau (20 ore); 

 august 2001, cursul de perfecţionare cu tema: 

"Reeducarea mersului", condus de François Plas (8 

ore); 

 Cursuri de formare şi coordonator din partea 

Universităţii din Bacău a evenimentelor organizate de 

către Fundaţia „Special Olympics” (FunFitness şi 

Sporturi Unificate): din 2004 până în prezent; 

 Programul de educaţie continuă „Eficienţa practicii 

kinetoterapeutice în instituţiile de profil”, Bucureşti – 

2003; 

 Stagiu clinic la "Hopital Sud de Grenoble" şi la 

"Kinealpi" (cabinet privat specializat în recuperarea 

sportivilor) Grenoble, Franţa, atestat de Centre Hospitalier 

Universitaire de Grenoble - Ecole de Kinésithérapie, – 

16.11.-09.12.2001; 

 Participare la Workshop-ul organizat de East-Flanders 

Catholic Institute of Higher Education in Health Care – 

Gent, Belgia cu tema "Caring in a multicultural Society"– 

25.01.-27.01.2001;  

 Curs de specializare şi Stagiu clinic de "Kinetoterapie în 

sport" efectuat în Grenoble, Franţa, atestat de Societatea 

Franceză a Kinetoterapeuţilor în Sport (Certificat 
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International Post-Gradue En Kinesitherapie Du Sport, 

session 2000, eliberat de Societe Francaise des 

Kinesitherapeutes du Sport - SFKS-), 18.11. - 03.12.2000; 

 Curs de specializare postuniversitară organizat la Bacău 

cu tema  "Drenaj limfatic şi Masaj terapeutic reflex", 

condus de J.M. Lardry şi J.C.Raupp – IFMK, Dijon Franţa 

- 2000; 

 Specializări secundare: Antrenor gradul III:  specializarea 

atletism, Instructor de nataţie; 

 Departamentul Pentru Pregătirea Personalului 

Didactic – 1991-1995; 

 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Secţia Educaţie 

Fizică şi Sport din cadrul Universităţii din Bacău – 

1991 - 1995; 

 Liceul Lucreţiu Pătrăşcanu Bacău, profilul electrotehnic  

- 1982 - 1985; 

 Şc. profesională la Liceul industrial nr. 5, 1979-1980; 

 Liceul Navrom Constanţa, 1976-1978; 

 Şcoala generală nr. 28, Judeţul Bacău, 1967-1975. 

Aptitudini şi competenţe personale 

Limba maternă: Româna. 

Limbi străine cunoscute:  Limba franceză: abilitatea de a citi: foarte bine 

                abilitatea de a scrie: bine 

                abilitatea de a vorbi: bine 

 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 şi de adaptare la situaţii diverse; 

 Spirit de observaţie; 

 Hotărâre, tenacitate, viteză de decizie; 

 Capacitate de interrelaţionare; 

 Abilităţi de comunicare; 

 Capacităţi empatice; 

 Altruism şi orientare helping; 

 Adaptabilitate; 

 Capacitate de lucru în echipă, spirit de 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; 

 Întocmirea orarului pentru specializarea Kinetoterapie în 

perioada 1996-1998; 

 Întocmirea orarului pentru masterul universitar 

Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională în 

perioada 2009-2010; 
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 Secretarul comisiei pentru finalizarea studiilor de licenţă la 

specializarea Kinetoterapie: 1996-2005; 

 Secretarul comisiei de admitere la specializarea Kineto-

terapie: 1996-2005; 

 Îndrumător de an de trei ori; 

 Organizarea stagiilor studenţilor francezi de la Ecole de 

Kinésithérapie - Centre Hospitalier Universitaire de 

Grenoble, pe teritoriul României (12 studenţi în perioada 

1999-2010); 

 Monitorizarea studenţilor români în stagiile efectuate pe 

teritoriul Franţei în cadrul Programului Erasmus cu Ecole 

de Kinésithérapie, Grenoble (23 studenţi în perioada 1999-

2011). 

6 stagii de predare (16.11. – 09.12.2001; 02.12. – 

10.12.2003;  22.05. – 26.05. 2006;  15.05. – 21.05.2008; 

18.06. – 22.06.2009; 24.05.-28.05.2010) 

şi 9 vizite de monitorizare (18.11. - 03.12.2000; 16.11. – 

09.12.2001;  02.12. – 10.12.2003; 19.05. – 5.06.2005;  

29.05. – 02.06.2006;  07.05. – 09.05.2007; 19.05. – 

23.05.2008; 23.06. – 25.06.2009, 29.05.-1.06.2010) în 

cadrul Programului Erasmus cu Centre Hospitalier 

Universitaire de Grenoble - Ecole de Kinésithérapie în 

perioada 2000 -20010. 

 O vizită de monitorizare în cadrul Programului Erasmus 

cu Haute Ecole de Sante – Geneve, Elveţia (2.06 – 4.06. 

2010)  

 Coordonarea studenţilor în vederea participării la Sesiunile 

de comunicări ştiinţifice studenţeşti; 

 Colaborator din partea Universităţii din Bacău la 

organizarea evenimentelor „Special Olympics” (recrutarea 

studenţilor voluntari, instruirea acestora şi participare 

activă la eveniment): 

1. Testare FUNfitness, componentă a programului 

„Special Olympics-Sportivi Sănătoşi”, 17.04.2008, 

eveniment organizat în cadrul Centrului Rezidenţial 

Ghiocelul; 

2. Acţiunea „Baschet – abilităţi individuale” sub 

patronatul „Special Olympics”, 6.11.2008, eveniment 

organizat de Şcoala specială Bacău. 

3. Acţiunea „Tenis de masă şi Fotbal abilităţi 

individuale” sub patronatul „Special Olympics”, 30-

31.05.2009, eveniment organizat de Şcoala Specială 

Bacău şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău 

4. Testare FUNfitness, componentă a programului 

„Special Olympics-Sportivi Sănătoşi”, 27.05.2010, 

eveniment organizat în cadrul Centrului Şcolar de 

Educaţie Incluzivă nr. 1 din Bacău; 

 Îndrumarea şi coordonarea activităţilor de recuperare 
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desfăţurate de studenţii din ultimul an cu sportivi de 

performanţă în cadrul Bazei Didactice şi de Recuperare a 

Secţiei de Kinetoterapie şi pe teren (2000-2008); 

 Organizarea şi coordonarea Practicii în staţiuni balneare şi 

climaterice a studenţilor (1996-2008);  

 Preocupări permanente pentru amenajarea şi reamenajarea 

Bazei didactice şi de recuperare a secţiei; 

 Organizarea de activităţi cultural-artistice studenţeşti; 

 Lucru în echipe interdisciplinare de recuperare, 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 

 Membru al Comisiei pentru asigurarea calităţii 

programelor de colaborare interacademică, integrare 

naţională şi internaţională (comisie de lucru a Senatului 

Universităţii din Bacău) din iunie 2008; 

 Comisia de promovare a imaginii şi relaţii internaţionale – 

Responsabil la Catedra de Kinetoterapie din 2008. 

 Coordonatorul Programului Erasmus-Socrates cu 

Ecole de Kinésithérapie - Centre Hospitalier Universitaire 

de Grenoble 2000 – 2007; 

 Coordonatorul Programului Erasmus-Socrates cu 

Haute Ecole de Sante – Geneve, Haute Ecole Specialisee 

de Suisse Occidentale (HES-SO) 2008-2009, 2009-2011; 

 Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de 
Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din Bacău – 

2000-2004; 

3. Apartenenţa la 

societăţi ştiinţifice în 

cadrul cărora s-au 

exercitat aptitudinile 

sociale şi 

organizatorice:  

 Membru în Centrul de excelenţă privind cercetarea  

interdisciplinară în domeniul educaţiei fizice şi 

sportului din anul 2006; 

 Membru în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) -  

din anul 2004; 

 Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România -

din anul 1997. 

4. Alte activităţi care 

atestă aptitudinile şi 

competenţele sociale şi 

organizatorice 

 Membru în comisia pentru finalizarea studiilor de licenţă 

la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială a 

FŞMSS în anul 2010; 

 Membru cooptat al comisiei pentru examenul de licenţă - 

din anul 2004 până în prezent; 

 Membru al comisiei de admitere la nivel de facultate - din 

anul 2004 până în 2008; 

 Membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante de preparator universitar, asistent universitar la 

Catedra de Kinetoterapie  - din anul 2000 până în prezent; 

 Membru în biroul catedrei de Kinetoterapie din cadrul 

FEFS - 2000 – 2004; 

 Responsabilul comisiei cu baza materială la nivel de 

catedră - 2000 – 2006; 
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 Membru în coordonarea şi organizarea Sesiunii de 

comunicări studenţeşti - 2008; 

 Membru în comitetele de organizare şi ştiinţifice ale unor 

manifestări ştiinţifice - 2000 – 2008; 

 Membru în colectivul de redacţiei al Revistei Gymnasium 

în 2009; 

 Coordonator ştiinţific lucrări de licenţă (peste 90 lucrări) - 

din anul 1998 până în prezent; 

 Membru cooptat în activităţi FunFitness şi Sporturi 

Unificate organizate de Fundaţia Special Olympics din 

anul 2005 până în prezent; 

 Kinetoterapeut de teren la echipele de handbal fete şi băieţi 

– C.S.U. Ştiinţa Bacău în perioada 2000-2007. 

Permis de conducere:  Auto – Categoria B; 

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

- membru în cadrul unor proiecte de cercetare (1 

internaţional, 4 naţionale); 

- elaborarea şi publicarea a unui număr de 3 cărţi ca unic 

autor şi a unei carţi ca prim autor, a unui număr de 31 

articole şi susţinerea în cadrul unor conferinţe a unui 

număr de 27 articole; 

 Aptitudini şi competenţe pentru procesul didactic, 

concretizate în:  

- Am participat la elaborarea planurilor de învăţământ 

pentru învăţământul de zi, a programelor analitice la 

diferite discipline, a broşurilor pentru examenele de 

admitere; 

- Am coordonat şi participat la elaborarea dosarului de 

autoevaluare pentru autorizarea specializării 

Kinetoterapie şi motricitate specială - FR;  

- Am participat la elaborarea dosarului 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 - o bună stăpânire a instrumentelor 

Microsoft Office (Word, PowerPoint), cunoştinţe bune 

ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe 

PhotoShop), cunoştinţe de utilizare a programului de 

analiză statistică SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences);  

- Utilizare aparatură multimedia: cameră video, scanner, 

videoproiector, retroproiector, video, TV. 

- Aptitudini tehnice specifice domeniului, cum ar fi: 

utilizarea aparatului pentru evaluarea forţei musculare 

(dinamometrul digital Centor Easy), a goniometrelor 

speciale pentru evaluarea mobilităţii articulare 

(inclinometrele bi-level), utilizarea suspenso-terapiei şi 

scripeto-terapiei în recuperare, utilizarea aparaturii 
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speciale pentru electroterapie, utilizarea mingii Klein în 

recuperare. 

Informaţii suplimentare :  Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin – Rector al  

Universităţii din Bacău;  

 Conf. univ. dr. Mârza 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; 

 Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela - Şef catedră 

Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului 

şi Sănătăţii din  Universitatea din Bacău. 

 

06.05. 2011       Conferenţiar Universitar Doctor 

 

Vasile MANOLE 

 

 


