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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume GHERGHEL CARMEN LILIANA

Adresă(e)  

Telefon(oane)  

Fax(uri) 

E-mail(uri) carmen_gherghel@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 13 iulie 1963 

Sex F 

Experienţa profesională 

Perioada 2014 

Funcţia sau postul ocupat  CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 

 Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică și științifică 

 Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI – 
KINETOTERAPIE 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Departamentul -  Motricitate Specială şi Recuperare Medicală – Kinetoterapia in geriatrie -
gerontologie (afecţiuni reumatologice și neurologice), Evaluare motrică şi somatofuncţională, 
Măsurare și evaluare în kinetoterapie, Mijloace speciale de reeducare neuromotorie, Kinetoterapia 
în ortopedie traumatologie, Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor (franceză). 
Participare în comisii de licenţă şi disertație. 

  Participare în comisii de admitere la facultate 

Perioada 2011 – 2014 

Funcţia sau postul ocupat  LECTOR UNIVERSITAR 

 Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică și științifică 

 Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI – 
KINETOTERAPIE 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Departamentul -  Motricitate Specială şi Recuperare Medicală – Kinetoterapia in geriatrie -
gerontologie (afecţiuni reumatice), Evaluare motrică şi somatofuncţională, Kinetoterapia în 
ortopedie traumatologie, Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor (franceză). 
Participare în comisii de licenţă şi disertație. 

  Participare în comisii de admitere la facultate 

Perioada 2007 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat ASISTENT UNIVERSITAR 

 Activităţi şi responsabilităţi principale    Activitate didactică și științifică 

 Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI – KINETOTERAPIE 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Catedra Medicale – Kinetoterapia în afecţiuni reumatice, Evaluarea aparatului locomotor şi 
Refacere în sport. 
Participare în comisii de dizertație. 
Participare în comisii de admitere la facultate. 

Perioada 2004 – 2007  
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Funcţia sau postul ocupat PREPARATOR UNIVERSITAR  

   Activităţi şi responsabilităţi principale    Activitate didactică și științifică 

   Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI – KINETOTERAPIE 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Catedra Medicale – Kinetoterapia în afecţiuni reumatice şi Evaluarea aparatului locomotor. 
Participare în comisii de admitere la facultate. 

Perioada 2001 – 2013 

Funcţia sau postul ocupat    KINETOTERAPEUT 
   2009 -  KINETOTERAPEUT PRINCIPAL  

   Activităţi şi responsabilităţi principale    În cadrul acestui centru am realizat programe de kinetoterapie şi hidrokinetoterapie pre – şi 
postpartum. 

   Numele şi adresa angajatorului    Colaborare cu ACTIVE CENTER - Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Kinetoterapie 
 

Perioada 2000 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat    KINETOTERAPEUT 

   Activităţi şi responsabilităţi principale Servicii integrate de îngrijiri la domiciliu pentru persoane în vârstă. 

   Numele şi adresa angajatorului FUNDAŢIA DE ÎNGRIJIRI COMUNITARE BUCUREŞTI 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Kinetoterapie 
 

Perioada 1981 – 1993 

Funcţia sau postul ocupat OPERATOR PE MAŞINI DE CALCUL  

   Activităţi şi responsabilităţi principale    Operațiuni de facturare și salarizare 

   Numele şi adresa angajatorului ÎNTREPRINDEREA DE TRICOTAJE - SÎNGEORZ – BĂI, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activități de contabilitate primară 

Educaţie şi formare  

Perioada 2005 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută   DIPLOMĂ DE DOCTOR 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  TITLUL ŞTIINŢIFIC DE DOCTOR ÎN DOMENIUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2011 - 2012 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMA DE MASTER – Single course programme 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

BEST PRACTICE IN CHILDHOOD PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH, MCQ - 3776602 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SYDDANSK UNIVERSITET – UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2003 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE MASTER  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

SPECIALIZAREA KINETOLOGIE ŞI BIOMECANICĂ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Perioada 1996 – 2000  

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE LICENŢĂ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

LICENŢIAT ÎN KINETOTERAPIE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT BUCUREŞTI – FACULTATEA DE 
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT specializarea KINETOTERAPIE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  

Perioada 1977 – 1981 

Calificarea / diploma obţinută  DIPLOMĂ DE BACALAUREAT profiluil MECANIC 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

PRELUCRĂTOR PRIN AŞCHIERE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

LICEUL INDUSTRIAL  
SÎNGEORZ – BĂI, judeţul BISTRIŢA – NĂSĂUD 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) franceza, engleza 

Autoevaluare     

Nivel european (*)       

Limba            

Limba            
  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilă, capacitate de relaţionare interumană. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, practic. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de recuperare medicală. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

1987 - Certificat – Operare la echipamente de culegere, transmitere, introducere şi prelucrare 
primară a datelor cod F 10. 
Cunoştinte de operare ( Windows (95/98/2000/XP, cu programele Microsoft Word; Excel; 
PowerPoint, Outlook şi periferice: Internet; Scanner) 

Competenţe şi aptitudini artistice  
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Alte competenţe şi aptitudini 2014 – Certificat – Modul de 40 de ore de pregătire teoretică şi practică pentru furnizarea de 
servicii pentru utilizatorii de scaun rulant – nivel intermediar  
2013 – Certificat – Modul de 40 de ore de pregătire teoretică şi practică pentru furnizarea de 
servicii pentru utilizatorii de scaun rulant – nivel de bază 
2013 – Certificat – Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni”, Curs pentru 
kinetoterapeuţi –„ Îmbunătăţirea aptitudinilor de know know-ului profesioniştilor din domeniul 
sănătăţii privind importanţa unei mai bune organizări a muncii în cadrul serviciilor de recuperarea 
stărilor vegetative”, Contract nr. POSDRU/40/3.2./G/36822  
2013 – Certificat – Manager de Proiect,cod COR 242101 
2012 – Certificat - Programul de educaţie medicală continuă „Reeducarea posturală prin metoda 
Mezieres” 
2011 – Certificat – Programul de educaţie medicală continuă „Elemente de terapie manuală – 
tehnici de mobilizare a ţesuturilor moi” 
2011 - Formator -  În cadrul Proiectului - POS-DRU 1.3. - Profesionalizarea carierei didactice in 
educaţie fizică şi sport din perspectiva formării continue  
1994 - Certificat – Contabil  
1987 - Certificat – Soră de cruce roşie 

  

Permis(e) de conducere categoria B 
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