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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RAŢĂ Bogdan-Constantin 

Adresă(e) Nr.4, str. Carpaţi, 600084, Bacău, România 

Telefon(oane) 0234517715 Mobil: 0757073063 

Fax(uri) 0234517715 

E-mail(uri) rata.bogdan@ub.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 11.09.1975 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada octombrie 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: cursuri/seminarii/lucrări practice la forma de învăţământ cu frecvență/frecvență 
redusă, nivel licență/master: Management şi marketing în educaţie fizică, sport şi kinetoterapie, Teoria 
şi practica sporturilor de iarnă (în tabere de pregătire), Aplicaţii în discipline sportive de iarnă (în tabere 
de pregătire), Aplicaţii în discipline sportive de apă (în tabere de pregătire), Atletism în învăţământul 
liceal şi activităţile de timp liber, Managementul asociaţiei sportive şcolare şi competiţiei, Marketing şi 
impresariat sportiv. Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii, 
absolvire); Îndrumare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul 
preuniversitar. Evaluare: în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de învăţământ (curs, 
seminar, lucrări practice); evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a 
studiilor universitare (comisii: examinare şi notare, corectură, contestaţii); Elaborare materiale 
didactice. Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. Organizare şi participare 
conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, 
Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice/învăţământ superior 
  

Perioada 21.11.2014-20.12.2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt-consiliere 
Proiect POSDRU/160/2.1/S/133020 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere şi orientare profesională pentru studenţi 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
Titlul proiectului: „CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII A STUDENŢILOR 
ŞI ABSOLVENŢILOR PRIN CONSILIERE ŞI PLASAMENTE PRACTICE” 
Contract nr POSDRU/160/2.1/S/133020 
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Perioada 16 februarie2004 – 1 octombrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată (Management şi 
marketing în educaţie fizică şi sport); (Organizarea şi conducerea 

 structurilor specifice); activităţi de seminar şi lucrări prectice (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă I 
(stagiu de practică în tabere de pregătire) – lucrări practice); (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă II 
(stagiu de practică în tabere de pregătire – lucrări practice); Aplicaţii de înot şi discipline sportive de apă 
(stagiu de practică în tabere de pregătire) – lucrări practice; Turism şi orientare sportivă – lucrări 
practice. 
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă); 
Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de 
învăţământ (curs, seminar, lucrări practice) 
Elaborare materiale didactice.  
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice/învăţământ superior 
  

Perioada 18 septembrie 2000 – 16 februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: activităţi de seminar şi lucrări practice (Management în EFS - seminar); (Atletism – 
lucrări practice); (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă I (stagiu de practică în tabere de pregătire) – 
lucrări practice); (Aplicaţii în discipline sportive de iarnă II (stagiu de practică în tabere de pregătire – 
lucrări practice); Aplicaţii de înot şi discipline sportive de apă (stagiu de practică în tabere de pregătire) 
– lucrări practice; Turism şi orientare sportivă – lucrări practice.  
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă); 
Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de 
învăţământ (seminar, lucrări practice);  
Elaborare materiale didactice.  
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice/învăţământ superior 
  

Perioada 1 octombrie 1998 – 18 septembrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: activităţi de lucrări practice (Atletism – lucrări practice); (Schi – lucrări practice); 
(Practică de înot şi vâslit – lucrări practice); (Turism şi orientare sportivă – lucrări practice).  

Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; în cadrul activităţii didactice directe la lucrări practice;  

Elaborare materiale didactice.  

Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 

Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice/învăţământ superior 
  

 

 
 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 14 -18 Decembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Manager îmbunătățire procese 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de perfecționare – Manager îmbunătățire procese 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret”, Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și Pluri Consultants Romania 
În cadrul proiectului POSDRU/861.2/S/62249, Calitate europeană în învățământul superior 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Perioada Iunie - Iulie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de inițiere/perfecționare/specializare – Manager de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile - București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada martie 2011. 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - în management universitar „Guvernanță universitară” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Training de Formare a modulului de formare în management universitar „Guvernanță universitară” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UEFSCIDI – Proiect strategic „Îmbunătățirea Managementului Universitar” Cluj-Napoca –martie 2011 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada ianuarie 2011. 

Calificarea / diploma obţinută Expert Evaluator Extern al ARACIS. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Training de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calităţii învăţământului superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior (ARACIS) împreună cu Departamentul pentru 
Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR) al Universităţii Transilvania din Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada noiembrie 2002 – martie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în Educaţie Fizică şi Sport - ordinul M.Ed.C. /03.2008,. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctor în educaţie fizică şi sport  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, IOSUD 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 - Doctorat 

  

Perioada 1999 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Msterat, Studii postuniversitare aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management în educaţie fizică şi sport 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru I. Cuza” - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Învăţământ superior. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1994 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută Profesor de educaţie fizică şi sport. Diploma de licenţă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, psihologie, teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, anatomie şi  biomecanică, igienă 
şi prim ajutor, baschet, handbal, volei, tenis, gimnastică, atletism,  nataţie, handbal, fotbal, schi, 
specializare/atletism, etc.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,  

Învăţământ superior 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 – Diploma de Licenţă  
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Perioada 1990 – 1994 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Gheorghe Vrânceanu” Bacău; 

Învăţământ liceal. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 – Diploma de Bacalaureat 

  

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 Engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

Limba Franceză  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

 (*) 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. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Decan al Facultății de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății din Bacău din 2016 - prezent 

- Director Departament: Departamentul de Educație Fizică și Performanță Sportivă din septembrie 
2015 - 2016 

- Director Departament: Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă 
Redusă (11 februarie 2009 – 15 martie 2012); 

- Responsabil Compartimentul IFR – al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul 
Universităţii din Bacău - din octombrie 2008 până noiembrie 2010, şi din 2013 – octombrie 2015 

- Membru a Consiliului FŞMSS din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 2015 – prezent 

- Redactor şef al Revistei „Gymnasium” – Scientific Journal of Education, Sports, and Health al 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău – din anul 2011 - prezent; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilități de utilizare a aparaturii electronice în procesul didactic. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competenţe si cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Windows, Microsoft Office: Word, Excel, 
Outlook, PowerPoint; PageMaker, Corel Draw; 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 1997 - campion naţional atletism - tineret în proba de 4x1tur 

- 1997 - campion naţional atletism - seniori în proba de 4x1tur 

- 1994-1998 multiplu campion naţional universitar - 4x100m, 4x200m 

- 2013 câştigarea titlului de Campion Naţional şi Cupa României cu echipa de volei fete Ştiinţa Bacău 

- 2014 câştigarea titlului de Campion Naţional şi Cupa României cu echipa de volei fete Ştiinţa Bacău 

- 2015 câştigarea Cupei României cu echipa de volei fete Ştiinţa Bacău 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare Persoane de contact, referinţe: 
Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff – Președinte al Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 
Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky – Rector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Prof. univ. dr. Mârza Dănilă Dănuţ Nicu – Prorector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
Membru asociații stiintifice/profesionale 

- Membru în ECSS (European College of Sport Science) din anul 2006 

- Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România (din anul 2000); 

- Membru în Sensory Integration Network 

- Membru  în Federatia Internationalã de Educatie Fizicã 

- Membru în Asociaţia Kinetoterapeuţilor Bacău 

- Membru în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) (2006 – 2008) - 
http://www.algezio.ro/categorie/Membri_072/MembriAARBacau094.html; 

- Membru în registrul National de Evaluatori ARACIS din 2010; 

- Membru în Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii învăţământului a Catedrei de Sporturi Individuale în anul 
2007 

- Membru în Comisia pentru Finanţare din cadrul Consiliului de Reforme, Dezvoltare şi Calitate a 
Universităţii din Bacău; 

- Membru a Consiliului Profesoral al Departamentului pentru Pregătirea Profesională şi Didactică din 
Universitatea din Bacău - din 2008-2015 

Premii obținute sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice 
- Locul I la Conferinţa Internaţională „Realizări şi perspective în domeniul educaţiei fizice şi sportului în 
contextul interdisciplinarităţii învăţământului european” pentru lucrarea cu titlu „Studiu comparativ 
privind manifestarea aptitudinilor creatoare la studenţii de anul I şi III educaţie fizică şi sport”, Bacău, 
27-28.05.2011 
- Locul I la Conferinţa Internaţională „Realizări şi perspective în domeniul educaţiei fizice şi sportului 
în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european” pentru lucrarea cu titlu „Studiu privind 
cuantificarea aptitudinilor creative a studenţilor de anul I master şi copiilor de 10 ani”, Bacău, 12-
15.11.2010 
Stagii de predare, activitate ERASMUS 
University School of Physical Education in Wroclaw, Polonia 
Artevelde University College Ghent, Belgia 
Angel Kanchev” University of Ruse, Bulgaria 
University of Zagreb, Croația 
Hogeschool Rotterdam, Olanda 
Universidad de Zaragoza, Spania 
Membru / director de proiecte, granturi 
- Expert termen scurt în cadrul proiectului POSDRU, “Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii 
a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice”, Contract nr 
POSDRU/160/2.1/S/133020. decembrie2014 
- Membru în echipa proiectului Factori de risc în comportamentul doping în raport cu relaţia dintre structura de 
personalitate şi mediul social al sportivului, Proiect realizat de  WADA şi ANAD, Nr. 12 din 09.01.2007, 
finanţare 20.000$ 
- Membru în echipa proiectului Influenţe formative ale curriculei universitare în urma implementării 
procesului de la Bologna în sistem specific – studiu privind aspecte biomotrice ale absolventului ciclului I, la 
specializarea educaţie fizică şi sportivă, decizia nr. 01-14/580 din 3.05.2006 în colaborare cu INEFS 
Chişinău 
- Membru în echipa proiectului Leonardo da Vinci 2003 - „SCALITY / LEAQUAL FR/03/C/F/RF-
91101”, Coordonat de organizaţia PASSEPORTY EUROPE - Bordeaux, 2004-2006 
- Membru în echipa Grantului CNCSIS, Nr. 1231/2007 ”Studiu privind creşterea nivelului funcţional al 
copilului autist, prin folosirea exerciţiului fizic ca mijloc de stimulare senzorio-motrică” finanţare: 
200.000ron 
- Membru în echipa  proiectului Depistarea şi selecţia sportivilor pentru practicarea kaiac – canoe 
decizia 150 din 2 august 2004, colaborare cu Federaţia Română de Kaiac-Canoe,  
- Membru în echipa  proiectului, Teste şi probe de selecţie pentru copii la schi sărituri, În colaborare cu 
Federaţia Română de Schi Biatlon, 13.03.2008 
- Membru în echipa  proiectului, Investigarea aptitudinilor de postură şi a potenţialului biomotric al 
populaţiei şcolare a judeţului Bacău, decizia 378 /17.03.2004 şi 3114/5.04.2004, proiect în colaborare 
cu ISJ Bacău 
 

http://www.algezio.ro/categorie/Membri_072/MembriAARBacau094.html
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- Membru în echipa  proiectului, Studiu privind aplicarea strategiilor de selecţie şi orientare în gimnastica 
aerobică de performanţă, decizia nr. 176 din 22.12.2005 
- Membru în echipa  proiectului, Studiu privind nivelul indicatorilor condiţiei fizice a studenţilor de la facultăţile de 
neprofil din cadrul Universităţii din Bacău prin aplicarea programului Eurofit, 524/10.02.2006, 257/14.02.2006, 
77/13.02.2006, 169/13.02.2006 
- Membru în echipa  proiectului, Contractul de finanţare nerambursabilă pentru activitatea de sport 
desfăşurată de Universitatea din Bacău, nr. 26754/ 7.07.2006 încheiat cu Primăria Bacău 
 
Activitatea editoriala 

Referent ştiinţific cursuri şi cărţi ştiinţifice - 3 

Recenzie lucrari publicate in reviste BDI - 5 

Contribuții științifice: 

12 cărți și cursuri și 3 capitole de cărți 

1 articol în extenso publicat în revistă ISI cu factor de impact 

41 articole în extenso publicate în reviste/proceedings BDI 

42 articole publicate în volumele unor conferințe internaționale 

46 lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau activităţi specifice domeniului 
11 proiecte de cercetare / dezvoltare interne și internaționale 

 

 

  

 
 
 
 
 

Ianuarie 2019     Conf. univ. dr. Bogdan Constantin RAŢĂ 
 


