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Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ababei Radu 

Adresă(e) Bacău, România 

Telefon(oane) 0234517715 Mobil: - 

Fax(uri) 0234517715 

E-mail(uri) raduababei@ub.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 23 martie 1962 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Vasile Alecsandri„ din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, 
Departamentul de Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă 

  

Experienţa profesională  
  

 - Profesor universitar Doctor la Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, din 2007- prezent; 

- Viceprimar al Municipiului Bacău din 2014-2016 

- Director executiv - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău, 2012-2014 

- Conferenţiar universitar Doctor la Catedra de Sporturi Individuale, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi 
Sport din Universitatea Bacău, 2003 – 2007; 

- Director Direcţia Management Programe Universitare, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
2008-2009; 

- Consilier personal pentru învăţământul superior al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului , 2007-
2008; 

- Inspector general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău – 2005 – 2006; 

- Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău - iunie-iulie 2005;  
- Lector universitar, la Catedra de Sporturi Individuale, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
Universitatea Bacău, 1995 – 2003; 
- Asistent universitar la Catedra de Educaţie Fizică a Universităţii din Bacău, 1992 - 1995; 
- Asistent universitar suplinitor la Catedra de Educaţie Fizică a Universităţii din Bacău, 1991 - 1992; 
- Inspector de specialitate CJEFS, DJTS Bacău, 1998 – 1991; 
- Antrenor Atletism la Sport Club Bacău – 1987 - 1988; 

  

Educaţie şi formare  
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 - Curs Formator, Şcoala de Studii Comericale Bacău, -2017 

- Curs Manager în turism, Şcoala de Studii Comericale Bacău, -2017 

- Curs Manager de proiect MInisterul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bacău (România) -2013 

- Curs Institutul Naţional de Administraţie, Imagine şi relaţii publice ale organizaţiei – 2008; 

- Curs „Managementul proiectelor educaţionale, 30 credite transferabile, Casa Corpului Didactic „Grigore 
Tăbăcaru”, Bacău - 2005; 
- Curs „Utilizarea tehnologiilor informaţionale”30 credite transferabile, Casa Corpului Didactic „Grigore 
Tăbăcaru”, Bacău - 2005; 

 - Curs „Educaţia incluzivă şi interculturală” 30 credite transferabile, Casa Corpului Didactic „Grigore 
Tăbăcaru”, Bacău - 2005; 

- Doctor în Educaţie Fizică şi Sport - Specializarea Educaţie Fizică şi Sport. Teza de doctorat 
"Transferul în probele combinate din atletism". Conducător de doctorat prof. univ dr.H.C. Mihai Epuran. 
Doctor în educaţie fizică şi sport din 24 aprilie 2003; 

- Studii de doctorat în Educaţie Fizică şi Sport, Specializarea Psihologia sportului – ANEFS Bucureşti, 
1996 – 2003; 

- Susţinerea lucrării de licenţă, ANEFS Bucureşti – 1992; 

- Curs de perfecţionare pentru directorii cabinetelor metodico-ştiinţifice judeţene, CNEFS Bucureşti – 
1988; 

- An de specializare – Atletism, Institutul de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti – 1986 – 1987; 

- Institutul de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti - 1983 – 1986; 
- Liceul de matematică fizică „George Bacovia” Bacău -1977-1981. 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Franceză   B2  C2  C2  C2  B2 

Limba Engleză   B2  B2  C1  C1  B2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor; 

- Capacitate de analiză şi sinteză; 

- Capacitate de organizare şi coordonare; 

- Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse; 

- Competitivitate şi eficienţă în rezolvarea problemelor; 

- Abilităţi de comunicare; 
- Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii pe parcursul celor 20 ani de activitate în Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău; (1990-) 
- Înfiinţarea, organizarea şi dezvoltarea Centrului de cercetare pentru performanţă umană (2003 – 
2006); 
- Organizarea şi coordonarea activităţilor filialei Bacău a Academiei Olimpice Române; (1998-) 
- Obţinerea de către filiala AOR Bacău a premiului naţional pentru promovarea olimpismului în 
2008; 
- Coordonarea activităţii specifice managementului învăţământului preuniversitar din judeţul Bacău 
(2005-2006); 
- Supervizarea proiectelor educaţionale şi manageriale ale MECT în calitate de consilier al ministrului 
(2007-2008); 
- Supervizarea proiectului POSDRU „Managementul universitar” în calitate de membru al comisiei de 
monitorizare(2007) 
- Coordonarea activităţii specifice managementului universitar din România în calitate de Director al 
direcţiei de management universitar al MECT (2008-2009); 
- Coordonarea activităţii organizatorice a boxului din judeţul Bacău;(2000-) 
- Asigurarea activităţii de management de proiect pentru proiectul „Sprijinirea handbalului masculin 
băcăuan”, proiect al Asociaţiei Pro Volei Bacău, valoare 1.500.000 RON;(2011-) 
- Asigurarea activităţii de management de proiect pentru proiectul „Sprijinirea handbalului feminin 
băcăuan”, proiect al Asociaţiei Arena Sport Bacău, valoare 1.900.000 RON; (2011-) 
- Activităţi specifice în calitate de membru în Comisia de arbitri a F.R.Atletism; (2007-2008) 

  

 - Organizator al manifestărilor ştiinţifice din FEFS Bacău în perioada 1992-2008, 
- Activităţile desfăşurate în calitate de şef secţie al Asociaţiei Române pentru Propaganda şi Istoria 
Aeronauticii; 

- Director Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău, 2012- 

- Director Direcţia Management Programe Universitare, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 

- Consilier personal pentru învăţământul superior al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 

- Director al Filialei Bacău a Academiei Olimpice Române; 

- Secretar ştiinţific al Comisiei naţionale de specialitate aria curriculară educaţie fizică şi sport;  

- Preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Box; 

- Membru al Asociaţiei Judeţene de atletism; 

- Membru al Comisiei Naţionale de Arbitri al Federaţiei Române de Atletism; 

- Şef secţie al Asociaţiei Române pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii; 

- Membru în Comisia naţională de implementare a protocolului MECT-COSR-ANS; 

- Inspector general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău; 

- Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău - iunie-iulie 2005;  

- Responsabil cu pregătirea psihologică a echipei de volei Ştiinţa Bacău, participantă în cupele europene, 
Campioană a României 2001 -2005; 
- Inspector de specialitate în CJEFS, DJTS Bacău 
- Consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare aparatură multimedia: cameră video, scanner, videoproiector, retroproiector, video, TV. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Utilizare PC - la nivel foarte bun Office, Corel;  

  

Competenţe şi aptitudini sportive - 7 titluri de campion naţional la atletism; 

- medalie de bronz la Campionatele Balcanice;  

- recordman naţional la atletism; 

- component al lotului naţional de atletism - 1979-1987; 

- component al lotului naţional de bob - 1982-1984; 

- Premiul pentru promovarea olimpismului 
  

Alte competenţe şi aptitudini - Membru Delegaţia Oficială a României la Conferinţa Internaţională Promoting Innovation and 
Creativity: Schools' Response to the Challenges of Future Societies, Brdo, Slovenia,8–10 Aprilie 2008 
- Evaluator Olimpiada națională de cunoștințe sportive teoretice, (2007-) 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere, categoria B. 
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Informaţii suplimentare Persoane de contact, referinţe etc: 

- Prof. univ. dr. Gabriel Octavian Lazăr, Preşedintele Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

- Prof. univ. dr. Liliana Mihăilescu, Decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii 
„din Piteşti 
- Prof. univ. dr. Francois Le Minor, Decan FSS Poitiers, Franţa. 
Membru asociații stiintifice/profesionale 

- Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România (din anul 1995); 

- Membru în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) (2005 – 2008); 

- Secretar ştiinţific în Comisia naţională de educaţie fizică şi sport a MECT. 

- Membru Societatea Română pentru Educaţie Fizică şi Sport 

- Membru FIEP, 2010. 
Premii obținute sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice 

- Premiul naţional pentru promovarea olimpismului al Comitetului Olimpic Român – 2003 

- Cetăţean de onoare al oraşului Comăneşti, din 2006- 
- Emblema de onoare a Forţelor Aeriene Române 2010 
Membru / coordonator centre de cercetare, grupuri de cercetare 

- Membru în colectivul de redacţie al revistei Ştiinţa Sportului – 2004; 

- Redactor şef al Revistei Gymnasium, revistă în evidenţa CNCSIS categoria D – 2000; 

- Membru în colectivul de redacţie al revistei Studii şi cercetări ştiinţifice în educaţie fizică şi sport, al 
FEFS Bacău – 1998; 

  

 Membru / director de proiecte, granturi 
- Expert în magement educaţional, recunoscut de către MECTS 
- Expert în  proiectul de cercetare -dezvoltare POSDRU /87/1.3/S/62665 „Formarea continuǎ a cadrelor 
didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii engleze şi 
evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” 
- Expert în  proiectul de cercetare – dezvoltare POSDRU /87/1.3/S/62771 „ Formarea continuǎ a cadrelor 
didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii franceze şi 
evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” 
- Director proiect 535/1.05.2006 „Selecţia pentru bobul de performanţă în judeţele Moldovei” 
- Director proiect 11231/27.05.2006 „Opţiunea elevilor din municipiul Bacău privind petrecerea timpului 
liber” 
- Membru proiect 378/17.03.2004 Investigarea atitudinilor de postură şi a potenţialului biomotric al 
populaţiei şcolare a judeţului Bacău 
- Membru proiect 627/29.10.2004”Depistarea şi selecţia sportivilor pentru practicarea înotului 
- Membru proiect 43/30/03 2007 „Violenţa în sport- premise şi soluţii » 
- Director proiect Contract PHARE RO0104.02 Şcoală atractivă şi primitoare pentru toţi 
- Membru proiect Contract nr.199/12 sept. 2008 Durificarea termică a incintei de protecție a 
informațiilor electronice de bord  
Activitatea editoriala 

- Director a 6 proiecte de cercetare-dezvoltare; 

- Membru în 8 proiecte de cercetare-dezvoltare; 

- Conducător ştiinţific a peste 100 de lucrări de licenţă; 

- Conducător ştiinţific peste 20 lucrări de gradul I; 

- Cărţi publicate în străinătate =1 

- Cărţi publicate =10 

- Articole publicate în reviste de specialitate cu circulaţie internaţională =39 

- Articole publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale =39 
- Manuale de specialitate pentru învăţământul superior =5 

  

Anexe Lista cu lucrări/activități reprezentative 

 
 
 
 
 

Ianuarie 2019     prof. univ. dr. Radu ABABEI 
 


