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CURRICULUM VITAE

Curriculum
Vitae
Europass
Informaţii
personale
Nume / Prenume

STOICA CRISTINA-ELENA

Adresa(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2018 până în prezent
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională
Universitar
Lector universitar doctor – Referent al programului de studii KMS IFR (2017-2019;
2021-prezent)
Activitate didactică şi de cercetare
2015 - 2018
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională
Universitar
Asistent universitar doctor
Activitate didactică şi de cercetare
2007- 2015
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională
Universitar
Preparator universitar
Activitate didactică şi de cercetare
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
(STUDII EFECTUATE ŞI
DIPLOME OBŢINUTE)

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

2009-2014
Universitatea „Al.Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie

Biologie
Doctor
Doctorat

2007-2009
2009
Universitatea „Vasile Alecsandri”
Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi S
Sportului şi Sănătăţii

Masterat „Recuperarea sechelelor posttraumatice ale ţesutului cutanat şi subcutanat”
Masterat „Recuperarea sechelelor posttraumatice ale ţesutului cutanat şi subcutanat”
Diplomă de master
Diplomă
master
Masterat de
postuniversitar
Masterat postuniversitar

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

2008
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Cursuri post-universitare
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

2008-prezent
2018
SC Alexral Consult SRL

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Certificat de absolvire
Studii postuniversitare

Evaluator de furnizori și programe de formare
Certificat de absolvire
Curs de educaţie profesională continuă
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• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
• Perioada

2018
Asociația pentru promovarea învățământului european

Formator
Certificat de absolvire
Curs de educaţie profesională continuă

2017

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Federaţia Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, Asociaţia Kinetoterapeuţilor Bacău,
Centrul Regional de Perfecţionare Bacău

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională

2013
Universitatea „Spiru Haret” în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi
TUV Austria, 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”
Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la
Distanţă - ID
Certificat de absolvire

• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Kinetoterapie/„Abordarea clinică a umărului în kinetoterapie – curs practic şi teoretic”,
formator: Conf.univ.dr. Dobreci Lucian Daniel
Certificat de absolvire
Curs de educaţie profesională continuă

Proiect European

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

14-18 decembrie 2013
Universitatea „Spiru Haret” în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I” şi Pluri Consultants România, în cadrul proiectului
POSDRU/86/1.2/S/62249, „Calitate în Învăţământul Superior”

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

27 octombrie – 03.noiembrie 2013
Societarea Română de Yumeiho

Auditor în domeniul calitaţii
Certificat de absolvire
Proiect European

Yumeiho
Certificat de absolvire a stagiului de perfecţionare în Terapia Yumeiho
Curs postuniversitar
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• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

01.februarie – 30 august 2013
Asociaţia Sindrom Down Bacău

- Instructor kinetoterapeut în proiectul european „Nutriţie pentru sănătate” finanţat de
Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, Iniţiative ale Tinerilor
- Realizarea unei broşuri în scop educativ
Certificat pentru îndrumarea acordată voluntarilor proiectului
Diplomă de participare
Proiect European

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

22 aprilie – 28 aprilie 2013
Societarea Română de Yumeiho

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

2012
Fundaţia Motivation România

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută

2011-2013
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

• Tipul calificării / diploma

Yumeiho
Certificat de absolvire a cursului de iniţiere în Terapia Yumeiho
Curs postuniversitar

Instruire privind „Furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală”
Diplomă de participare
Seminar postuniversitar

Domeniul Psihologie, Terapie Ocupaţională
Cursant al proiectului POSTDRU/86/1.2/S/63545 „Terapia Ocupaţională şi ingineria
aplicată în echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă-specializări universitare
europene, nou introduse în România, pentru o societate bazată pe cunoaştere şi
egalitate de şanse”
Studii postuniversitare

2008
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională

curs ”Levees de Tension Musculaires, Massage Manipulation Specifique
Decontracturans Post-traumatique ou Confort/ Detente”,
organizat de
kinetototerapeutul Sandrine Monnet, Ecole de Kinesitherapie CHU de Grenoble,
France
Diplomă de absolvire
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obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Curs postuniversitar

2008
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională

Orthopaedic Medicine,”Successfully attended the course on clinical reasoning,
diagnosis and treatment of soft tissue lesions, updated orthopaedic medicine (Cyriax),
module: Lumbar Spine”, susţinut de Dr. Steven De Coninck, Preşedinte „ETGOM”
Europa
Certificat de absolvire
Curs postuniversitar

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

2008
Asociaţia pentru Dezvoltare Economică Locală (ADEL) Bacău

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

1999-2003
Liceul cu Program Sportiv din Bacău

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

1995-1999
Şcoala Generală “George Bacovia” din Bacău

“Introducere în managementul de proiect”
Diplomă de participare
Curs postuniversitar

Chimie-Biologie
Diplomă de Bacalaureat
Liceal

Diplomă de absolvire a examenului de Capacitate
Gimnazial

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Engleza
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie

Română

Bine;
Bine;
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• abilitatea de a vorbi
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

Bine;
- Capacitate de interrelaţionare
- Abilităţi de comunicare
- Capacitate de lucru în echipă
- Capacitate de analiză şi sinteză
- Capacitate de rezolvare a problemelor
- Capacitate de organizare şi coordonare
- Adaptabilitate

1.Activităţi în contextul cărora sau exercitat aptitudinile sociale
şi organizatorice:

- Participare la 25 Conferinţe Internaţionale şi publicarea de articole în reviste de
specialitate;
- Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii pe parcursul a celor 15 ani de
activitate;
- Am participat la elaborarea documentaţiei pentru acreditarea programului de studii de
licenţă Kinetoterapie și Motricitate Specială, IF și IFR, Facultatea de Științe ale
Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău;
- Participare şi implicare în desfăşurarea jocurilor sportive din cadrul evenimentului
„Europa cetăţenilor solidari: să învăţăm, să construim, să ne jucăm împreună”
organizat pentru marcarea Zilei Sindromului Down, 30 mai 2017, Bacău
- Organizarea şi coordonarea disciplinei „Aplicaţii ale kinetoterapiei asociate factorilor
balneoclimaterici (stagiu de practică în staţiuni)” – Eforie Nord (2011-2017)
- Conducerea cercurilor studenţeşti cu tematica „Specificitatea kinetoterapiei în cadrul
afecţiunilor aparatului neuro-mio-artro-kinetic” , 2009 şi „Aplicaţiile kinetoterapiei în
afecţiuni reumatismale”, în 2008;
- Competiţii sportive, spectacole, concursuri artistice - organizare;
- Activităţi de recuperare cu pacienţii;
- Lucru în echipe interdisciplinare de recuperare, de cercetare;
- Participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în cadrul domeniului şi al
specializării.
- Încheiere Convenţii de colaborare cu instituţii din domeniul medical
1. Convenţie de colaborare cu Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi
Balneologie Eforie Nord, 2015, 2016, 2017
2. Convenţie de colaborare cu Asociaţia Sindrom Down Bacău, 2015, 2016, 2017
3. GTL Medical Clinic Bacău
4. Asociaţia “Caritas” Roman
5. Centru de recuperare fizică medicală Kineto-Life Bacău
6. Asociaţia „Misionarele Carităţii” Bacău
7. Asociaţia Lumina (Şerbăneşti) Bacău
8. Convenţie de colaborare cu IMSP Spitalul Raional Sîngerei;
9. Convenţie de colaborare cu IMSP Spitalul Raional Ungheni

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

- Membru în comitetul editorial al revistei Gymnasium, Journal of Education, Sports
and Health (indexată în baze de date internaţionale: CrossRef, Index Copernicus, JGate, DOAJ, Ulrich's, EBSCO SPORT Discus with Full Text, ProQuest, Scipio,
ErihPlus, Google Scholar, WorldCat);
- Referent al programului de studiu Kinetoterapie şi Motricitate Specială, Învăţământ
cu frecvenţă redusă (IFR) din anul 2016 până în prezent
- Membru în echipa unui grant de cercetare, de dezvoltare instituțională obținut prin
competiție națională, Sprijin pentru continuitate și performanță în carieră. PROIECT
PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROSE, Schema de granturi pentru
universități – SNGU – MEDIU, Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Acord de grant nr.
268/SGU/NC/II din 25.11.2019, Valoare totală grant: 351.191 lei.
Funcția: Expert activități remediale (COR: 231003). Durata contractului 25.11.202124.11.2022
- Responsabil Cercetare-Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională,
FȘMSS 2017-2019
- Redactor al revistei Gymnasium, Journal of Education, Sports and Health - din anul
2015 până în prezent;
- Membru în comitetul de redacţie al Revistei Kinetostud
- Membru în comitetul stiințific al Revistei Kinetostud
- Membru în comitetul de organizare a Conferinţei Internaţionale „Achievements and
prospects in the field of physical education and sports within the interdisciplinary
European education system", organizată anual de FŞMSS - din anul 2008 până în
prezent
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- Referent științific pentru selecția și evaluarea lucrărilor din cadrul Conferinței
Științifice Internaționale ”Youth in the Perspective of the Olympic Movement,
secțiunile: The current Olympic movement, respectiv Formal and non-formal motor
activities”, 2019-2021, organizată de Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea
de Educație Fizică și Sporturi Montane
- Membru în comitetul de organizare a Conferinţei Internaţionale „The 1st
International Scientific Conference on Occupational Therapy – Present state and future
prospects”, 2017
- Membru în comitetul științific a Sesiunii de Comunicări Studenţeşti, FŞMSS,
desfăşurată anual - Membru în comitetul de organizare a Sesiunii de Comunicări Studenţeşti, FŞMSS,
desfăşurată anual - din anul 2008 până în prezent
- Membru în comisia de admitere EFS, SPM,
- Membru în comisia de admitere EFS, SPM
- Secretar licenţă KMS IF/IFR și KERF
- Membru în comisia de licență KMS IF/IFR
- Membru în Comisia financiar-administrativă a DKTO - din anul 2012-2017
- Membru în Comisia de Calitate a DKTO - din anul 2017
- Membru în “Comisia de promovare a imaginii facultăţii şi universităţii” - din anul
2009-2016
- Membru în Consiliul Ştiinţific Sportului din România (CSR) - din anul 2008
- Membru în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) – (2008-2011)
- Membru în Asociaţia Kinetoterapeuţilor din Bacău - din anul 2007 până în prezent
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI
TEHNICE
PERMIS DE CONDUCERE

DATA
03.06.2022

- Cunoştinţe operare PC: Office (Word, Power Point, Excel)
- Utilizare aparatură multimedia: videoproiector, retroproiector, cameră video, video,
scanner.
Auto – Categoria B
SEMNĂTURA
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