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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: RAŢĂ MARINELA 

Adresa: Str. Carpaţi , nr. 4 A, ap. 15, cod 600240, Bacău, România  

Telefon: Serviciu: 0234.517715. 
Fax: Serviciu: 0234.517715. 
E-mail: rata_marinela@hotmail.com 
Naţionalitate: Română 
Data naşterii: 7 Martie 1977 

Experienţa profesională: 
 • 2002 – 2004 – preparator universitar, Catedra de 

Kinetoterapie, Universitatea din Bacău;  
• 2004 – octombrie 2009 – asistent universitar, Catedra de 

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

• octombrie 2009 – lector universitar, Catedra de Kinetoterapie 
şi Terapie ocupaţională, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii, Universitatea “Vasile Alecsandri”din 
Bacău; 

• 2006 - prezent – cabinet individual de kinetoterapie, Bacau 
• 2008 - terapeut ocupaţional 
• 2009 – terapeut Vojta 

Educaţie şi formare: 
 • 2004 – 2009 – studii de doctorat în EFS, ANEFS 

Bucureşti 
• 3 decembrie 2009 –susţinerea publică a tezei de doctorat 
• 2003 – 2008 – studii aprofundate postuniversitare 

Internaţionale de Terapie Ocupaţională 
• 2002-2004 – cursuri masterat “Recuperarea sechelele 

posttraumatice ale ţesutului cutanat şi subcutanat” FEFS, 
Specializarea Kinetoterapie 

• 1998 – 2002 – studii universitare de kinetoterapie, 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Specializarea 
Kinetoterapie, cu obţinerea titlului de kinetoterapeut. 
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Alte cursuri postuniversitare:  
• 05 – 16. 07. 2010 - curs specializare în Kinesiologia 

dezvoltării aplicată sugarilor, copiilor şi adolescenţilor 
cu tulburări de dezvoltare după dr. V. Vojta, organizat 
de Societatea Internaţională Vojta, Modulul D; 

• 21 02. – 5 03. 2010, 04 05 – 11 05 2010 curs specializare 
în Manipulări de la atlas la cuboid, organizat de FSMSS 
în colaborare cu facultatea de kinetoterapie din Laussane, 
Elvetia.   

• 05 – 14. 10. 2009 - curs specializare în Kinesiologia 
dezvoltării aplicată sugarilor, copiilor şi adolescenţilor 
cu tulburări de dezvoltare după dr. V. Vojta, organizat 
de Societatea Internaţională Vojta, Modulul C; 

• 09 – 20. 03. 2009 – curs specializare în Kinesiologia 
dezvoltării aplicată sugarilor, copiilor şi adolescenţilor 
cu tulburări de dezvoltare după dr. V. Vojta, 
organizatde Societatea Internaţională Vojta, Modulul B; 

• 22.09 – 3.10. 2008 – curs specializare în Kinesiologia 
dezvoltării aplicată sugarilor, copiilor şi adolescenţilor 
cu tulburări de dezvoltare după dr. V. Vojta, 
organizatde Societatea Internaţională Vojta, Modulul A; 

• 11-15 iunie 2008 - curs postuniversitar Manipulări 
cervicale şi toracale Cyriax – realizat de Steven De 
Coninck, preşedinte ETGOM;  

• 21-25 aprilie 2008 - curs de formare privind „Examenul 
practic şi reeducarea hemiplegicului”- realizat de 
kinetoterapeut Stephanie Bernelle,  curs organizat prin 
Universitatea Bacău, Ecole du Centre Hospitalier 
Universitaire du Grenoble – Franţa;  

• 10-14 aprilie 2008 curs postuniversitar Manipulări 
lombare Cyriax – realizat de Steven De Coninck, 
preşedinte ETGOM; 

• 14-16 Ianuarie, 2008 - curs de specializare „Rolul 
integrării senzoriale la copilul cu autism” – realizat de 
Sensory Integration Network UK, Bournmouth, UK; 

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

• curs postuniversitar de Manipulări articulare – organizat 
de Universite Joseph Fourier – Ecole du Centre 
Hospitalier Universitaire du Grenoble – Franţa – 2004 

• Curs de perfecţionare cu tema: „Kinetoterapia în IMC” 
condus de kinetoterapeut Hélène Jacquemart Bergeau, 
profesor la IUP- SKS, Grenoble, în perioada 25.03.2002-
29.03.2002. 

• Curs de perfecţionare cu tema: „Kinetoterapia în 
afecţiuni respiratorii” condus de kinetoterapeut Jacques 
Bergeau, profesor la IUP- SKS, Grenoble, în perioada 
25.03.2002-29.03.2002. 

• Stagiu de formare în somatoterapie cu tema: 
„Fenomenele violenţei personale, familiale, sociale” 
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susţinut de formator, psihoterapeut EAP, Aime 
Hoffbeck, în perioada 1.06.2002-6.06.2002 

• Curs cu tema: „Terapia ocupaţională la persoanele cu 
handicap neuromotor”, organizat de Fundaţia de Sprijin 
Comunitar Bacău, în colaborare cu dna. Jane Moseley, 
specialist în terapie ocupaţională din Marea Britanie, în 
perioada 17-18.04.2002.  

• mai - iunie 2001 - student Socrates, Institutul de 
Massokinesitherapie Dijon, Frana, - stagii clinice - în 
cadrul Centrului Spitalices Universitar, MKCS:   

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: foarte bine 

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

Aptitudini şi competenţe 
sociale şi organizatorice: 

• Capacitate de analiză şi sinteză; 
• Capacitate de rezolvare a problemelor; 
• Capacitate de organizare şi coordonare; 
• Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse; 
• Hotărâre, perseverenţă 
• Abilităţi de comunicare; 
• Altruism şi orientare helping; 
• 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 7 ani de activitate: 

- program de monitorizare a studenţilor Socrates, Facultate 
ade Educaţie Fizică şi Sport, Secţia Kinetoterapie, 
Universitate din Wroclaw aprilie 2008, 5 zile 

- 2007 – 2009 - organizarea cercurilor studenţeşti, cu 
colaborare internaţională: 
1. Practice Parameter: Screening and Diagnosis of Autism, 

noiembrie 2007 
2. Exploring the Sensory Experiences of Children with 

Autism, decembrie 2007 
- 2007 – 2009 organizarea cercurilor studenţeşti, cu 

colaborare internă: 
1. Consideraţii generale privind autismul, noiembie 2007 
2. Elemente introductive in problematica copilul cu autism, 
noiembrie 2007 
3. Rolul părintelui în viaţa copilului cu autism, noiembrie 
2007 
4. Comportamentul preşcolarului între normalitate şi 
patologic, decembrie 2007. 
5. „Anatomia funcţională „decembrie 2008 – ianuarie 2009  
- 2008-2009 „Explorarea senzorială a autistului în vederea 
creşterii nivelului funcţional”. 
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• Organizare workshop „Perspective ale integrării 
absolvenţilor de terapie ocupaţională pe piaţa muncii„ cu 
diferiţi specialişti în terapia ocupa�ională în cadrul 
conferinţei de deschidere a proiectului TEORO, Bacău, 15-
16 noiembrie 2010. 

• Organizare workshop „Factori socio -economici. 
Perspectivele absorbţiei pe piaţa muncii – dezbateri studenţi 
în terapia ocupa�ională în cadrul conferinţei de deschidere a 
proiectului TEORO, Bacău, 15-16 noiembrie 2010. 

• Organizare workshop cu diferiţi specialişti în cadrul 
conferinţei internaţionale Bacău, 28-29 noiembrie 2008: 
„Autismul- o nouă provocare pentru specialiştii 
domeniului” 

• Organizare workshop în cadrul cercului pedagogic de 
logopedie cu tema: „Stimularea senzorio-motorie-
modalitate de intervenţie la copilul autist”, 23 ianuarie 2009 

• 2007 – 2008 - Elaborarea unui protocol de colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru proiectul de cercetare 
„Studiu privind creşterea nivelului funcţional al copilului 
autist, prin folosirea exerciţiului fizic, ca mijloc de stimulare 
senzoriomotrică”  

• 2007 – 2008 - Elaborarea unui protocol de colaborare cu 
Centru Şcolar pentru educaţie incluzivă nr.1 Bacau pentru 
proiectul de cercetare „Studiu privind creşterea nivelului 
funcţional al copilului autist, prin folosirea exerciţiului fizic, 
ca mijloc de stimulare senzoriomotrică” 

• 2007- 2009 - Dotarea, amenajarea şi modernizarea spaţiilor 
de învăţământ prin creearea camerei senzoriale, 
achiziţionarea de teste şi cărţi de speciaitate 

• îndrumător de an - generaţia 2006-2009; 
• Lucru în echipe interdisciplinare de cercetare în diverse 

proiecte 2002 – 2009. 
2. Funcţii îndeplinite în 

contextul cărora s-au 
exercitat aptitudinile 
sociale şi 
organizatorice 

• 2008- Membră a comisiei de promovare a imaginii 
universităţii 

• 2008 - Membră în Biroul catedrei de kinetoterapie al FEFS 
Bacău; 

• 2002-2009 - Membră în diverse comisii din cadrul catedrei 
de kinetoterapie 

• 2008 - Membru în comisii de evauare a cursurilor de 
specializare  

• 2002-2009 – Membru în comitetul de organizare al unor 
conferinţe naţionale şi internaţionale 

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

• Membră a Consiliului Ştiinţei Sportului din România din 
2000 

• Membră a Academiei Olimpice Române din 2002 
• Membră a Asociaţiei de Alegeziologie din România din 2005 
• Membră a European College of Sport Science din 2007 
• Membră a Sensory Integration Network din 2007 
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Permis de conducere: • Auto – Categoria B; 

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

- 4 rapoarte de cercetare ştiinţifică susţinute în cadrul 
stagiului doctoral; 

- Participarea la elaborarea a 2 raport cercetare în grantul: 
Studiu privind cresterea nivelului functional a copilului 
autist, prin folosirea exercitiului fizic ca mijloc de stimulare 
senzoriomotrica, nr.1231, 2007-2009 

- autor al cărţii „Autism - aspecte generale”, Ed. PIM, Iaşi, 
2008, 114 pagini, ISBN 606-520-164-2, Iaşi  

- autor al caietului de lucrări practice pentru studenţii anului 
III „Kinetoterapia în afecţiuni respiratorii” Biblioteca 
Universităţii din Bacău, 62 pagini, Bacău, 2009; 

- Broşură şi poster: Autismul să-l înţelegem şi să-l acceptăm, 
noiembrie, 2007 

- Martie 2007 - câştigarea locul întâi la „Olimpiada tinerilor 
doctoranzi”, Piteşti.  

- Participat la congresul Internaţional „Diagnosticul 
neurogenetic şi dezvoltarea programelor de terapie pentru 
persoane cu tulburări de spectru autist şi am luat parte la 
diferite 4 work-shopuri din tematica popusă. 

- Participarea la conferinta „Dimensiuni calitative ale 
profesionalizării pentru cariera didactică”, Bacau 02-
03.11.2007 

- 50 lucrări publicate în volumele sau revistele de specialitate 
ale Sesiunilor şi Conferinţelor Internaţionale şi Naţionale la 
care am participat în perioada 2001 – 2008; 

- Expert dezvoltare  curriculum �i material didactic proiect 
TEORO - Terapia Ocupa�ională �i ingineria aplicată în 
echipamente pentru reabilitare �i tehnologie asistivă- 
specializări universitare europene, nou introduse in 
România, pentru o societate bazată pe cunoa�tere �i 
egalitate de �anse, POSDRU/86/1.2/S/63545 

- membru al Proiectului de Cercetare: „Modele de proiectare 
curiculară pentru educaţia fizică adaptată şi inclusivă”, nr. 
931, ANEFS, Bucureşti.  

- membru al Proiectului de Cercetare: „Studiu privind 
cresterea nivelului functional a copilului autist, prin 
folosirea exercitiului fizic ca mijloc de stimulare 
senzoriomotrica”, nr. 1231, FEFS, Bacău. 

- membru în cadrul proiectului de cercetare încheiat cu INCŞ 
Bucureşti şi CCP Piteşti, prin decizia nr. 378/17.03.2004 
“Investigarea potenţialului biomotric şi a atitudinilor de 
postură al populaţiei şcolare a judeţului Bacău” 

- membru în cadrul proiectului de cercetare încheiat cu 
Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bacău, 2005 “Evaluarea 
funcţională neuromioartrokinetică a sportivilor, în scop 
profilactic şi de tratare a traumatismelor 

- membru al Proiectului de Cercetare: „Health promotion in 
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older people: developing materials for taking medicine”; 
Hacepette, School of nurcing, Ancara, Turky. 

- membru al Proiectului de Cercetare: Facility to participation 
for young people with disability in an enlarged Europe; 
Joint Action Programme Socrates/Leonardo da Vinci/ 
Youth; 113161-JA-1-2003 

• Aptitudini şi competenţe pentru procesul didactic, 
concretizate în:  

- Transmiterea de cunoştinţe de specialitate din domeniul 
kinetoterapiei şi terapiei ocupaţionale; 

- Stagiu de predare în cadrul Facultăţii ade Educaţie Fizică 
şi Sport, Secţia Kinetoterapie, Universitate din Wroclaw, 
Polonia, mai, 2008 

- Coordonator, în perioada 2002–2011, de lucrări de diplomă 
pentru finalizarea studiilor universitare la studenţi de la 
specializarea Kinetoterapie. 

- Coordonarea lucrărilor studenţilor secţiei de kinetoterapie 
pentru Sesiunile Studenţeşti între anii 2005-2011 

• Aptitudini şi competenţe tehnice, concretizate în: 
• utilizare PC , WEB 
• asistenţă tehnică, consultanţă în kinetoterapie şi terapie 
ocupaţională; 
• Utilizare aparatură multimedia: cameră video, scanner, 
videoproiector, retroproiector, video, TV. 

Informaţii 
suplimentare : 

- prof. univ. dr. Raţă Gloria – F.S.M.S.S. Bacău  
- conf. univ. dr. Gabriela Raveica - F.S.M.S.S. Bacău 
- conf. univ. dr. Gabriela Ochiană - F.S.M.S.S. Bacău. 

mai  2011                                                   
Lector universitar doctor 

 
                                                           RAŢĂ MARINELA 

 
 


