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E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

  
 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

                                                                                                                

Nume şi prenume  BALINT NELA TATIANA 

Adresă   

Telefon  0234/517715 

Fax  0234/517715 

E-mail   balint.tatiana@gmail.com   

Web page  http://cadredidactice.ub.ro/balinttatiana/  

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  07 decembrie 1974 
 

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ (ÎNCEPÂND 

CU CEA MAI RECENTĂ)  
  

• Data (de la – până la)  Din 1 octombrie 2014 -  

• 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 

 Învăţământ superior 

• Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată 

(Kinetoterapia cu aplicaţii în sport, Evaluare şi măsurare în kinetoterapie,  Educaţie 

pentru sănătate şi prim ajutor, Kinetoprofilaxie, Terapia ocupaţională în mediul şcolar), 

master (Evaluarea dezvoltării senzorio-motrică); activităţi de seminar şi lucrări practice 

(Stagiu de practicăn în staţiuni balneare (mediu montan), Kinetoterapia cu aplicaţii în 

sport, Evaluare şi măsurare în kinetoterapie,  Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor, 

Kinetoprofilaxie, Terapia ocupaţională în mediul şcolar, Evaluarea senzorio-motrică). 

Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii); 

Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; 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 şi postuniversitare  

(comisii: elaborare tematică şi bibliografie, examinare şi notare, corectură, contestaţii);  

Elaborare materiale didactice; 

Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul de cercetare al 

departamentului şi cel individual; 

Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 
 
 

• Data (de la – până la)  3 februarie 2005 – 1 octombrie 2014 

• 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 

 Învăţământ superior. 

• Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar; 

Responsabil activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul Departamentului de 

Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională. 

mailto:balint.tatiana@gmail.com
http://cadredidactice.ub.ro/balinttatiana/
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• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată 

(Traumatologia în activitatea sportivă, Evaluarea somato-funcţională a deficienţelor 

fizice şi funcţionale, Prim ajutor şi evaluare somato-funcţională, Educaţie pentru 

sănătate şi prim ajutor, Kinetoprofilaxie, Terapia ocupaţională în activităţile şcolare, 

Kinetoterapia în activitatea sportivă I, II, Prim ajutor şi manevrarea bolnavului), master 

(Evaluarea senzorio-motrică); activităţi de seminar şi lucrări practice (Practică în staţiuni 

balneare şi climaterice I, Traumatologia în activitatea sportivă, Evaluarea somato-

funcţională a deficienţelor fizice şi funcţionale, Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor, 

Terapia ocupaţională în mediul şcolar, Evaluarea senzorio-motrică). 

Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii); 

Evaluare: în cadrul concursurilor de admitere; 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 şi postuniversitare  

(comisii: elaborare tematică şi bibliografie, examinare şi notare, corectare, contestaţii);  

Elaborare materiale didactice; 

Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul de cercetare al 

departamentului şi cel individual; 

Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 
  

• Data (de la – până la)  18 septembrie 2000 - 2 februarie 2005 

• 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 

 Învăţământ superior 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activităţi didactice: activităţi de seminar şi lucrări practice (Practică în staţiuni balneare 

şi climaterice I, Evaluarea somato-funcţională a deficienţelor fizice şi funcţionale, Prim 

ajutor, Kinetoprofilaxie). 

Îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă şi disertaţie); 

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 de cercetare ale catedrei 

şi cel individual; 

Organizare şi participare la conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii de practică de specialitate la 

Vatra-Dornei din anul 2000 până în prezent. 

• Data (de la – până la)  01 octombrie 1998 – 17 septembrie 2000 

• 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 

 
Învăţământ superior 

• Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activităţi didactice:; activităţi de seminar şi lucrări practice (Kinetoterapia în 

recuperarea afecţiunilor şi traumatismelor sportive, Practică în staţiuni balneare şi 

climaterice I, Metode de explorare şi evaluare în kinetoterapie, Prim ajutor, 

Kinetoprofilaxie). 

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 de cercetare ale 

catedrei şi cel individual; 

Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

(ÎNCEPÂND CU CEA MAI 

RECENTĂ) 

• Perioada (de la – până la)  29 – 31 octombrie 2014 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Motivation Romania, în cadrul Proiectului „Abilităţile contează – 

implementarea Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi 

Sănătăţii în serviciile de incluziune socială pentru persoane utilizatoare de 

scaune rulante din România” 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 
Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 
Diplomă 
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• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 
Curs de instruire 

 

• Perioada (de la – până la)  Iunie – iulie 2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Fundaţia pentru dezvoltarea societăţii civile – Bucureşti, în cadrul Facultăţii de 

Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Manager proiect 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Certificat de absolvire – 19 iulie 2013 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 Minim studii medii 

 

• Perioada (de la – până la)  14 - 18 decembrie 2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universitatea „Spiru Haret” în parteneriat cu Universitatea Naţională de 

Apărare „Carol I” şi Pluri Consultants Romania, în cadrul proiectului 

POSDRU/86/1.2/S/62249 - Calitate Europeană în Învăţământul Superior. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Auditor în domeniul calităţii 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Certificat de absolvire – 18 decembrie 2013 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 - Short-cycle tertiary education 

 

 

• Perioada (de la – până la)  24 – 26 noiembrie 2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universitatea „Spiru Haret” în parteneriat cu Academia Comercială din Satu 

Mare şi TUV Austria - România, în cadrul proiectului 

POSDRU/86/1.2/S/60720 - Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de 

monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul 

superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi 

standardelor internaţionale de calitate. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în 

Învăţământul la Distanţă – ID. 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Certificat de absolvire – 26 noiembrie 2013 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 - Short-cycle tertiary education 

 

• Perioada (de la – până la)  08 - 10 noiembrie 2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Medical Taping Concept (MTC) şi International Academy  FYSIOTAPE B.V. 

Netherlands. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Curs de Medical Taping: 

- Introducere în conceptul de Medical Taping; 

- Efecte fiziologice ale Medical Taping; 

- Principiile de bază şi tehnici musculare; 

- Tehnici de corectare şi studii de caz. 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Certificat de absolvire emis de International Academy FysioTape B.V., 

Olanda 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 - Short-cycle tertiary education 

 

 

 

 

 

• Perioada (de la – până la)  04 – 08 aprilie 2011 (Bacău);  02 – 06 mai 2011 (Piteşti);  26 – 30 martie 

2012 (Bacău);    
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• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale 

Mişcării, Sportului şi Sănătăţii – Proiect TEORO „Terapia ocupaţională şi 

ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistativă – 

specializări universitare europene, nou introduse în România, pentru o 

societate bazată pe cunoaştere şi egalitate de şanse” – Cod contract 

POSDRU/86/1.2/S/63545. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 -  

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

  

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 - Short-cycle tertiary education 

 

 

 

• Perioada (de la – până la)  22 februarie – 6 martie 2010 şi  3 mai – 8 mai 2010 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale 

Mişcării, Sportului şi Sănătăţii în colaborare cu Jacques Dunand. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Techniques – therapie manuelle „de l'atlas au cuboide”. Duree: 15 jours – 

correspondant a 120 heures d'enseignement – (Erasmus), Intervenant Jacques 

Dunand; 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Atestat de participare. 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 - Short-cycle tertiary education 

 

• Perioada (de la – până la)  11 iunie – 15 iunie 2008 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 European Teaching Group of Orthopaedic Medicine, VZW – Belgia. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Training program in updated orhopaedic medicine (Cyriax): Cervical 

and Thoracic Spine. 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Certificat in Orthopaedic Medicine din 15 iunie 2008. 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 - Short-cycle tertiary education 

 

• Perioada (de la – până la)  21 aprilie – 25 aprilie 2008 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 

Sănătăţii în colaborare cu Ecole de Kinesitherapie CHU de Grenoble, France. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Levées de Tenions Musculaires = Massage Manipulation Spécifique 

Décontracturants Post-traumatique ou Confort/Détente. 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Certificat in Orthopaedic Medicine din 15 iunie 2008. 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 - Short-cycle tertiary education 

 

• Perioada (de la – până la)  01 noiembrie 2005 – 04 noiembrie 2008 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Studii de doctorat 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Diploma de Doctor în domeniul Educaţie Fizică şi Sport – seria F nr. 

0007711 eliberată în baza Ordinului  Ministrului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului nr. 5837 din 04.11.2008. 

http://cadredidactice.ub.ro/balinttatiana/files/2011/03/diploma-doctor1.pdf  

http://cadredidactice.ub.ro/balinttatiana/files/2011/03/diploma-doctor1.pdf
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• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 8 - Doctorat 

 

• Perioada (de la – până la)  01 octombrie 2003 – februarie 2004 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Studii de master 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Diploma de Master în specializarea Kinetoterapie, Terapie Ocupaţională 

– seria D nr. 0021277. 

http://cadredidactice.ub.ro/balinttatiana/files/2011/03/diploma-master.pdf  

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 7 - Masterat 

 

• Perioada (de la – până la)  19 martie – 21 martie 2004 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 United States Agency for International Development – Fundaţia Tulane, 

Institutul pentru Dezvoltarea Copilului. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Seminar de Kinetoterapie 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Certificat nr. 978 din 21 martie 2004 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 - Short-cycle tertiary education 

 

• Perioada (de la – până la)  22 septembrie – 26 septembrie 200 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universite Joseph Fourier Grenoble – Ingenierie de la Sante, IUP Sante 

Kinesitherapie Sport, ECOLE DE KINESITHERAPIE (Franţa) în colaborare 

cu Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Mobilisations Articulaires Spécifiques 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Atestat din 16 octombrie 2003 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 - Short-cycle tertiary education 

 

• Perioada (de la – până la)  22 septembrie – 26 septembrie 2003 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universite Joseph Fourier Grenoble – Ingenierie de la Sante, IUP Sante 

Kinesitherapie Sport, ECOLE DE KINESITHERAPIE (Franţa) în colaborare 

cu Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Tehniques Myotensives 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Atestat din 16 octombrie 2003 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 - Short-cycle tertiary education 

 

• Perioada (de la – până la)  17 aprilie – 18 aprilie 2002 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău în colaborare cu d-na Jane Moseley – 

specialist în terapie ocupaţională din Marea Britanie. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Terapia ocupaţională la persoanele cu handicap neuromotor 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Certificat de participare 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 - Short-cycle tertiary education 

 

http://cadredidactice.ub.ro/balinttatiana/files/2011/03/diploma-master.pdf
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• Perioada (de la – până la)  octombrie 1993 – iunie 1997 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universitatea din Bacău - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – 

Specializarea Kinetoterapie, Învăţământ superior. 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Educaţie Fizică şi Sport, specializarea KINETOTERAPIE 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Diploma de licenţă – Licenţiat în Kinetoterapie, – seria P nr. 0094730. 

http://cadredidactice.ub.ro/balinttatiana/files/2011/03/diploma-licenta.pdf  

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 6 – Diploma de Licenţă. 

 

• Perioada (de la – până la)  1991 – 1993 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Liceul Sportiv nr.1, Buzău, Jud. Buzău; Învăţământ liceal 

 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Liceu sportiv 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Diploma de bacalaureat 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 4 – Diploma de Bacalaureat 

 

• Perioada (de la – până la)  1989 – 1991 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Liceul Industrial nr. 2, Buzău, Jud. Buzău; Învăţământ liceal 

 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 - 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 -  

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 ISCED 4 – Diploma de Bacalaureat 

 

PROIECTE DE CERCETARE-

DEZVOLTARE  

  1. Membru colectiv internaţional de cercetare din cadrul proiectului 

Leonardo da Vinci 2003 – ”Scality – Leaqual FR/03/C/F/RF/ - 91101”, 

în parteneriat cu organizaţia PASSEPORT EUROPE – Bordeaux, care are 

drept scop cercetarea, pe plan european, a calităţii vieţii şi serviciilor de sănătate 

pentru persoanele de vârsta a treia;  

Director de proiect: Lector univ. dr. Raveica Gabriela. 

  2. Membru colectiv cercetare proiect: „Investigarea aptitudinilor de 

postură şi a potenţialului biomotric al populaţiei şcolare a judeţului 

Bacău”, tip de contract naţional, nr. 378/13.03.2004 şi 3114/5.04.2004. 

Director de proiect: Prof. univ. dr. Raţă Gloria. 

Adeverinţa nr. 3996 din 04.12.2006. 

  3. Membru colectiv cercetare proiect: „Teste şi probe de selecţie pentru 

copii la schi sărituri”- Program de cercetare dezvoltare nr. 1184/121 

din 07.03.2008 încheiat între Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului 

şi Sănătăţii din Bacău şi Federaţia Română de Schi Biatlon. 

Director de proiect: Conf. univ. dr. Balint Gheorghe. 

Adeverinţa nr. 1817 din 09.05.2008. 

http://cadredidactice.ub.ro/balinttatiana/files/2011/03/diploma-licenta.pdf
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  4. Membru în cadrul proiectului: „Creşterea angajabilităţii personale a 

studenţilor prin stagii de practică performante, consiliere profesională şi 

orientare în carieră – O şansă în plus!”. Contract nr. 

POSDRU/189/2.1/G/156348. Poziţia în cadru proiectului: expert cadru 

didactic supervizor şi pregătire/organizare/monitorizare/evaluare finală stagii 

de practică: kinetoterapie . Perioadă de desfăşurare: iunie – septembrie 

2015. Contract individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. 

15/10.07.2015. 
 

 

PREMII SAU ALTE ELEMENTE 

DE RECUNOAŞTERE A 

CONTRIBUŢIILOR 

ŞTIINŢIFICE 

  1. Locul II acordat pentru lucrarea: “The role of occupational therapy in 

social reintegration of the convicted and imprisoned persons during 

their probation period”, susţinută în cadrul International Scientific 

Conference „Achievements and prospects in the field of physical 

education and sports within the interdisciplinary European education 

system”, November 9 – 10, 2012 Bacău. 

Instituţia care a acordat premiul: Universitatea “Vasile Alecsandri” din 

Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii. 

  2. Locul III acordat pentru lucrarea: “Study regarding the incidence of 

congenital malformations, on systems, in human populations from 

bacau county, over the period of 2006-2009.”, susţinută în cadrul 

International Scientific Conference, 3rd Edition ”Achievements and 

prospects in the field of physical education and sports within the 

interdisciplinary European education system", may 27 – 28, 2011; 

Bacău. 

Instituţia care a acordat premiul: Universitatea “Vasile Alecsandri” din 

Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii. 

  3. Locul I acordat pentru lucrarea: “Research on ways of making people 

aware of the weight excess and obesity problems”, susţinută la 

International Conference „Achievements and prospects in the field of 

physical education and sports within the interdisciplinary European 

education system”, 12 – 15 noiembrie, 2010, Bacău. 

Instituţia care a acordat premiul: Universitatea din Bacău, Facultatea de 

Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii. 

  4. Locul I acordat pentru lucrarea: “Study regarding the public perception 

on the implications of obesity, in a group pertaining to the urban 

population”, susţinută la 3
rd

Annual international conference: Physical 

education, sport and health, 19-20 november 2010, Piteşti. 

Instituţia care a acordat premiul: Universitatea din Piteşti, Facultatea de 

Educaţie Fizică şi Sport. 
 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

dobândite în cursul vieţii  

şi  carierei dar care nu sunt 

recunoscute neapărat printr-un   

                           certificat sau o 

diplomă       
 

Limba maternă  Româna. 

Limbi străine cunoscute  
 

Limba Engleză   

• abilitatea de a citi           C2 – Utilizator experimentat; 

• abilitatea de a scrie         B1 – Utilizator independent; 

• abilitatea de a vorbi      B1 – Utilizator independent; 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

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. 
 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 - Competenţe si cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Windows XP, 2000, 

Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; 
 

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 

 - Conf. univ. dr. Raţă Bogdan - Constantin – Decan al Facultăţii de 

Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din  Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău;  

- Prof. univ. dr. Dobrescu Tatiana – Prodecan, responsabil cu 

managementul cercetării ştiinţifice, relaţii naţionale şi internaţionale al 

Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din  Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău;   

- Conf. univ. dr. Alexe Dan - Iulian – Director Departament Kinetoterapie 

şi Terapie Ocupaţională al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 

Sănătăţii din  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;   

-  
 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

 Activităţi în Consiliul Departamentului: 

- Responsabil cu activitatea de cercetare în cadrul Consiliului 

Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională (anii universitari: 

2008 - 2015);  

- Membru în comisia de cercetare a departamentului de Kinetoterapie şi 

Terapie Ocupaţională din 2015 - 2018 

Activităţi în comisiile Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 

Sănătăţii: 

- Membră în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (anii universitari: 

2010-2011; 2011-2012; 2012-2013) conform decizia nr. 3791 / 21.12. 2010; 

- Membră în Comisia de activităţi cu studenţii (anii universitari 2010-2011; 

2011-2012) conform deciziei nr. 3791 /21.12. 2010. 

- Membră în Comisia de evaluare internă a raportului de autoevaluare a 

programului de studii Sport şi performanţă motrică – învăţământ cu 

frecvenţă, 2014, conform decizia nr. 2939/8 din 23.09.2014, Sport şi 

performanţă motrică – învăţământ cu frecvenţă, nr. 417/3 din 16.02.2016. 

- Membră în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul universităţii 

2017 conform deciziei nr. 609 / 1.03. 2017 pentru programul de studiu 

Kinetoterapie şi motricitate specială - IF; 

- Membră în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul universităţii 

2018 conform deciziei DIN 28.02.2018 pentru programul de studiu 

Kinetoterapie şi motricitate specială - IF; 

Activităţi în comisiile specializate: 

- Membru în Comisia pentru elaborarea dosarului de evaluare ARACIS în 

vederea acreditării programului de studii Kinetoterapie şi motricitate 

specială - licenţă IFR – 2008; 

- Membru în Comisia pentru elaborarea dosarului de evaluare ARACIS în 

vederea acreditării programului de studii Kinetoterapie şi motricitate 

specială - licenţă IF – 2012; 

- Membru în Comisia pentru elaborarea dosarului de evaluare ARACIS în 

vederea acreditării programului de studii Kinetoterapie și motricitate 

specială - licenţă FR – 2013; 

- Membru în Comisia pentru elaborarea dosarului de evaluare ARACIS în 

vederea acreditării programului studii de master: Kinetoterapia în educarea 

şi reeducarea funcţională  IF – 2013. 

Organizarea de manifestări ştiinţifice: 

- Preşedinte – moderator în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 

Studenţeşti „Ştiinţa şi Arta Mişcării” din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică 

şi Sport din Suceava, 13 mai 2016, conform deciziei nr. 

582/1/FEFS/19.05.2016 
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  - Membru în Comitetului de organizare a celei de a XIII-a Sesiuni Naţionale 

de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti Competiţionale cu tema: „Cercetări 

Interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Educaţie 

Fizică şi Sport”, Bacău, 20 mai 2016; 

- Preşedintele Comitetului de organizare a celei de a XII-a Sesiuni Naţionale 

de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti Competiţionale cu tema: „Cercetări 

Interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Educaţie 

Fizică şi Sport”, Bacău, 26 mai 2015; 

- Preşedintele Comitetului de organizare a celei de a XI-a Sesiuni Naţionale 

de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti Competiţionale cu tema: „Cercetări 

Interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Educaţie 

Fizică şi Sport”, Bacău, 9 mai 2014; 

- Preşedintele Comitetului de organizare a celei de a X-a Sesiuni Naţionale de 

Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti Competiţionale cu tema: „Cercetări 

Interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Educaţie 

Fizică şi Sport”, Bacău, 26 aprilie 2013; 

- Preşedintele Comitetului de organizare a celei de a IX-a Sesiuni Naţionale 

de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti Competiţionale cu tema: „Cercetări 

Interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Educaţie 

Fizică şi Sport”, Bacău, 17 mai 2012; 

- Preşedintele Comitetului de organizare a celei de a VIII-a Sesiuni Naţionale 

de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti Competiţionale cu tema: „Realizări şi 

perspective în domeniul educaţiei fizice şi sportului în contextul 

învăţământului european”, Bacău, 27 - 28 noiembrie 2011; 

- Participare şi organizare a activităţii ”Noaptea cercetătorilor” 29.09.2013. 

Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate indexate BDI: 

- Membru comitetul editorial: Gymnasium - Scientific Journal of Education, 

Sports and Health din 2010 - prezent; 

Membru Centru de cercetare, recunoscut de Senatul Universităţii  

- Membru echipă de cercetare - Centrul de Excelenţă pentru Cercetări 

Interdisciplinare în Domeniul Educaţie Fizică şi Sport;   

- Încheierea unui acord bilateral pentru mobilităţi studenţi prin programe 

Erasmus – Brno, Cehia 

- Organizarea şi monitorizarea activităţii de practică a studenţilor în staţiuni 

balneare şi climaterice (mediu montan şi marin) din 2000 – până în prezent; 

- Responsabilă a activităţii de practică de specialitate pentru studenţii 

programului de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială din anul 2015; 

- Elaborarea adeverinţelor de practică de specialitate din anul 2015 

(document necesar angajării în străinătate a absolvenţilor); 

- Redactor şef la Revista Kinetostud din 2006 – până în prezent; 

- Conducător ştiinţific pentru lucrările ştiinţifice studenţeşti susţinute şi 

publicate în reviste de specialitate studenţeşti; 

- Membru fondator a Asociaţiei Kinetoterapeuţilor din Bacău (2004); 

- Îndrumătoare de an pentru promoţiile Kinetoterapie şi motricitate specială – 

învăţământ de zi (licenţă) - 2000- 2004; Kinetoterapie şi motricitate specială 

– învăţământ cu frecvenţă redusă (licenţă) 2012 – 2015; Kinetoterapia în 

educarea şi reeducarea funcţională (masterat) – 2015 – 2017; 

- Kinetoterapeut sportiv pentru Lotul naţional de sărituri cu schiurile în 

perioada 2010 – 2014; 

- Membră în cadrul caravanelor de promovare educaţională a Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău  - 2013 – 2015 (Focşani, Vaslui), 2016 – 

Bacău, 2018 – Bacău. 

- Visiting Lecturer la Masaryk University, Brno, Republica Cehă, în perioada 

20 – 26 noiembrie 2016 

- Membră în cadrul proiectelor educaţionale – Noţiuni teoretice şi măsuri de 

prim ajutor – Fii tu supereroul cuiva la Colegiul Tehnic de Comunicaţii 

„Nicolae Vasilescu – Karpen din Bacău, nr. 1696 din 9.0.2018 şi la Liceul 

Tehnologic „Petru Rareş” din Bacău, nr. 608 din 15.03.2018.Proiectele au 

fost derulate în „Săptămâna altfel” pe 28.03, respectiv 29.03.2018. 

- Membră în asociaţii profesionale: Asociaţia Fizioterapeuţilor din Bacău din 

2017 - prezent, Federaţia Internaţională de Educaţie Fizică şi Sport din 2014 

- prezent 

DATA: Ianuarie 2019      Conf. univ. dr. BALINT Nela Tatiana 


