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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  RAŢĂ GLORIA 

Adresă  Margineni, Bacău 

Telefon  0234/517715 

Fax  0234/517715 

E-mail   gloria_rata50@yahoo.com  

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  31 octombrie 1950 
 

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ (ÎNCEPÂND 

CU CEA MAI RECENTĂ)  
  

 Data (de la – până la)  Din 1.11.2016– până în prezent  profesor asociat Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău. 
 Din 1. 09. 2010 până în prezent, Conducător doctorat UNEFS București  

 Numele şi adresa 
angajatorului 

 Din 3 dec. 2004 – până în 31.10.2016 profesor titular  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. 

 Până în prezent profesor 
asociat  

 Profesor universitar. 
1. Director Departament de: Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională din 15 sept. 2011- 17 sept. 2015 
2. Şef de catedră, Catedra de Sporturi Individuale a Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului 

şi Sănătăţii din cadrul Universităţii din Bacău - din martie 2008 până în 2011; 
3. Responsabil pe facultate la Departamentul de Studii Postuniversitare şi de Formare 

Continuă - din 10. XI. 2005 până în 2011; 
4. Şef de catedră interimar, Catedra de Sporturi Individuale a Facultăţii de Ştiinţe ale 

Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii din Bacău - 06. IX. 2005 -10. XI. 
2005; 

5. Decan, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din Bacău, 26. II. 2004- 17. 
VI. 2005; 

6. Şef de catedră, Catedra de Sporturi Individuale a Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului 
şi Sănătăţii din cadrul Universităţii din Bacău - 01. X. 2002 până în februarie 2004. 

7. Membră a Senatului Universităţii din Bacău – 01. II. 2004 – octombrie 2008; 
8. Director Departament Învăţământ la Distanţă, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din 

Universitatea din Bacău – 01. X. 2002- 01. VII. 2004; 
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 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată (Didactica/ Metodica 
educaţiei fizice şi sportului, Teoria şi practica sporturilor de iarnă şi aplicaţii în discipline sportive de 
iarnă (în tabere de pregătier), Sport şi timp liber, Atletism, Didactica specialităţii), master (Strategii de 
gestionare a timpului liber (AMCTL), Educarea creativităţii în educaţie fizică, sport şi 
kinetoterapie (AMCTL, PS,  KERF), Pregătire specializată într-o disciplină sportivă III 
(atletism) – Lp (licenţă SPM şi masterat  PS), Turismşi orientare sportivă, Didactica 
specialităţii educaţie fizică, Practică Pedagogică,  Drept şi legislaţie. 
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii, şi DPPD); 
Îndrumare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul 
preuniversitar.  
Evaluare: în cadrul pregătirii prin doctorat (conducător de doctorat, referent oficial comisii susţinere 
publică teze şi în cadrul comisiilor de admitere); în cadrul concursurilor de admitere licenţă şi masterat; 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 (cursuri, suporturi de curs, manuale).  
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern (director de proiect, membru în 
proiecte naţionale şi locale). 
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice (în cadrul 
universităţii).  

  
Data (de la – până la)  Din 1.09.2010 până în prezent professor asociat la  

 Numele şi adresa 
angajatorului 

 UNIVERITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCURESTI  
Bucureşti, str. Constantin Noica, nr. 140, sector 6 CP 060057 

 Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învăţământ superior – conducător de doctorat, domeniul Educație Fizică și Sport, conform 
O.M.E.CT.S. NR. 4631/11.08.2010,  

 Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar  - conducător de doctorat  

 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice: predare curs Drept si legislaţie în educaţie fizică şi sport , curs şi seminar  
Îndrumarea rapoartelor şi a tezelor 
Evaluare: în cadrul pregătirii prin doctorat (referent oficial comisii susţinere publică teze, evaluator  în 
cadrul comisiilor de evaluare a activităţii de admitere,  evaluator în cadrul comisiilor de evaluare a 
cunoștințelor la examenele de an și c comisiilor de evaluare a Rapoartelor)  
Elaborare materiale didactice (cursuri, suporturi de curs, manuale).  
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern (coordonator a temelor de 
cercetare la doctorat) 
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice (în cadrul 
universităţii).  

 
 Data (de la – până la)  1.X.2002 - 3.XII.2004 

 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  Conferenţiar universitar; 
1. Şef de Catedră: Catedra de Sporturi Individuale  (1.10.2002 – 26.02.2004). 
2. 2. Director Departament Învăţământ la Distanţă, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

din Universitatea din Bacău – 01. X. 2002- 30.05. 2004; 
 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată Didactica/ Metodica 
educaţiei fizice şi sportului, Teoria şi practica sporturilor de iarnă şi aplicaţii în discipline sportive de 
iarnă (în tabere de pregătier), Sport şi timp liber, Atletism, Didactica specialităţii), master (Strategii de 
gestionare a timpului liber (AMCTL), Educarea creativităţii în educaţie fizică, sport şi 
kinetoterapie (AMCTL, PS,  KERF), Pregătire specializată într-o disciplină sportivă III 
(atletism) – Lp (licenţă SPM şi masterat  PS). 
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii); 
Îndrumare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul 
preuniversitar.  
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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 intern. 
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

 

 Data (de la – până la)  1.X.1993 - 1.X.2002 

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  Lector universitar; 
1. Responsabil Cursuri Fără frecvenţă, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din 

Universitatea din Bacău – 01. X. 1994- 2000; 
2. Şef de Catedră: Catedra de Sporturi Individuale  (1.02.1999 – 1.10.2004). 
3. Director Departament Învăţământ la Distanţă, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din 

Universitatea din Bacău – 01. X. 1999- 30.09. 2002; 
 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată: licenţă - 
Metodica educaţiei fizice şi sportului (S), Teoria şi practica sporturilor de iarnă şi aplicaţii în 
discipline sportive de iarnă (în tabere de pregătier) (Lp) , Sport şi timp liber (C,S), Atletism 
(Lp), Pregătire specializată într-o disciplină sportivă (atletism) –  C şi Lp (licenţă,.master 
(Strategii de gestionare a timpului liber (ASRTL), Psihopedagogia sportului (PS).  
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii, gradul I); 
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 intern. 
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

 
 

Data (de la – până la)  01.IX.1990 - 29.IX.1993. 
Numele şi adresa 
angajatorului 

 Liceul „V. Alecsandri” Bacău  
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învăţământ preuniversitar 

 Funcţia sau postul ocupat  Profesor de educaţie fizică şi sport 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice: activităţi de lucrări practice de  educaţie fizică)  
Elaborare materiale didactice.  
Organizare şi participare la competiţii sportive. 

 
 Data (de la – până la)  01.IX. 1988 – 31.VIII.1990; 
 Numele şi adresa 
angajatorului 

 Şcoala nr.20 Bacău  
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învăţământ preuniversitar 

 Funcţia sau postul ocupat  Profesor de educaţie fizică şi sport 
 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice: activităţi de lucrări practice de  educaţie fizică)  
Elaborare materiale didactice.  
Organizare şi participare la competiţii sportive. 

 



              
 

4 

 
Data (de la – până la)  01.IX.1973 – 31.VIII.1988 
 Numele şi adresa 
angajatorului 

 C.S.S., Bacău, Secţia Atletism 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învăţământ preuniversitar 

 Funcţia sau postul ocupat  Profesor de educaţie fizică şi sport /antrenor atletism 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi didactice: lecţii de antrenament  
Elaborare materiale didactice.  
Organizare şi participare la competiţii  sportive. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

(ÎNCEPÂND CU CEA MAI 

RECENTĂ) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 

 Expert Evaluator Extern al ARACIS. 
 din 2006 

 

 

 Perioada (de la – până la)  15 octombrie – 26 noiembrie 2006. 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Universitatea Bacău – Învăţământ superior. 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Curs postuniversitar “Documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de 
management al calităţii în procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică”, Universitatea din 
Bacău, 15 octombrie – 26 noiembrie 2006 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat de absolvire  

 Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 

 Curs postuniversitar. 

 
 
 

Perioada (de la – până la)  1 – 6.06 2002. 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Universitatea Bacău – Învăţământ superior. 

 Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Stagiu de formare în somatoterapie  „Fenomenele violenţei personale, familiale sociale”, 
organizat de Centrul de Asistenţă Psihologică Bacău susţinut  de formator, psihoterapeut 
EAF, Aime Hoffbeck – 01 – 06 VI. 2002; 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat de absolvire  

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 

 Curs postuniversitar. 

 

Perioada (de la – până la)  1996-2001 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 
 
 
 
 
 
 
 

 I.O.D. ANEFS Bucureşti 
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 Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Studii de doctorat în Educaţie Fizică şi Sport, I.O.D. ANEFS Bucureşti, finalizate cu 
susţinerea publică tezei de doctorat „Studiu privind dinamica şi dezvoltarea detentei la copii şi 
juniori” conducător ştiinţific Prof. univ. Dr. Tiberiu Ardelean, în data de 29.06.2001, calificativ 
foarte bine. Titlul ştiinţific de Doctor în Educaţie Fizică şi Sport, confirmat, prin ordinul 
M.Ed.C. nr. 4911/02.11.2001 - 1996 – 2001; 
 

 Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Diplomă de DOCTOR ÎN ŞTIINŢE  

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 

 ISCED 8 - Doctorat. 

 
 

Perioada (de la – până la)  25-27.10. 1998 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Centrul de Asistenţă Psihologică Bacău 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Seminar "Tehnici de comunicare eficace şi rezolvare de conflict”, Bacău - organizat de Centrul 
de Asistenţă Psihologică Bacău în colaborare cu Centre d Entrainement a la Communication 
Chidharom Conseils - 25 – 27 IX. 1998; 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat   

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 

 Curs postuniversitar. 

 
 

 Perioada (de la – până la)  1973 – 1978. 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Institutul de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti (media 10 la examenul de licenţă) – 1973 - 1976; 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 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. 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Diploma de licenţă. 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 

 ISCED 5 – Diploma de Licenţă. 

 
 

Perioada (de la – până la)  1970 – 1973. 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Institutului Pedagogic Bacău – Secţia de Educaţie Fizică şi Sport  
 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 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. 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Diploma de stat. 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 
 
 
 
 
 

 ISCED 5 – Diploma de Licenţă. 
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Perioada (de la – până la)  1965 - 1969 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Liceul „Tudor Vladimirescu”, Slatina, Judeţul Olt  
 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Secţie umană  

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Diploma de bacalaureat. 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 

 ISCED 4 – Diploma de Bacalaureat. 

  Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă 
(Proiectul POSDRU 2007-2013- Certificat de absolvire 

  Manager de Proiect (fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Cvile iunie-iulie 2013), cu 
Certificat de Absolvire .  

 
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 rusă   
• abilitatea de a citi          B1 – Utilizator experimentat; 

• abilitatea de a scrie        B1 – Utilizator independent; 
• abilitatea de a vorbi     B1 – Utilizator independent; 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISTICE 
(Descrieţi aceste aptitudini şi 
indicaţi în ce context le-aţi 
dobândit) Muzică, desen, 
literatură etc. 

 - Sport de performanţă - atletism 

 

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; 
- Bunătate şi înţelegere; 
- Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 
 Membru ,Influenţa unor extracte din plante asupra activităţii musculare”. Contract M.C.T. 

Universitatea din Bacău – I.N.E.F.S. Chişinău – Boisan Bucureşti, 1994 -1996,  ,  

  Membru,  Modificări funcţionale induse de unele extracte din plante” Contract M.C.T. – 
Universitatea din Bacău – I.N.E.F.S. Chişinău – Boisan Bucureşti,  1994-1997 

  Membru Proiectul Leonardo Da Vinci „Squality / Lequal în cadrul componentei „Cercetarea 
calităţii vieţii la personale de vârsta a treia” coordonat de Organizaţia „Passeport 
Internaţional”, Franţa cu finanţare din 20032003-2006. 

  Director „Investigarea potenţialului biomotric şi  a atitudinilor de postrură al populaţiei 
şcolare a judeţului Bacău”, 2004-2006a două proiecte de cercetare: 

  Director „Analiza relaţiei forţă – viteză în sportul de performanţă”  Program iniţiat de 
Centrul de cercetare umană din Bacău, 2004-2006. 

  Membru al colectivului de cercetare în 1 grant CNCSIS, câştigate prin competiţie şi finanţate 
de la bugetul statului 2004-2006, membru în grantul,  Violenţa în sport. Educaţie pentru 
toleranţă, din 2005-2006;  Nr. 1289/2004;Universitatea din Suceava,  cu finanţare din 
2004. 

  - Director de Grant tip A „Studiu privind creşterea nivelului funcţional a copilului autist, 
prin folosirea exerciţiului fizic ca mijloc de stimulare senzorio-motrica. (evaluat  cu 90 
puncte), nr. înregistrare 1231, 2006, aprobat cu finanţare CNCSIS 2007-2008. 

  - Expert  evaluator naţional  CNCSIS  
- Evaluator ARACIS, 2007. 
- referent ştiinţific: la teze de doctorat  în România 
- Referent ştiinţific oficial la teze de doctorat  în Moldova 
- Membru în Comitetului ştiinţific la Conferinţe Naţionale şi  Internaţionale în România  

- Membru în colectivul de redacţie al revistei GYMNASIUM – Journal of Physical 
Education and Sport, ISSN-1453-0201, Bacău- Universitatea din  Bacău la Journal of  
Physical Education and Sport,  ISSN: 15828131, Piteşti, Discobolul UNEFS Bucuresti, 
Stiinţa Sportului Bucureşti  

 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

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

Excel, Outlook, PowerPoint; PageMaker, Photoshop, etc. 
 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

 1. Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin – președinte Senat al Universităţii „Vasile 
Alecsandri”din Bacău; 

2. Prof. univ. dr. Grigore Vasilica  - prorector UNEFS Bucureşti; 
3. Prof.Univ.Dr. Stănescu Monica, UNEFS Bucureşti 
4. Prof. univ. dr. Mihailescu Liliana – Director Școală Doctorală al Facultatea de Educaţie 

Fizică din cadrul Universităţii din Piteşti; 
5. .Prof. univ. dr. Șalgău Silviu – Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 

Sănătăţii din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri”din Bacău;  
 

 
DATA: 31.05. 2021 

 

PERMIS DE CONDUCERE  - Auto – Categoria B; 


