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Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

UNIVERSITATEA 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: RRAAŢŢĂĂ  GGLLOORRIIAA  

Adresa: Str. Coton, nr. 650, Sat Munteni, Com. Mărgineni, jud. Bacău, 

România. 

Telefon: Serviciu: 0234.517715. 

Fax: Serviciu: 0234.517715. 

E-mail: gloria_rata50@hotmail.com ;  gloria_rata50@yahoo.com 

Naţionalitate: Română. 

Data naşterii: 31, octombrie, 1950. 

Experienţa profesională: 

  Profesor universitar Doctor la Catedra de Sporturi 

Individuale, a Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului 

şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău din 03 XII. 2004 

până în prezent, prin decizia 785.din 16.12.2004, având la 

bază Anexa nr. 1 la Ordinul M.E.N. 3525/07 şi Ordinul 

Ministrului nr. 5429/3.12.2004 ; 

 Conferenţiar universitar Doctor la Catedra de Sporturi 

Individuale, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 

Universitatea din Bacău – 01. X. 2002 – 03. XII. 2004; 

 Lector universitar, titular (prin concurs) la Catedra de 

Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 

Universitatea din Bacău - 01. X. 1993 - 30.IX. 2002;  

 Profesor de educaţie fizică, Liceul „V. Alecsandri” Bacău - 

01.IX. 1990 – 30.IX.1993; 

 Profesor de educaţie fizică, detaşată la Şcoala nr.20 Bacău - 

01.IX. 1988 – 31.VIII.1990; 

 Antrenoare la lotul naţional la Atletism – probe tehnice 

- 1982, 1984, 1985, 1986; 

 Profesor titular la C.S.S., Bacău, Secţia Atletism 

01.II.1976 – 31.VIII.1988; 

 Profesor suplinitor la C.S.S., Bacău, Secţia Atletism 

01.IX. 1973 – 01.II. 1976. 

Educaţie şi formare: 

  Curs postuniversitar “Documentarea, implementarea şi 

îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în 

procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică”, 

Universitatea din Bacău, 15 octombrie – 26 noiembrie 2006; 
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 Stagiu de formare în somatoterapie  „Fenomenele 

violenţei personale, familiale sociale”, organizat de 

Centrul de Asistenţă Psihologică Bacău susţinut  de 

formator, psihoterapeut EAF, Aime Hoffbeck – 01 – 06 

VI. 2002; 

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

ANEFS Bucureşti, finalizate cu susţinerea publică tezei de 

doctorat „Studiu privind dinamica şi dezvoltarea detentei la 

copii şi juniori” conducător ştiinţific Prof. univ. Dr. Tiberiu 

Ardelean, în data de 29.06.2001, calificativ foarte bine. Titlul 

ştiinţific de Doctor în Educaţie Fizică şi Sport, confirmat, 

prin ordinul M.Ed.C. nr. 4911/02.11.2001 - 1996 – 2001; 

 Seminar "Tehnici de comunicare eficace şi rezolvare de 

conflict”, Bacău - organizat de Centrul de Asistenţă 

Psihologică Bacău în colaborare cu Centre d Entrainement a 

la Communication Chidharom Conseils - 25 – 27 IX. 1998; 

 Gradul didactic I, ANEFS Bucureşti, specializarea Educaţie 

fizică şi sport, media 10,00 – 1986; 

 Gradul didactic II, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, 

specializarea Educaţie fizică şi sport, media 9,50 – 1982; 

 Definitivare în învăţământ, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, 

specializarea Educaţie fizică şi sport, media 8,33 – 1976; 

 Continuare studii la Institutul de Educaţie Fizică şi Sport, 

Bucureşti (media 10 la examenul de licenţă) – 1973 - 1976; 

 Secţia de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Institutului 

Pedagogic Bacău – 1970 - 1973; 

 Liceul „Tudor Vladimirescu”, Slatina, Judeţul Olt – 1965 - 

1969; 

 Şcoala generală Cireşu - Stroieşti, Judeţul Vîlcea  - 1967 – 

1965. 

Aptitudini şi competenţe personale 

Limba maternă: Româna. 

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

                abilitatea de a scrie: satisfăcător 

                abilitatea de a vorbi: satisfăcător 

 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; 

 Capacitate de interrelaţionare; 

 Abilităţi de comunicare; 
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 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 sportivii, elevii şi 

studenţii pe parcursul celor 34 ani de activitate; 

 Organizarea Campionatului Naţional Universitar de 

Atletism în sală – 1994 şi 2007; 

 Participare în calitate de antrenor/cadru didactic, arbitru 

sau organizator la competiţiile sportive pe plan judeţean şi  

naţional; 

 Lucru în echipe interdisciplinare de cercetare în proiecte şi 

granturi de cercetare; 

 Participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în cadrul 

domeniului şi al specializării; 

 Activitatea în cadrul Centrului pentru Învăţământ la 

Distanţă din Universitatea din Bacău. Prin politica 

managerială pe care am dezvoltat-o ca şi Responsabilă a 

Învăţământului la Distanţă – Educaţie Fizică şi Sport a 

acestui departament, împreună cu colaboratorii mei am 

reuşit pe parcursul mandatului meu: 

- Implementarea şi dezvoltarea acestei forme moderne 

de învăţământ în cadrul Universităţii din Bacău şi a 

Facultăţii de Educaţie Fizică Bacău; 

- Achiziţionarea şi dotarea specializări ID din 

universitate cu 40 de computere, care la ora actuală 

formează 2 reţele intranet cu conexiune Internet; 

- Crearea unui centru de multiplicare a materialelor 

didactice specifice formei de învăţământ Zi şi ID; 

- Achiziţionarea din fonduri extrabugetare a unui imobil 

în localitatea Vatra Dornei, imobil care în prezent este 

„Centrul pentru Practică în Sporturi de iarnă, Practică 

în Staţiuni Balneare şi Practică în Turism şi Orientare 

sportivă” al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului 

şi Sănătăţii din Bacău. 

 Activitatea desfăşurată ca Director de program în cadrul 

Departamentului de Studii Postuniversitare şi de Formare 

Continuă din Universitatea din Bacău, unde în perioada 

2003 – 2007 am organizat întreaga activitate la 

masteratele: 

- Activităţi corporale sportiv –recreative şi de timp liber; 

- Psihologia Sportului de performanţă; 

- Informatizare şi modelare în educaţie fizică şi sport. 

2. Funcţii îndeplinite în 

contextul cărora s-au 

exercitat aptitudinile 

sociale şi 

organizatorice 

 Şef de catedră, Catedra de Sporturi Individuale a 

Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din 

cadrul Universităţii din Bacău - din martie 2008 până în 

prezent; 

 Membră în Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii 

învăţământului pe Facultate (CEACF) în urma 

propunerilor şi aprobării CP., proces verbal din 21.09.2006 

şi a senatului Universităţii Bacău, P.V. din 25 septembrie 
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2006 punctul 3; 

 Responsabil pe facultate la Departamentul de Studii 

Postuniversitare şi de Formare Continuă - din 10. XI. 

2005 până în prezent; 

 Şef de catedră interimar, Catedra de Sporturi Individuale 

a Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 

din cadrul Universităţii din Bacău - 06. IX. 2005 -10. XI. 

2005; 

 Decan, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din 

Universitatea din Bacău, 26. II. 2004- 17. VI. 2005; 

 Şef de catedră, Catedra de Sporturi Individuale a 

Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din 

Bacău – 01. II. 1999- 01. II. 2004; 

 Membră a Senatului Universităţii din Bacău – 01. II. 

2004 – octombrie 2008; 

 Director Departament Învăţământ la Distanţă, 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea 

din Bacău – 01. X. 1999- 01. VII. 2004; 

 Responsabil Cursuri Fără frecvenţă, Facultatea de 

Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din Bacău – 01. 

X. 1994- 2000; 

 Vicepreşedinte în Asociaţia Sportivă judeţeană de 

Atletism din 2001; 

 Membră a Consiliului Profesoral al Departamentului 

pentru Pregătirea Profesională şi Didactică din 

Universitatea din Bacău - din 10. I. 2004 până în prezent; 

 Membră a Consiliului Profesoral al Facultăţii de 
Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din 

Universitatea din Bacău - din 01. X. 1998 până în prezent; 

 Şef de catedră - Catedra de Atletism C.S.Ş. Bacău – 

1983 – 1988; 

 Membră în comisii la examenele de admitere - 1990 – 2007; 

 Secretar în Comisia Centrală de Admitere pe 

Universitate pentru sesiunea iulie şi septembrie, în urma 

propunerilor în senatul Universităţii din Bacău -1996; 

 Preşedinte şi membru în comisii de concurs pentru 

titularizare pe post de preparator universitar şi promovare 

pe post de asistent, lector, conferenţiar  şi profesor 

universitar - 1999 – 2008; 

 Preşedinte în comisii la examenele de definitivat, 

gradul didactic II şi titularizare pe post în 

învăţământul preuniversitar - 2003 – 2008; 

 Preşedinte în comisii la examenele de admitere şi 

licenţă – 2004 – 2005; 

 Membră în comisiile de licenţă şi de admitere - 1994 – 

2003, 2006, 2007; 

 Preşedinte sau membru în comisiile de admitere sau 
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disertaţie la studiile postuniversitare de masterat - 

2003-2007. 

3. Apartenenţa la 

societăţi ştiinţifice în 

cadrul cărora s-au 

exercitat aptitudinile 

sociale şi 

organizatorice: 

 Membră în ECSS (European College of Sport Science) 

din anul 2006; 

 Membră în Centrul de Cercetări pentru Performanţă 

Umană Bacău din anul 2002; 

 Membră în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) -  

din anul 2003;   

 Membră a Consiliului Ştiinţei Sportului din România -

din anul 1994. 

4. Alte activităţi care 

atestă aptitudinile şi 

competenţele sociale şi 

organizatorice 

 Expert evaluator ARACIS - din anul 2006; 

 Expert evaluator C.N.C.S.I.S. - din anul 2004; 

 Referent ştiinţific în comisii de doctorat - din anul 2003; 

 Membră în colectivul de redacţie a unor reviste editate de 

Institutul Român de cercetări al Academiei Americano-

Române, cu sediul în Mannheim, Germania. 

Permis de conducere:  Auto – Categoria B; 

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

- Colaborator în 3 proiecte de cercetare: 

1. „Influenţa unor extracte din plante asupra activităţii 

musculare”. Contract M.C.T. Universitatea din Bacău 

– I.N.E.F.S. Chişinău – Boisan Bucureşti – membru,  

1994 - 1996;  

2. „Modificări funcţionale induse de unele extracte din 

plante” Contract M.C.T. – Universitatea din Bacău – 

I.N.E.F.S. Chişinău – Boisan Bucureşti – membru, 

1994 – 1997; 

3. Proiectul Leonardo Da Vinci „Squality / Lequal în 

cadrul componentei „Cercetarea calităţii vieţii la 

personale de vârsta a treia” coordonat de Organizaţia 

„Passeport Internaţional”, Franţa cu finanţare din 2003 

– membru, 2003-2006. 

- Director a două proiecte de cercetare: 

1.  „Investigarea potenţialului biomotric şi  a atitudinilor 

de postură al populaţiei şcolare a judeţului Bacău”, 

2004-2006; 

2.  „Analiza relaţiei forţă – viteză în sportul de 

performanţă” , Program iniţiat de Centrul de cercetare 

umană din Bacău, 2004-2006. 

- Membru al colectivului de cercetare în grant 

CNCSIS, câştigate prin competiţie şi finanţate de la 

bugetul statului 2004-2006; 

- Membru al colectivului de cercetare în grantul:  

„Violenţa în sport. Educaţie pentru toleranţă”, din 

2005-2006;  Nr. 1289/2004; Universitatea din Suceava,  

cu finanţare din 2004; 

- Director de Grant tip A „Studiu privind creşterea 

nivelului funcţional a copilului autist, prin folosirea 
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exerciţiului fizic ca mijloc de stimulare senzorio-

motrică.” (evaluat  cu 90 puncte), nr. înregistrare 1231, 

2006, aprobat cu finanţare CNCSIS 2007-2008; 

- Director de program masterat „Activităţi notrice 

curriculare şi de timp liber”, plan de învăţământ 2008-

2009; 

- Referent ştiinţific:  Cecilia Gevat,  Alin Larion  – Ilie 

Floroiu, Edit.  Ovidius University Pres, Constanţa 2003, 

ISBN : 973-614 -144-6;  Drăgoi  Cristian – Turism şi 

activităţi sportive in spaţiul montan, Edit. EduSoft, Bacau, 

2006; Ababei Cătălina - Curs Atletism, Edit. EduSoft, 

Bacau, 2006;  Dănuţ Mârza Dănilă, 2006,  Teoria educaţiei 

fizice şi sportului – Curs pentru studenţii specializărilor 

educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică, 

Iaşi, Edit. Pim, ISBN 973-716-459-8,/ 9 789737164599; 

Dan Iulian Alexe –Atletism – Îndrumar practico-metodic,  

Edit. Pim, ISBN 973-716-459-8,/ 9 789737164599; 

Mihăilescu Liliana, Mihăilescu Nicolae - Atletism  în 

sistemul educaţional, Piteşti, Edit. Univ. din Piteşti, 2007. 

- Referent ştiinţific oficial IOD - ANEFS , Bucureşti: 2005 

(Anastos Antonios), 2006 (Grigoriadou, Constantinescu C. 

Octav Constantin, Andrei Vasile) 2007 (Andrei Vasile. 

Liviu, Adriano de Jesus Pereira, Lupu Elena, George 

Chytas) 2008 (Drăgoi Cristian). 

- Referent oficial IOD – FEFS Piteşti: 2005 - –(Ionel Dorel 

Sandici, Dobrescu Tatiana), 2006 - (Petrof Marin), (Silviu 

Gabriel Cioroiu), 2008 – (Balint Tatiana, Nicolau Elena, 

Popa Cristian). 

- Referent oficial IOD – INEFS Chişinău: 2005 - (Macri 

Aura), 2006 - (Gidu Diana-Victoria), 2007 - (Enoiu 

Roxana, Raţă Elena), 2008 (Mereuţă Claudiu, Ursanu 

Grigore). 

- Membru în Comitetul ştiinţific la Conferinţa 

Internaţională – Anul european al sportului – BACĂU 

26-25 septembrie 2004; 

- Moderator –„Conferinţa ştiinţifică naţională – Tendinţe 

şi perspective europene în cultură fizică şi sport” - 19 

mai 2006 Suceava; 

- Preşedintele Comitetului de organizare Conferinţa 

Internaţională – Domeniul Culturii Fizice şi sportului în 

perspectiva integrării europene – Bacău 3-4 Noiembrie 

2006; 

- Membru în colectivul de redacţie al revistei 

Gymnasium – ISSN-1453-0201, Bacău - Universitatea din  

Bacău. 

 Aptitudini şi competenţe pentru procesul didactic, 

concretizate în:  

- Ca şefă a catedrei de sporturi individuale m-am implicat 

permanent în activităţile catedrei şi facultăţii, prin 

participarea la elaborarea planurilor de învăţământ pentru 
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învăţământul de zi, învăţământ la distanţă şi masterat, a 

programelor analitice la diferite discipline, a broşurilor 

pentru examenele de admitere, a dosarelor de 

autoevaluare a specializării Educaţie Fizică (pentru 

Bacău şi Filiala Piatra Neamţ) şi a dosarelor de înfiinţare 

în cadrul facultăţii a Studiilor de Masterat, pentru două 

direcţii de studiu etc.; 

- Coordonator, în perioada 1994–2007, lucrări de licenţă şi 

diplomă a studenţilor de la specializarea Educaţie Fizică 

şi Sport şi de la Colegiul de Institutori; 

- Coordonator  în perioada 1999–2007, lucrări pentru 

obţinerea gradului didactic I, în învăţământul 

preuniversitar; 

- Am coordonat şi am participat 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; 

- Am coordonat şi am participat la elaborarea dosarelor de 

autoevaluare pentru autorizarea şi acreditarea 

specializărilor din cadrul facultăţii;  

- Am coordonat şi am participat la elaborarea dosarelor de 

autoevaluare pentru acreditarea în cadrul facultăţii a 

Studiilor de Masterat Universitar. 

 Aptitudini şi competenţe sportive, concretizate în: 

- În perioada 1973-1988, cât am fost profesoară la C.S.S. 

Bacău,  şi şefă la Catedra de Atletism, aceasta a ajuns 

una din cele mai puternice catedre de profil din ţară, 

atleţii clubului obţinând rezultate de excepţie în 

competiţiile sportive interne şi internaţionale la nivelul 

copiilor şi juniorilor; 

- Ca profesor/antrenor de atletism am obţinut o serie de 

rezultate notabile atât la juniori cât şi la seniori, 

reprezentate de: 

- 139 de medalii câştigate la concursurile şi campionatele 

naţionale; 

- 16 recorduri naţionale în probele din atletism; 

- 12 medalii la Concursurile internaţionale de juniori , 

tineret şi seniori; 

- 1 medalia de aur şi 2 medalii de argint  la jocurile 

Balcanice de juniori şi tineret ;   

- 9 medalii la Campionatele Universitare  de Atletism; 

- promovarea la loturile naţionale a 15 de sportivi 

(Grigoraş Iulia, Cancel Tereza, Sava Costel, Huminiuc 

Constantin, Cadar Marcel, Paloşanu Teodora, Şenchea 

Gabriela, Ţibichi Elena, Vizitiu Elena, Babîi Geanina, 

Bâlbă Liliana, Lupu, Mândru Daniela, Mihai, Zamfir 

Carmen, Alexe Dan), care au avut rezultate deosebite 

şi în concursurile internaţionale. 
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- În anii 1975 şi 1988, am participat, pe linie de 

specialitate, la perfecţionările antrenorilor de atletism, 

desfăşurate la Snagov, Bucureşti în organizarea 

Federaţiei Române de Atletism şi Colegiului Central al 

Antrenorilor. 

 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; 

 Conf. univ. dr. Mârza Dănilă Dănuţ Nicu – Decan al 

Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din 

cadrul Universităţii din Bacău; 

 Prof. univ. dr. Şalgău Silviu – Prodecan al Facultăţii de 

Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul 

Universităţii din Bacău;  

 Prof. univ. dr. HC. Epuran Mihai ANEFS Bucureşti; 

 Prof. univ. dr. Mihailescu Liliana - Şef catedră, Facultatea 

de Educaţie Fizică din cadrul Universităţii din Piteşti; 

 Prof. univ. ur. Colibaba Evuleţ Dumitru - Facultatea de 

Educaţie Fizică din cadrul Universităţii din Piteşti; 

 Prof. univ. dr. Pierre de Hillerin – Director Centrul de 

Cercetări pentru Problemele Sportului Bucureşti; 

 Prof. univ. dr. Ene-Gevat Cecilia - Cancelar al Facultăţii 

de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii 

Ovidius Constanţa; 

 Conf.Univ.Dr. Stănescu Monica ANEFS Bucureşti. 

 

01 octombrie 2008                                                     Profesor universitar doctor 

 

                                                           Gloria RAŢĂ 

 

 


