Curriculum vitae
Europass

INFORMATII PERSONALE
Nume

Elena Ioana ICONARU

Adresa

Piteşti, Argeş, România

Telefon

0348 453 344

E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL /
DOMENIUL OCUPAŢIONAL

ioana.iconaru@upit.ro
Română
09.07.1982
Universitatea din Piteşti / Învăţământ Superior

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul/domeniul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

2013-prezent
Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti
Învăţământ superior
Conferenţiar universitar
Servicii educaţionale şi cercetare

Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul/domeniul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

2011-2013
Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti
Învăţământ superior
Lector universitar
Servicii educaţionale şi cercetare

Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul/domeniul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

2008-2011
Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti
Învăţământ superior
Asistent universitar
Servicii educaţionale şi cercetare

Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul/domeniul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

2006-2008
Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti
Învăţământ superior
Preparator universitar
Servicii educaţionale şi cercetare

Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul/domeniul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

2005-2007
Fundaţia „Copii in dificultate”, B-dul Petrochimiştilor, Nr.18, Piteşti, Argeş
Kinetoterapie
Kinetoterapeut
Evaluare neuromotorie, întocmirea şi aplicarea programelor de reabilitare, coordonarea
voluntarilor

Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul/domeniul de activitate
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2005-2006
Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti
Învăţământ superior

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Cadru didactic asociat
Servicii educaţionale şi cercetare

Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul/domeniul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

2003-2004
Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti
Educaţie
Instructor educaţie extraşcolară
Kinetoprofilaxie, instruire, supraveghere

EDUCAŢIE
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei la care s-au
efectuat cursurile şi practica
Principalele discipline, aptitudini
ocupaţionale absolvite

Calificarea obţinută
Nivelul de calificare naţionala
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei la care s-au
efectuat cursurile şi practica
Principalele discipline, aptitudini
ocupaţionale absolvite
Calificarea obţinută
Nivelul de calificare naţionala
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei la care s-au
efectuat cursurile şi practica
Principalele discipline, aptitudini
ocupaţionale absolvite
Calificarea obţinută
Nivelul de calificare naţionala
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei la care s-au
efectuat cursurile şi practica
Principalele discipline, aptitudini
ocupaţionale absolvite

Calificarea obţinută
Nivelul de calificare naţionala

2006-2009
Universitatea din Piteşti - Instituţie Organizatoare de Studii de Doctorat
Kinetoprofilaxie şi recuperare pe grupe de vârstă, Psihologia normală şi patologică a
persoanelor cu dizabilităţi, Kinesiologie medicală, Dirijarea biomedicală a antrenamentului,
Suportul biologic al performanţei sportive, Ştiinţele educaţiei, Managementul calităţii, Bionică cu
aplicaţii în sport.
Doctor
Titlul de doctor confirmat de C.N.A.T.D.C.U.
2007-2009
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Master: „Managementul Strategic al
Resurselor Umane”
Bazele managementului, Management strategic, Managementul resurselor umane, Simulări
decizionale, Strategii şi politici de resurse umane, Managementul schimbării, Management
comparat, Cultură şi comportament organizaţional etc.
Diplomă de absolvire
Titlul de master
2005-2007
Universitatea din Craiova, Programul de studiu de Master – Kinetoterapia în recuperarea neuromotorie
Evaluarea sistemului nervos în bolile neurologice, Patologia sistemului nervos – metodologie de
recuperare, Psihoterapia în bolile neurologice, Farmacoterapia în bolile neurologice, Metode de
baza în recuperarea bolilor sistemului nervos.
Diplomă de absolvire
Titlul de master
2013-2016
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Programul de studiu de licență
”Terapie ocupațională”
Fundamente teoretice, modele şi cadre de referinţă ale terapiei ocupaționale, Fundamentele
psihologiei, Procesul terapiei ocupaţionale, Ocupaţie şi performanţă umană, Evaluare în terapia
ocupaţională, Psihopatologie, Terapia ocupaţională în serviciile de sănătate, Terapia
ocupaţională în pediatrie, Terapia ocupaţională în gerontologie şi geriatrie.
Terapeut ocupațional
Licenţiat în Terapie ocupațională, Domeniul de studiu Psihologie

Perioada
Numele şi tipul organizaţiei la care s-au
efectuat cursurile şi practica
Principalele discipline, aptitudini
ocupaţionale absolvite
Calificarea obţinută
Nivelul de calificare naţionala

2001-2005
Universitatea din Piteşti, Programul de studiu de licență ”Kinetoterapie”

Perioada
Numele şi tipul organizaţiei la care s-au
efectuat cursurile şi practica

2002-2005
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Piteşti
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Kinetoterapie
Kinetoterapeut
Licenţiat în kinetoterapie

Principalele discipline, aptitudini
ocupaţionale absolvite
Calificarea obţinută
Nivelul de calificare naţionala
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei la care s-au
efectuat cursurile şi practica
Principalele discipline, aptitudini
ocupaţionale absolvite
Calificarea obţinută
Nivelul de calificare naţionala
COMPETENTE SI APTITUDINI
LIMBA MATERNA

Psihologie, Pedagogie, Didactică
Atestat de profesor
Recunoscut de M.E.C.
1997-2001
Colegiul Liceal „Alexandru Odobescu”, Piteşti.
Profil Matematică – Fizică, Engleză intensiv
Absolvent liceu
Recunoscut de M.E.C.
Română

ALTE LIMBI

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare

Vorbire

Nivel european

Ascultare

Limba engleză C1

Utilizator
Utilizator
C1
C1
experimentat
experimentat

APTITUDINI SOCIALE

APTITUDINI DE ORGANIZARE SI
COMPETENTE

APTITUDINI TEHNICE SI COMPETENTE

ALTE APTITUDINI SI COMPETENŢE

Pagina 3/5- Curriculum vitae al
Elena Ioana ICONARU

Citire

Participare la
conversaţie
Utilizator
experimentat

Scriere
Discurs oral

C1

Utilizator
experimentat

Exprimare scrisă
C1

Utilizator
experimentat

Abilităţi de comunicare verbală şi nonverbală.
Abilitatea de a munci în echipă.
Empatie.
Iniţiativă de grup.
Abilităţi de coordonare şi organizare a studenților dobândite în calitate de îndrumător de an.
Abilități de coordonare a voluntarilor achiziționate în perioada de activitate profesională în cadrul
Centrului ”Sf. Andrei”
O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ ( Microsoft Word, Excel, PowerPoint).
Abilităţi de utilizare a aparaturii media şi a celei medicale.
• IP in „Children and Physical Activity – Relations to Obesity and Health”, A 15 ECTS master
level course, University of Southern Denmark, 2009, Odense, Denmark.
• Seminar Internaţional „Sport in Post-Disaster Intervention” organizat de ICSSPE (International
Council of Sport Science and Physical Education) în colaborare cu Kennesaw State University,
Rheinsberg, Germania.
• Curs organizat de European Society for Medical Oncology (ESMO) cu ocazia „The 10th
Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC)”, Budapesta, iunie 2007.
• Curs organizat de European Accreditation Council for Continuing Medical Education
(EACCME, recognized by the American Medical Association) cu ocazia „XIXth World Congress
of Gerontology and Geriatrics”, Paris, Franţa.
• Curs „Iniţiere în metoda Vojta” organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Federaţia
Română a Asociaţiilor de Kinetoterapie cu ocazia celui de-al III-lea Congres Balcanic de
Kinetoterapie, Moneasa.
• Curs organizat de British Geriatrics Society cu ocazia „British Geriatrics Society Spring Meeting
2011”, Liverpool, UK.
• Curs organizat de Royal College of Physicians of London cu ocazia „International Sports
Science and Sports Medicine Conference (event suitable for inclusion in General Practice and
Physiotherapy Professional development Portfolios)”, Newcastle upon Tyne, Anglia.
• Curs „Utilizare platforma E-Learning” organizat în cadrul proiectului „Implementarea unei
platforme de E-Learning în cadrul Universităţii din Piteşti”.
• Training în „Utilizare Modul de Arhivare electronică”, noiembrie 2010, Universitatea din Piteşti.

• Seminar Internaţional cu tema „Cheilopalatoschizis, hidrocefalie şi spina bifida – evaluare,
intervenţie chirurgicală şi recuperare – ce putem realiza?” organizat de Fundaţia „Children in
Distress”, Colegiul Medicilor din România, Societatea Română de Pediatrie şi Consiliul
Judeţean Argeş, Piteşti, octombrie 2007.
• Module de formare a competenţelor de predare în Terapie ocupaţională organizate de
ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education), în cadrul
proiectului POSDRU/86/1.2/S/63545, cu titlul „TEORO” – Terapia ocupaţională şi ingineria
aplicată în echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă – specializări universitare
europene, nou introduse în Romania, pentru o societate bazată pe cunoaştere şi egalitate de
şanse.
• Module de pregătire teoretică şi practică pentru furnizarea de servicii pentru utilizatorii de
scaun rulant – nivel de bază (40 de ore, 25-29 noiembrie 2013) şi nivel intermediar (40 de ore,
24-28 martie 2014), organizate de Fundaţia Motivation România.
• Curs de instruire privind Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății,
pentru implementarea Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) în
serviciile de incluziune socială pentru persoanele utilizatoare de scaune rulante din România,
organizat de Fundația ”Motivation” România și Swiss Paraplegic Research, 25-27 februarie
2015.
• Curs de ”Electroterapie – principii și aplicații practice”, organizat de Federația Română a
Asociațiilor de Fizioterapie (FRAF) și Asociația Profesională a Fizioterapeuților, Muntenia,
București, 7-8 martie 2015.
• Curs de ”Pathophysiology and Mechanics of the scholder” organizat de Federația Română a
Asociațiilor de Fizioterapie (FRAF), susținut de prof. PT PhD Robert Donatelli, București, 17-18
noiembrie 2015.
• Expert pe termen scurt în cadrul proiectului POSDRU 160/2.1/S/133020 cu titlul ”Creșterea
capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și
plasamente practice”.
• Expert elaborare materiale didactice în cadrul Activităţii: A 7.4. – Dezvoltare sistematică
materiale şi instrumente didactice pentru predare/învăţare; Proiect strategic: „TEORO –
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"; Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere";
Domeniul major de intervenţie 1.2.: „Calitate în învăţământul superior"; Contract:
POSDRU/86/1.2/S/63545; Titlu material curricular – ”Evaluare în terapia ocupaţională”.
• Expert pe termen lung în cadrul proiectului POSDRU 156/1.2/G/141632 cu titlul “Adaptarea
programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior
în vederea îmbunătăţirii ofertei educaţionale, crearea şi implementarea unor instrumente
informatice specifice care să asigure extinderea oportunităţilor de învăţare şi interacţiunea cu
mediul de afaceri (NOVA-CURRICULA)”.
• Seminarii de pregătire Special Olympics (cu certificat de absolvire) şi participare la organizarea
unor evenimente Special Olympics pentru copii cu dizabilităţi intelectuale.
• Coordonator lucrări de cercetare ale studenţilor participanţi la sesiuni de comunicări ştiinţifice
studenţeşti locale şi naţionale.
• Coordonator lucrări de licenţă studenţi la programele de studiu Kinetoterapie și motricitate
specială, Terapie ocupaţională, precum și a lucrărilor de disertație pentru masteranzii
programului de studiu Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi.
• Coordonator practică studenţi.
• Participare în calitate de cadru didactic invitat la un stagiu de mobilitate Erasmus în scop de
predare (Teaching Mobility LLP/Erasmus) desfăşurat la Aristotle University of Thessaloniki, în
perioada 26.09.2011 – 02.10.2011.
• Participare în calitate de cadru didactic invitat la un stagiu de mobilitate Erasmus în scop de
formare (Staff Mobility forTraineeship LLP Erasmus – Staff Exchange Programme/Erasmus+)
desfăşurat la Yeditepe University, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, în perioada
05.05.2015-13.05.2015.
• Participare în calitate de cadru didactic invitat la un stagiu de mobilitate Erasmus în scop de
formare (Staff Mobility forTraineeship LLP Erasmus – Staff Exchange Programme/Erasmus+)
desfăşurat la Miguel Hernández University of Elche, Occupational Therapy, în perioada
08.05.2017-12.05.2017.
• Membru al colectivului de cercetare Promovarea calităţii vieţii, Centrul de Cercetare pentru
Promovarea Excelenţei în Formarea Profesională din cadrul Facultăţii de Științe ale Educației,
Științe Sociale şi Psihologie, Universitatea din Piteşti.
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE
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• Membru al Federației Române a Asociațiilor de Fizioterapie (FRAF).
• Membru al Societăţii Române de Paliatologie şi Tanatologie (SRPT).
• Membru al Asociației Profesionale de Evaluare Vocațională și Integrare Socială a Terapiei
Ocupaționale (TEORO-APEVISTO).
• Membru în prezidiul filialei IASK din România (Presidium member of International Association
of Sport Kinetics branch office in Romania).
• Afiliat prin Universitatea din Pitești la International Council of Sport Science and Physical
Education (ICSSPE).
• Membru al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe, Educație fizică și Informatică (2016-prezent).
• Autor sau coautor al unui număr de 4 cărți (dintre care 3 ca unic autor), 2 capitole în volume
colective, 74 de articole şi studii, dintre care 27 lucrări sunt în reviste de specialitate de
circulaţie internaţională recunoscute şi cotate sau indexate ISI Web of Knowledge sau în baze
de date internaţionale specifice domeniului, 5 lucrări sunt publicate în reviste recunoscute de
CNCSIS, iar 42 de lucrări se regăsesc în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale şi
naţionale; membru în 11 contracte de cercetare-dezvoltare, naționale sau internaționale.
• Premiul I pentru participarea la Simpozionul Naţional „Olimpiada tinerilor doctoranzi” organizat
de Centrul de Cercetări pentru Performanţa Umană, Piteşti, 1 martie 2008.
• Premiul de Merit pentru Tinerii Cercetători oferit de Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa
din 30 martie 2009, pentru cea mai bună lucrare ştiinţifică publicată în anul 2008.
• Premiul „Highest ISAPA 2009 Scholarship” pentru participarea la „The 17th International
Symposium of Adapted Physical Activity – ISAPA 2009 Conference”, organizată de SUH
(Swedish Development Centre for Disability Sport), Gävle, Suedia.
• Premiul „ICSEMIS 2012 International Scholarship” pentru participarea la conferinţa
International Convention on Science, Education and Medicine in Sport (Glasgow, Scotland)
oferit de PODIUM: The Further & Higher Education Unit for the 2012 Games.

