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Informaţii personale Pelin Raluca Anca  

 

Adresa 

Telefon 

E-mail 

Naţionalitatea 

Sex 

Data naşterii 

 

 

 

 

 

 

 

    Experienta profesională  

     2013 - prezent 

     2005 - 2013 

     1999 - 2005 

     1997 - 1999 

     1996 - 1997                    

     1995 -1996 

 Conf. dr. - Universitatea “Politehnica” din Bucureşti 

 Lect. dr. - Universitatea “Politehnica” din Bucureşti 

 Asistent titular drd. - Universitatea “Politehnica” din Bucureşti 

 Preparator titular - Universitatea “Politehnica” din Bucureşti 

 Preparator suplinitor - Universitatea “Politehnica” din Bucureşti 

 Referent de specialitate - Universitatea “Politehnica” din Bucureşti 

 

   Educaţie şi formare  2000 – 2005  Doctorat - I.O.D. A.N.E.F.S. Bucureşti -  Doctor în 

Educaţie Fizică şi Sport 

 1995 – 1996 Studii Aprofundate - A.N.E.F.S. Bucureşti  

 1991 – 1995  A.N.E.F.S. Bucureşti 

 1987 – 1991  Liceul matematică-fizică “Gh. Lazăr” – Bucureşti 

 1979 – 1987  Şcoala generală nr. 156 – Bucureşti 

 

 

Competenţe personale  

Limba maternă Română 

Alte limbi străine cunoscute Engleză: -  abilitatea de a citi: bine 

               - abilitatea de a scrie: bine 

               - abilitatea de a vorbi: bine 

Aptitudini şi competenţe 

sociale şi organizatorice 

 Capacitate de analiză şi sinteză; 

 Eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor; 

 Capacitate de rezolvare a problemelor; 

 Capacitate de organizare şi coordonare; 

 Spirit de observaţie; 

 Hotărâre, tenacitate, viteză de decizie; 

 Abilităţi de comunicare; 

 Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 

1. Activităţi în contextul cărora s-au exercitat aptitudinile sociale şi 



organizatorice: 

 Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii pe parcursul celor 20 

ani de activitate; 

 Competiţii sportive, festivaluri sportive -organizare şi participare în 

calitate de coordonator sau cadru didactic; 

 Coordonarea echipei majoretelor a U. P.B.; 

 Instructor sportiv în taberele de schi, organizate în cadrul Cusului de 

Turism din Universitatea “Politehnica” din Bucureşti între anii 1996 – 

1998; 

 Participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în cadrul domeniului şi 

al specializării. 

2. Funcţii îndeplinite în contextul cărora s-au exercitat aptitudinile sociale şi 

organizatorice: 

 Membru al Consiliului Facultăţii de Inginerie Medicală din 

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti din 2012; 

 Membru al Consiliului Departamentului de Pregătire a Personalului 

Didactic şi Ştiinţe Socio Umane din Universitatea “Politehnica” din 

Bucureşti – 2008-prezent; 

 Membru în Biroul Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport – 

Kinetoterapie din Universitatea “Politehnica” din Bucureşti din 2012; 

 Secretar Ştiinţific al Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport din 

cadrul Universităţii “Politehnica” din Bucureşti - 2000 – 2005;  

 Membru în Comitetul de organizare a Campionatelor Naţionale 

Universitare de Gimnastică Aerobică în anii 2010, 2011, 2012 şi 2013; 

 Membru în Comisia Naţională Universitară de Gimnastică Aerobică – 

2010 -2013; 

 Membru al Comisiei de organizare al Festivalului naţional studenţesc 

de dans aerobic POLIDANSFEST – “GINETA STOENESCU” – 

U.P.B. în anii 2008 şi 2009. 

 Secretar al Festivalului studenţesc de dans aerobic POLIDANSFEST – 

“GINETA STOENESCU” – U.P.B. în anii 2010 - 2015; 

 Director al Festivalului studenţesc de dans aerobic POLIDANSFEST 

– “GINETA STOENESCU” – U.P.B. în 2016; 

3. Apartenenţa la societăţi ştiinţifice în cadrul cărora s-au exercitat 

aptitudinile sociale şi organizatorice: 

 Membru în Consiliul Ştiinţei Sportului din România din anul 2000; 

 Membru în Socetatea Ştiinţei, Excelenţei Umane şi Sportului 

Universitar (SSEUSU) 2012 - prezent; 

 Membru în Fédération Internationale D´Éducation Physique (FIEP) 

2012 - prezent. 

4. Alte activităţi care atestă aptitudinile şi competenţele sociale şi 

Organizatorice: 

 Membru în Comitetul de organizare a Conferinţei Ştiinţifice cu 

participare internaţională a Catedrei de Educaţie Fizică şi Sport din 

U.P.B. – 2000 – 2011; 



 Membru în Comitetul de organizare a Conferinţei Ştiinţifice  

Internaţionale a Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic 

şi Ştiinţe Socio Umane din Universitatea “Politehnica” din Bucureşti – 

2011;  

 Membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Ştiinţifice cu participare 

internaţională a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport – 

Kinetoterapie din U.P.B. – 2012, 2013; 

 Membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 

a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport – Kinetoterapie din 

U.P.B. – 2014 - prezent; 

 Membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice vacante de 

conferenţiar universitar la U.N.E.F.S. Bucureşti; 

 Membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice vacante de 

asistent universitar, lector universitar şi conferenţiar universitar la 

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport-kinetoterapie - din anul 

2006 până în prezent; 

 Îndrumarea şi coordonarea studenţilor din U.P.B. în Sesiunea 

Ştiinţifică anuală organizată de Catedra de Educaţie Fizică şi Sport – 

2007 - 20012; 

 Organizarea Sesiunilor Ştiinţifice pentru studenţii din U.P.B. - 

Educaţie Fizică şi Sport – 2007 - 2011; 

 Realizarea statelelor de funcţii ale Departamentului sau Catedrei de 

Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii “Politehnica” din 

Bucureşti – 2002 şi până în prezent. 

 Organizator Cupa Anilor I – U.P.B. – gimnastică aerobică; 

 Organizator Politehniada – U.P.B. – gimnastică aerobică; 

 Conducătoarea echipei reprezentative de Olimpism a U.P.B. – 1997 – 

2000; 

 Antrenor de gimnastică ritmică din anul 1995; 

 Antrenor de schi din anul 1996;  

 

    Alte competenţe  Aptitudini şi competenţe pentru cercetare, concretizate în: 

- elaborarea şi publicarea a peste 80 de articole şi lucrări în reviste şi în 

volumele manifestărilor ştiinţifice internaţionale şi naţionale; 

- elaborarea şi publicarea a 3 cărţi de specialitate; 

- elaborarea şi publicarea unui curs de specialitate; 

- elaborarea şi publicarea 3 îndrumare; 

- elaborarea programei analitice de gimnastică ritmică pentru studentele din 

învăţământul superior tehnic; 

- Membru în cadrul Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia 

Naţională Antidrog şi Universitatea Politehnica din Bucureşti – Catedra de 

Educaţie Fizică şi Sport- pe perioada valabilităţii Planului Naţional în vederea 

implementării Strategiei Naţionale Antidrog 2005 – 2008; 

- Membru în cadrul proiectului de cercetare ştiinţifică pe o durată de 2 ani 

(iulie 2010 – iulie 2012) - Optimizarea pregătirii psiho-fizice a 



luptătorilor/oarelor în vederea obţinerii unei medalii la Jocurile Olimpice – 

ediţia 2012, director de proiect Ozarchevici Constantin. 

Aptitudini şi competenţe tehnice, concretizate în: 

- Utilizare PC - la nivel bun; 

- Utilizare aparatură multimedia: cameră video, scanner, videoproiector, 

retroproiector, video, TV. 

 

    Distincţii Maestru al sportului din anul 1987 

Vicecampioană balcanică - gimnastică ritmică - cu echipa de junioare a 

României - 1986 

Campioana naţională - gimnastică ritmică - cu echipa Clubului Triumf 

Bucureşti - 1987 

Locul III cu echipa de Cheerleaders a Universităţii “Politehnica” din 

Bucureşti  - Euroroma 2013  

 

Permis de conducere  Categoria permisului de  conducere - B 

 

 

                                                                                                


