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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: MIHĂILĂ MARILENA-ROXANA 
Adresa: Str.Gavril Galinescu, nr.4, bl.Z2, sc.D, ap 63, Piatra Neamt, 

România  
Telefon:  0740504730, 0724962413 
Fax: Serviciu: 0234.517715. 
E-mail: roxrox84@yahoo.it  ; mihaila.roxana@ub.ro 
Naţionalitate: Română 
Data naşterii: 24, ianuarie, 1984. 

Experienţa profesională: 
 • Asistent universitar la Catedra de Kinetoterapie şi 

Terapie Ocupaţională, a Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău din 
2008; 

• Preparator universitar doctorand la Catedra de 
Kinetoterapie, a Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului 
şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău din anul 2006 – 
2008; 

Educaţie şi formare: 
 • Din  octombrie 2007-Studii de doctorat în Medicină, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” 
din Iaşi, coordonator teză de doctorat Prof. Univ. Dr. 
Neam�u Corneliu 

• Universitatea Bacău, Departamentul de Studii 
Postuniversitare, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii, Secţia Kinetoterapie �i Motricitate 
specială,  “Recuperarea sechelelor post-traumatice alte 
ţesutului cutanat şi subcutanat”, Masterat, examen de 
disertaţie în sesiunea martie 2008, media (10) 

• Cursuri postuniversitare de zi, Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic, profil F�MSS, 
Specializarea Kinetoterapie, 2006 

• Studii universitare, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii, Secţia Kinetoterapie �i Motricitate 
specială Examen de Licen�ă, cu obţinerea titlului de 
Kinetoterapeut media (9,95) 2002– 2006  
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• Université Josep Fourier- Sciences Technologie 
Medicine Schimb de experien�ă perioada 25.01.2005- 
26.06.2005 Grenoble, Fran�a 

• Liceul Ion Ionescu de la Brad, Roman, Jud. Neam� 1998 
– 2002 ; 

• curs postuniversitar-  Basic Motor Skills of children with 
Down syndrome, motor development and intervention – 
organizat de ′s Heeren Loo Midden-Nederland –
decembrie 2007, Arad, România. 

•  The course on clinical reasoning, diagnosis and 
treatment of soft tissue lesions, updated ortophaedic 
medicine (Cyriax), module: Lumbar Spine, 4 days, 
(Cerificate in Orthopedic Medicine), 14 aprilie  2008, 
Bacău, România. 

• Participarea la cursul ,,Formation Practique à l�Examen 
et la Reéducation de l�Hémiplégie,, sus�inut în 
perioada 21-25 apr.2008, de kinetoterapeut, Stéphanie 
Bernelle, Ecole de Kinésitherapie CHU de Grenoble, 
France. 

• Modules of the basic and advanced training program in 
updated orthopaedic medicine (Cyriax): Cervical and 
Thoracic Spine (Cerificate in Orthopedic Medicine), 12 – 
15 iunie 2008, Bacău, România.  

 

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 italiană:  abilitatea de a citi: foarte bine 

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

Aptitudini şi competenţe 
sociale şi organizatorice: 

• Capacitatea de a acumula cuno�tin�e în timp 
• Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 
• Capacitate de organizare şi coordonare; 
• Abilităţi de comunicare; 
• Abilităţi de relaţionare interpersonală 
• Abilităţi de conducere 
• Adaptabilitate; 
• Flexibilitate 
• Capacitate de rezolvare a problemelor 
• Capacitate de autocontrol şi adaptare 
• Spirit de observaţie 
• Tenacitate 
• Empatie 
• Altruism 
• Corectitudine 
• Punctualitate 
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1. Activităţi în contextul 
cărora s-au exercitat 
aptitudinile sociale şi 
organizatorice: 

• Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii; 
• îndrumarea şi coordonarea activităţii de recuperare a 

studenţilor din Baza Didactică şi de Recuperare a Secţiei 
de Kinetoterapie precum şi la domiciliul pacienţilor; 

• Lucru în echipe interdisciplinare de recuperare, de 
cercetare; 

• Participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în cadrul 
domeniului şi al specializării; 

• organizarea şi coordonarea Sesiunii de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, 2007 

• Coordonarea stagiilor clinice şi a practicii studenţilor în 
Spitalul Jude�ean Bacău �i Unită�ile de Învă�ământ;  

• În anul universitar 2008-2009 intocmirea orarului pentru 
studentii de la ZI �i IFR; 

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

• Membră în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) -  
din anul 2004;   

• Membră în Asociaţia Kinetoterapeuţilor din Bacău (din 
anul 2006); 

• Membră a Consiliului Ştiinţei Sportului din România -
din anul 2007. 
 

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

• Membră în comisia administrativă şi de bază materială, la 
nivel de catedră; 

 

Permis de conducere: • Auto – Categoria B; 

Alte aptitudini : • Aptitudini şi competenţe pentru procesul didactic, 
concretizate în:  

- Am participat la elaborarea  a programelor analitice la 
diferite discipline, a fi�elor de evaluare somato-
func�ională pentru examenele de admitere; 

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

- Am coordonat şi am participat 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 : • Conf. Univ. Dr. Raveica Gabriela – Prorector a Universităţii 
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din Bacău  

•  Prof. Univ. Dr. Mârza Dănilă Doina –  Facultatea de Ştiinţe 
ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii din cadrul 
Universităţii din Bacău; 

• Conf. Univ. Dr. Ochiană Gabriela- Şef Catedră 
Kinetoterapie 

 
Martie 2010                                                                     Asistent universitar doctorand 

 
                                                                                   Marilena-Roxana MIHĂILĂ 

 
 
 


