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Lector universitar doctor- Facultatea de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății
Discipline predate: Optimizarea conditiei fizice fitness - culturism,Sociologia Educatiei Fizice si
Sportului , Jocuri sportive - Elemente folosite in kinetoterapie, Mijloace și Metode de tonifiere
musculară, Politici europene in domeniul sanatatii, Etică și deontologie în EFS,KMS si terapia
ocupațională, Cadrul institutional si legislatie in Educatie Fizica si Sport .I ndrumare lucrări metodicoştiinţifice 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 şi postuniversitare
(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.
Responsabil Program Kinetoterapie IFR
Universitatea „Vasile Alecsandri”, Str. Mărăşeşti, nr. 157, Bacău
Învăţământ universitar
2010- 2016
Director – Clubul Sportiv Municipal 2010 Bacau
Director - Directia Sport Cultura Sanatate
Manageriat, strategii și control,ordonator tertiar de credite,asigurarea dispozitiilor legale
Primaria Bacau

2003-2007
Asistent universitar drd
Îndrumare specializată lucrări practice studenţi – discipline: volei, educaţie fizică alte facultăţi, fitness
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
Universitatea „Vasile Alecsandri”, Str. Mărăşeşti, nr. 157, Bacău
Învăţământ universitar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2000-2003
Preparator universitar
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
Universitatea „Vasile Alecsandri din Bacau”, Str. Mărăşeşti, nr. 157, Bacău
Învăţământ universitar

Educaţie şi formare
Perioada
competente profesionale dobandite

Perioada
Diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite

Diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

2015-2016
Definitivare in Invatamant
Dezvoltarea capacităţii motrice generale şi a celei specifice ramurilor de sport, menţinerea stării de
sănătate, stimularea interesului pentru practicarea independentă a exerciţiilor fizce, dezvoltarea
trăsăturilor de personalitate favorabile integrării sociale a elevilor.
2012-2014
Absolvent al programului de formare „specializata pentru ocuparea unei functii publice
corespunzatoare categoriei inaltilor functionari,Seria A Nr. 0356/20.062012.
Dezvoltarea competenţelor manageriale și de leadership ale personalului cu funcții publice
corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru gestionarea eficientă și cu maximă
eficacitate a resurselor umane, financiare, materiale și informaționale;
Absolvent Curs formare profesionala, Program Initiere/Perfectionare Manager Proiect,
Ministerul Muncii Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, S.C.Development Trening
Consulting SRL, CA nr. 1241/18.09.2014
Ministerul Administratiei si Internelor, Agentia Nationala A Functionarilor Publici
Participant program de perfectionare cu tema „Acte, contracte, operatiuni si proceduri administrative.
Norme si proceduri de tehnica legislativa
Absolvent program de perfectionare „Transparenta decizionala in administratia publica”

Perioada
Diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

2007-2010
Profesor gradul I
Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului

Diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Absolvent Program de Perfectionare Transparenta Decizionala In Administratia Publica
Ministerul Internelor si Reformei Administrative,Centrul Regional de Formare Continua Pentru
Administratia Publica Locala Timisoara, CA nr 5056/30.07.07

Diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Doctor în domeniul Educaţie Fizică si Sport
Cercetare ştiinţifică în domeniul sportiv, Managementul activităţilor sportive, Sociologie sportivă,
Universitatea din Pitesti- Facultatea de Educatie Fizica si Sport
2005-2006
Diplomă de Master în Kinetoterapie
Recuperarea sechelelor post-traumatice ale ţesutului cutanat şi subcutanat
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Diploma obţinută Certificat de Clasificare Profesională
Competenţe profesionale dobândite Antrenor de Fitness-Culturism
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Tineretului și Sportului-CNFPA
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

1994-1998
Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport
Licentiat in Drept, specializare - Drept Comercial
Volei - antrenor categoria III
Culturism –fitness- antrenor
Consultanta juridica/reprezentare la negocierea contractelor
Universitatea din Bacau, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Universitatea Petre Andrei Iasi

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Engleză

Utilizator
independent

Citire
Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
Utilizator
independent

Vorbire

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Utilizator
independent

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale







aptitudini manageriale
Spirit de echipă
Bună capacitate de comunicare
Anduranţă la condiţii de stres
Adaptabilitate si flexibilitate

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice



Abilitate de a superviza şi coordona grupuri socio-profesionale mici şi medii în sistemul
public şi privat



Gandire analitica

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere
Informaţii suplimentare

Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) – nivel intermediar











categoriile A, B
Activitate ştiinţifică
lucrări publicate cu teme fitness si kinetoterapie în volumele sau revistele de specialitate ale
Sesiunilor şi Conferinţelor Internaţionale la care am participat în perioada 2000 - 2019
indrumător a peste 80 de lucrari de licenta si dizertatie cu teme sportive si kinetoterapie,
Autor curs Sociologia Educatiei Fizice si Sportului , Ed. Alma Mater 2010
Autor carte „ Optimizarea relatiilor psihosociale din cadrul echipelor de jocuri sportive in
vederea cresterii capacitatii de performanta”
Autor curs „Optimizarea conditiei fizice – Fitness-Culturism”, Ed Alma Mater 2018
Autor carti/cursuri, Etica Si Deontologie in EFS si kinetoterapie
Coautor carte „Notiuni de Integritate Academica”, Editura Ovidius University Press
Constanta,2021
Expert in Proiect CNFIS-FDI – 2020-0646 desfasurat la Univ. Vasile Alecsandri
Membru in proiectul „Sprijin pentru continuitate şi performanţă în carieră”, schema de
granturi necompetitive pentru universităţi, finanţată prin proiectul privind învăţământul
secundar (rose)”

Alte activităţi
 Membru în comitetul de organizare al Conferinţei Internaţionale - Domeniul Culturii Fizice şi
sportului în perspectiva integrării europene - Bacău, 3-4 Noiembrie 2006,2010,2011.
 Asistenţă tehnică de specialitate în contractul de finanţare nerambursabilă pentru activitatea
de sport desfăşurată de Universitatea din Bacău (contract Nr. 26754/7.07.2006)
 Membru în contractele de cercetare: „Investigarea atitudinilor de postură şi a potenţialului
biomotric al populaţiei şcolare a judeţului Bacău” ( 378/17.03.2004 şi 3114/5.04.2004 proiect
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în colaborare cu ISJ Bacău)
Membru al Colegiului European al Ştiinţei Sportului, al Asociaţiei de Alegeziologie din
România şi al Consiliului Ştiinţei Sportuluidin România
Membru al Consiliului Stiinței si Sportului din România
Membru in comitetul de organizare al Congresului International de kinetoterapie - octombrie
2002
Coordonator programe in cadrul FSMSS - Bacău
Membru în comisia de calitate a Catedrei de Jocuri Sportive din cadrul Facultăţii de Ştiinţeale
Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea din Bacău
Responsabil cu formarea lotului de studenţi al Universităţii din Bacău şi participarea la ediţiile
Campionatelor Naţionale Universitare de volei
arbitru power-lifting
Presedinte Club Sportiv Municipal Bacau 2010 (2010-2013)
Membru in Consiliu de Administratie CRAB (2014-2019)
Presedinte Consiliu deAdministratie CRAB (2015-2016)
Membru in Senatul Universitatii Vasile Alecsandri din Bacau
Responsabil cu managementul financiar in Departamentul de Kinetoterapie si Motricitate
Speciala
Responsabil activitate IFR, Departamentul KTO
Consilier judetean , Consiliul Judetean Bacau (2020)
Consilier Local, CL Bacau,2006-2008, (2020- Prezent)
Membru in Comisia pentru activitati social-culturale,culte,
invatamant,sanatate,familie,munca si protectie sociala,sport , CL Bacau
Secretar in Comisia pentru activitate juridica si disciplina, administrtie publica, apararea
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, CL Bacau
Publicarea unui număr de 5 cărți de specialitate şi a peste 40 de articole / studii publicate în
reviste din circuitul științific internațional (30 cu indexare BDI, 2 cu indexare ISI Thomson)
Membru proiect CNFIS-FDI -2022-0069 cu titlul: Alege UBc! Comunicare și consiliere
educațională în vederea facilitării accesului la învățământul superior pentru elevii din mediile
defavorizate (BE-UBc).
Expert proiect CNFIS - FDI-2020-0646 - Infrastructură modernă pentru activități didactice și
extracuriculare destinate studenților Ubc.
Membru proiect 268/SGU/NC/II - Sprijin pentru comunitate și performanță în carieră.

Lector univ.dr. Lupu Gabriel-Stănică
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