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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Rabolu Elena 

Adresă(e) 

Telefon(oane)   

Fax(uri)  

E-mail(uri) nicolelena2001@yahoo.fr 
 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 19 septembrie 1978 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe, învăţământ 

  

Experienţa profesională  

  
 

Perioada 2009- prezent 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

predare cursuri şi lucrări practice, evaluare, cercetare 
Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată, activităţi de seminar 
şi lucrări practice  
- discipline predate conform statului de funcţii al Departamentului de Asistenţă medicală şi 
kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Piteşti: 

 Deficienţe funcţionale condiţionate de vârstă (curs şi seminar); 

 Kinetoterapia în afecţiunile cardiovasculare la persoanele cu dizabilităţi (lucrări practice); 

 Masaj şi tehnici complementare de masaj (curs şi lucrări practice) 
 Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii); 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.  Participare 
conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 
 
Universitatea din Piteşti, Str. Tg. din Vale, Nr. 1 

   învățământ 
 

2005-2009 
asistent universitar 
 
Activităţi didactice: activităţi de seminar şi lucrări practice la forma de învăţământ de lungă şi 
scurtă durată, Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă); Evaluare: în 
cadrul activităţii didactice directe la toate formele de învăţământ (seminar, lucrări practice);  
Elaborare materiale didactice. 
 
Universitatea din Piteşti, Str. Tg. din Vale, Nr. 1 
învăţământ 
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 
Educaţie şi formare 

 
Perioada 

Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
Perioada 

Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
Perioada 

Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
 

Perioada 
Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
Perioada 

Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
Perioada 

Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
 Perioada 

Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma  

 
 

 
 

2002 – 2005 
preparator universitar 
 
predare lucrări practice, evaluare, cercetare 
Activităţi didactice: activităţi de seminar şi lucrări practice la forma  de lungă durată;  
Evaluare: în cadrul activităţii didactice  (seminar, lucrări practice);  Elaborare materiale didactice.  . Organizare şi participare conferinţe, 
simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

  Universitatea din Piteşti, Str. Tg. din Vale, Nr. 1 
   învățământ 

 

 
 

 
 
2016 
Curs formare 
Asociaţia Centru de Resurse şi Inițiative Strategice, Piteşti 
 
Manager de proiect/ certificat de absolvire 
 
2014 
Curs perfecționare 
Societatea Fizioterapeuților Dr. Nicolae Robănescu 
 
Cursul Basic Medical (Kinesio) Taping/Certificat de absolvire, Nr. 9/03 – 04.05. 2014 

 
2014 
Curs perfecționare 
Societatea Fizioterapeuților Dr. Nicolae Robănescu 
 
Cursul “ Inițiere în radiologie și imagistica coloanei vertebrale”/ Certificat de absolvire, Nr. 11/28-29 
iunie 2014 
 
2014  
curs de formare  
Asociaţia Centru de Resurse şi Inițiative Strategice, Piteşti 
 
Formator de Formatori/ certificat de absolvire, Seria J, Nr. 00012632 

 
2014 
Seminar  
Fundația Special Olympics din România 
 
Curs Activități fizice adaptate pentru incluziune socială/ Certificat de participare 
 
2013 
Curs perfecționare  
Ministerul Educației Naționale/ Proiect POSDRU87/1.3/S/63709 
 
Didactica specialității în învățământul special/ Certificat de participare 
 
2007 

ESMO supported course 

European Association for Palliative Care and European Society for Medical Oncology – Budapesta 

Certificat de participare 
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Perioada 
Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
 

Perioada 
Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
 

Perioada 
Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
 

Perioada 
Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
 

Perioada 
Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
 

Perioada 
Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
 

Perioada 
Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 
 

Perioada 
Nivelul formei de instruire / învăţământ 
Numele instituţiei prin care s-a realizat 

formarea profesională  
Tipul calificării / diploma obţinută 

 

2007 
Seminar  
Fundația Special Olympics din România 
 
Seminar Săptămâna Europeană a Baschetului Special Olympics/Certificat de recunoaștere 
 

 

2005 – 2008  
  Studii de doctorat 
  IOSUD, Piteşti 
 
  Doctor în domeniul Educaţie Fizică şi Sport/ Diplomă de doctor 

   
 
 2002-2004 

Cursuri masterat / Învățământ superior 
Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea din Bacău 
 
Recuperarea sechelelor posttraumatice ale ţesutului cutanat şi subcutanat/ Diplomă de master 
 
 
2002 
curs de perfecţionare 
Universitatea „Joseph Fourier”, Institut Universitaire Professionel Sante Kinesitherapie – Sport,  
Grenoble, Franţa, în colaborare cu Catedra de Kinetoterapie din Universitatea din Bacău 
Kinetoterapia în pediatrie/ 
 
 
2002 
curs de perfecţionare 
Universitatea „Joseph Fourier”, Institut Universitaire Professionel Sante Kinesitherapie – Sport,  
Grenoble, Franţa, în colaborare cu Catedra de Kinetoterapie din Universitatea din Bacău 

  Kinetoterapia în afecţiuni respiratorii 

 
  1998-2002 

Studii de licență/ Învățământ superior 
Universitatea din Bacau, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
 
Licențiată/ Educație fizică și sport, Specializarea kinetoterapie/ Diplomă de licență 
 
 
2001 
Cursuri universitare/ Bursă Erasmus 
Centrului Spitalices Universitar, MKCS – student Socrates, Institutul de Masso-Kinesitherapie 
Dijon, Franţa 
stagii clinice 

 
   
1994 - 1998 
  Învățământ liceal 
  Liceul Vasile Alecsandri, Bacău 
 
  Diploma de bacalaureat 
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Proiecte de cercetare – dezvoltare 
 

Perioada 
Titlul proiectului 

Poziția în cadrul proiectului 
Informații despre proiect 

 
Perioada 

Titlul proiectului 
Poziția în cadrul proiectului 

Informații despre proiect 

 
Perioada 

Titlul proiectului 
Poziția în cadrul proiectului 

Informații despre proiect 
 

Perioada 
Titlul proiectului 

Poziția în cadrul proiectului 
Informații despre proiect 

 
 

Proiecte educaționale 
Perioada 

Titlul proiectului 
Poziția în cadrul proiectului 

Informații despre proiect 
 
 
 

Perioada 
Titlul proiectului 

Poziția în cadrul proiectului 
Informații despre proiect 

 
 

Perioada 
Titlul proiectului 

Poziția în cadrul proiectului 
Informații despre proiect 

 
 

Perioada 
Titlul proiectului 

Poziția în cadrul proiectului 
Informații despre proiect 

 
 

Perioada 
Titlul proiectului 

Poziția în cadrul proiectului 
Informații despre proiect 

 
 
 

Perioada 
Titlul proiectului 

Poziția în cadrul proiectului 
Informații despre proiect 

 

 
 
Martie – septembrie 2015  
Șanse egale pentru acces în carieră 
Formator 
POSDRU/144/6.3/S/132140 
 
2008 
Dirijarea biomedicală a antrenamentului sportiv 
membru 
Contract de cercetare - dezvoltare încheiat între FEFS Pitești și Clubul Sportiv Municipal, Pitești 
 
2008 
Pregătirea biologică pentru concurs şi refacerea în sportul de performanţă 
Membru  
Contract de cercetare - dezvoltare încheiat între FEFS Pitești și Clubul Sportiv Municipal, Pitești 
 
2013 
E - TRAINING FOR WELLNESS IN SPA SERVICES / eTRAWELSPA  
Trainner 
Proiect Leonardo da Vinci, Project LLP-LdV-ToI-2011-RO-022/ Universitatea din Pitești în colaborare 
cu Universitatea din Craiova,  

 Masajul somatic: procedee principale, tehnici, indicaţii şi contraindicaţii; masajul pe regiuni 

 Bazele teoretice ale masajului 
 
2016 
Învățăm să ne menținem sănătoși altfel 
Coordonator proiect 
Proiect educațional prin protocol de colaborare nr. 266/25.01.2016/266/25.01.2016  încheiat între 
Școala gimnazială Mircea Eliade, Universitatea di Pitești, Pitești și Facultatea de Științe, 
Departamentul de Asistență medicală și kinetoterapie 
 
2016 
Mișcare pentru sănătate 
Membru, nr. 1518/25.02.2016/162/15.02.2016 
Proiect educațional/ Școala gimnazială Alexandru Davila, Pitești în parteneriat cu Universitatea din 
Pitești, Facultatea de Științe, Departamentul de Asistență medicală și kinetoterapie 
 
2016 
Proiect de Parteneriat Educațional ”Dăruiește un zâmbet, ediția a IX –a, acord nr. 89/15.04.2016, 
organizat în vederea dezvoltării relațiilor de parteneriat  între Universitatea din Pitești și instituțiile 
școlare,culturale și publice  din județele Argeș, Teatrul Al. Davila și Centrul Pro Vita pentru născuți și 
nenăscuți,  
 
2016 
Parteneriat Educațional interjudețean ” Invitație la educație pe meleaguri vâlcene”, ediția a II –a, Nr. 
966 din 25. 02. 2016, desfășurat în 04.03.2016 , în vederea dezvoltării relațiilor de parteneriat  între 
Universitatea din Pitești și instituțiile școlare,culturale și publice  din județele Argeș și Vâlcea - 
membru coordonator 
 
2015 
Învățăm de la cei mari 
membru 
Proiect educațional prin protocol de colaborare încheiat între nr. 3281/8.04.2015/ 455/07.04.2015 

C.P.P. Căsuța Poveștilor, Pitești și Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, , Departamentul de 
Asistență medicală și kinetoterapie 
 
2014 
Învățăm de la cei mari 
membru 
Proiect educațional prin protocol de colaborare nr. 776/10.04.2014/489/10.04.2014, încheiat între 
C.P.P. Căsuța Poveștilor, Pitești și Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, Departamentul de 
Asistență medicală și kinetoterapie 
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Premii sau alte elemente de 
recunoaștere a contribuției 

științifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomă de onoare obținută din partea Insittut de Formation en Masso-kinesitherapie de Dijon – 
Franța pentru Validation cours et stage de mars a mai 2001, Dijon, Franța, 23.01. 2002 
 
Certificat de participare pentru – in recognition of valuable contributions to The International 
Conference 2rd Edition, “Achievements and prospects in the field of physical education and sports 
within the interdisciplinary European education system, - Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău, 
2010 
 
Mențiune (locul 4) - Certificat de participare la Simpozionul Național “Olimpiada tinerilor doctoranzi” 
cu proiectul “ Investigații asupra posibilității de aplicare a mijloacelor kinetoterapiei în scopul 
menținerii sănătății la persoanele de vârsta a III - a’”, Universitatea din Pitești, FEFS, Centru de 
Cercetare pentru Performanță Umană, 2007 
 
Certificat de participare la workshop-ul cu tema “Activitățile fizice adaptate – între ștergerea 
inegalității și acceptarea diversității” organizat de Universitatea din Pitești, FEFS, Centru de Cercetare 
pentru Performanță Umană, 2007 
 
Lector invitat la sesiunea de deschidere a proiectului POSDRU/144/6.3/S/132140  „Sanse egale 
pentru acces  în cariera »,30 martie 2015, Spitalul Regele Carol I, Costești, Argeș 
 
Diplomă de participare la cel de al III –lea Congres Balcanic de kinetoterapie „Constituirea forumului 
formatorilor în kinetoterapie”, organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Federația 
Română a Asociațiilor de Kinetoterapie (10 credite europene transferabile), aprilie 2010 
 
În perioada 2015 – 2016, membră în colectivul de redacție a revistei “Repere Educaționale 
Extrașcolare”, ISSN 2393 – 1981 
 
În perioada 2013 – 2015, membră în comitetul de organizare a Sesiunilor de Comunicări Studențești, 
Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, Departamentul de Asistență medicală și kinetoterapie 
 
Am îndrumat în perioada 2007 -2016 lucrări de licență/disertație ale studenților de la specializările 
Kinetoterapie și motricitate specială și Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități 
 
În perioada 2001- 2016 am publicat 45 de lucrări în reviste de specialitate sau volumele unor 
conferințe naționale sau internaționale indexate în baze de date, 2 cărți de specialitate, un capitol 
carte în calitate de coautor; am elaborat 4 îndrumare de lucrări practice de uz intern, pentru studenții 
și masteranzii specializărilor Kinetoterapie și motricitate specială, Terapie ocupațională și 
kinetoterapia la persoanele cu dizabilități;  
 
Publicații științifice reprezentative: 
 
Cărți și capitol carte 
Toma, S., Rabolu, E. , Dumitru, A., Necșoi, I., C., cap. Aplicațiile masajului în SPA-uri și stațiuni 
balneoclimaterice, Ghid de intervenție profilatică și terapeutică în stațiunile balneoclimaterice, 
GGeorgescu, L., Avramescu T., (coordonatori), Edit. Universității din Pitești, 2013 – 83 pagini 
Rabolu Elena, Managementul activităţilor fizice la persoanele de vârsta a treia, Editura Universitaria, 
Craiova, ISBN: 978-606-510-511-9, 210 pagini, 2009; 
Rabolu Elena, Masaj şi tehnici complementare de masaj, Edit. Universitaria Craiova, ISBN 978-606-
510-514-0, 173 pagini, 2009. 
 
Lucrări științifice (selecție) 
Rabolu Elena, Kinesiotherapy – an effective means to fight negative effects induced by obliterative 
arteriopathy, Studia Universitatis “Vasile Goldiș” Seria Educație Fizică ți Kinetoterapie, vol.4, nr. 2 (8), 
ISSN 2284-7324, Index Copernicus International, ProQuest, EBSCO Publishing and Scipio, pg. 81 – 
85, decembrie 2015. 
 
Rabolu Elena, Implications of kinesitherapy in regard of treating children with Hallerman- Streiff 
syndrome,  Revista de Educație Fizică, Sport și Științe Conexe – Sport și Societate, vol. 15, nr. 
Special, octombrie 2015, pg. 197-201, EBSCO,  SPORTSDiscus, DOAJ, PROQUEST Ulrich's, Index 
Copernicus , Academic Journals Database, , 
http://www.sportsisocietate.ro/articole/anul/2015/special/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sportsisocietate.ro/articole/anul/2015/special/3
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Aptitudini și competențe pentru 
procesul didactic 

 

Rabolu Elena, Strategies to recover from bronchial asthma using balneary cures The 9th 
International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy ” Actualities and 
perspectives in school and university physical education and sport” , Universitatea A.I. Cuza, Iași, 
ISSN 2069 – 1610, pg. 11, 2015 
 
Rabolu Elena, Study on the importance of early and continuous application of kinetic treatment in 
patients suffering from ankylosing spondylitis, The 9th International Conference in Physica 
Education, Sport and Physical Therapy ” Actualities and perspectives in school and university 
physical education and sport” , Universitatea A.I. Cuza, ISSN 2069 – 1610, pg. 12, 2015;  
 
Rabolu Elena, Implications of massage for fighting against the negative effects of occupational 
stress, Gymnasium Journal of Physical Education and Sport ISSN: 1453-0201, No. 2, Vol. XV/2014, 
EBSCO,  SPORTSDiscus, DOAJ, PROQUEST Ulrich's, Index Copernicus, ProQuest 
http://www.gymnasium.ub.ro/images/stories/gym_2_din_2014/no._2_din_2014.pdf, pg. 213-218 
 
Rabolu Elena, Optimization of the relation between effort capacity and psycho-affective state in older 
people, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science and Health, , ISSN 
2285-777X, ISSUE 2 Supplement, www.ebscohost.com, www.journals.indexcopernicus.com, 
www.doaj.org, SportDiscus , http://analefefs.ro/anale-fefs/2013/issue-2-supplement/pe-autori/78.pdf 
pg. 673 /679, 2013; 
 
Rabolu Elena, Strategies for kinesitherapeutic intervention to the recovery from Achiles tendon 
injury, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science and Health, ISSN 
2285-777X, ISSUE 2 Supplement, www.ebscohost.com, www.journals.indexcopernicus.com, 
www.doaj.org, SportDiscus,  http://analefefs.ro/anale-fefs/2013/issue-2-supplement/pe-autori/78.pdf 
pg. 679/684 2013 
 
Rabolu Elena, Physical activity- an important factor for the improvement of balance and the 
preventions on falls in the elederly, Medicina Sportiva Journal of Romanian Sports Medicine Society- 
Supliment 4, Craiova, ISSN 1841-0162, pg. 551- 553, 2011; 
 
Rabolu Elena, Kynetotherapy implications in treatment of persons suffering from hypertension, 
Medicina Sportiva Journal of Romanian Sports Medicine Society- Supliment 3, Craiova, ISSN 1841-
0162, pg. 551- 553, 2010; 
 
Rabolu Elena, Strategies for kinetic approach in bronchial asthma, Gymnasium Journal of 
Physical Education and Sport, No. 2, vol. XI, Bacău, ISSN: 1453-0201, , EBSCO,  
SPORTSDiscus, DOAJ, PROQUEST Ulrich's, Index Copernicus, ProQuest, 
http://www.gymnasium.ub.ro/images/arhive/2010-02.pdf, pg. 128/132, 2010; 
 
Rabolu Elena, Strategies of improving the effort capacity at institutionalized of elderly people, 
Analele Universităţii Ovidius, Constanţa/Seria Educaţie fizică şi Sport/Ştiinţă, Mişcare şi Sănătate, 
ISSN 1224-7359, www.journals.indexcopernicus.com, www.ebscohost.com, www.doaj.org, pg. 420-
422, 2009. 
 
 
 
2004 – 2014 Inițierea și promovarea unei noi discipline de învățământ:  
Dezvoltarea disciplinei de studiu - Masaj pentru Programul de Terapie ocupațională, pentru anul 
universitar 2014-2015, primul an în care s-a studiat;  
Dezvoltarea disciplinei de studiu Ortezare, protezare, pentru programul de studiu, Terapie 
ocupațională, pentru anul universitari 2013-2014, primul an în care s-au studiat;  
Dezvoltarea disciplinei de studiu Terapie ocupațională IV 2013 – 2014 primul an în care s-a studiat;  
Dezvoltare personală, pentru programul de studiu, Terapie ocupațională, pentru anul universitar 
2012-2013, primul an în care s-a studiat;  
Dezvoltarea disciplinei de studiu - Măsurare şi evaluare în kinetoterapie pentru Programul de 
Kinetoterapie şi motricitate specială pentru anul universitar 2012-2013 primul an în care s-a studiat;  
Dezvoltarea disciplinei de studiu – Deficienţe funcţionale condiţionate de vârstă, pentru Programul 
de masterat Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități, începând cu anul universitar 2008 – 2009, 
primul an în care s-a studiat;  
Dezvoltarea disciplinei de studiu – Masaj și tehnici complementare de masaj pentru Programul de 
studiu Kinetoterapie și motricitate specială, începând cu anul 2006-2007, primul an în care s-a 
studiat;  
 
 
 

http://www.gymnasium.ub.ro/images/stories/gym_2_din_2014/no._2_din_2014.pdf
http://www.ebscohost.com/
http://www.journals.indexcopernicus.com/
http://www.doaj.org/
http://analefefs.ro/anale-fefs/2013/issue-2-supplement/pe-autori/78.pdf
http://www.ebscohost.com/
http://www.journals.indexcopernicus.com/
http://www.doaj.org/
http://analefefs.ro/anale-fefs/2013/issue-2-supplement/pe-autori/78.pdf%20pg.%20679/684%202013
http://analefefs.ro/anale-fefs/2013/issue-2-supplement/pe-autori/78.pdf%20pg.%20679/684%202013
http://www.journals.indexcopernicus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.doaj.org/
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Membru în comisii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apartenența la Societăți Științifice 
 
 
 
 
 
 
 

Limba(i) maternă(e) 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea disciplinei de studiu – Tehnici complementare de masaj, pentru programul 
Kinetoterapie, începând cu anul 2004-2005, primul an în care s-a studiat 
 
 
Membru în comisia de admitere la cursul de Tehnician Maseur din cadrul Proiectului 
POSDRU/144/6.3/S/132140  „Șanse egale pentru acces  în carieră »,martie 2015 
 
Membru în comisia de finalizare  a cursului de Tehnician Maseur din cadrul Proiectului 
POSDRU/144/6.3/S/132140  „Șanse egale pentru acces  în carieră », iulie 2015 
 
Membru în comisia de promovare pe post de lector, Facultatea de Științe, Departamentul de 
Asistență medicală și kinetoterapie, decizia nr. 340 din 15.06.2015 
 
Membru în comisia pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Științe, 
programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială, decizia nr. 6819 din 25.05. 2015 
 
Membru în comisia de admitere la nivelul facultății de Științe pentu anul universitar 2014/2015 pentru 
probele scrise la programul de master Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități, decizia nr. 25 din 
08.09. 2014 
 
Membru în comisia pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Științe, 
programul de studii Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități, decizia nr. 326 din 17.06.2014 
 
Membru în comisia pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Științe, 
programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială, decizia nr. nr. 410 din 04.06. 2013 

 
Membru în comisia pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Științe, 
programul de studii postuniversitar ” Aplicații ale masajului în stațiuni balneoclimaterice”, 
decizia nr. 496 din 05.06. 2013 
 
Membru în comisia de promovare pe post de lector, Facultatea de Științe, Departamentul de 
Asistență medicală și kinetoterapie, decizia nr. 542 din 05.08.2011 
 
Membru în comisia de promovare pe post de lector, Facultatea de Științe, Departamentul de 
Asistență medicală și kinetoterapie, decizia nr. 544 din 05.08. 2011 
 
Membru în comisia de admitere la nivelul facultății de Științe pentru anul universitar 2008/2009 la 
programul de master Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități, decizia nr. 875 din 10.09.2008 
 
2015 – Organizarea și coordonarea studenților de la Terapie Ocupațională, Anul II, la activitatea 
”Maratonul colindului”, Teatrul Al. Davila” Pitești, 11.12. 2015, în vederea promovării imaginii 
Universității  în mass-media şi în alte instituţii şi organizaţii.” organizat de ISJ Argeș și CCD Argeș 
 
2016 – Organizarea și coordonarea studenților de la Terapie Ocupațională, Anul II și KMS, anul II, 
Facultatea de științe în  activitățile desfășurate în cadrul Parteneriatului Educațional Interjudețean 
cu participare Națională ”Dăruiește un zâmbet” ediția a IX, 22 – 27 aprilie 2016, Pitești, în vederea 
promovării imaginii Universității  în mass-media şi în alte instituţii şi organizaţii 
 
2002 – 2016 – Îndrumător de an la generațiile: 2002 – 2006 Kinetoterapie, 2008 – 2009 
Kinetoterapie și motricitate specială, 2011 -2014, Kinetoterapie și motricitate specială, 2015 – 
prezent Kinetoterapie și motricitate specială 
 

 

Membră a Societății Fizioterapeuților Dr. Nicolae Robănescu din 2014 
 
Membră a Centrul de cercetări „Promovarea Excelenţei în Cercetarea Umană”, Facultatea de  
Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Piteşti din 2010 

 
Membră a Asociaţiei Europene de Îngrijire Paliativă (European Association for Palliative  
Care) 
 

Română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

Limba franceză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale sociabilitate 
comunicativitate 
spirit de lucru în echipă 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de organizare şi coordonare a studenţilor la activităţile didactice şi de cercetare.  
Aceste competenţe au fost dobândite în context profesional, pe parcursul orelor de lucrări 
practice, seminarii şi cursuri adresate studenţilor. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitatea de a utiliza corect şi cu uşurinţă, aparatura medicală şi paramedicală din dotarea 
sălilor de lucrări practice. Această competenţă a fost dobândită în contextul formării profesionale, 
pe parcursul anilor de studii universitare şi postuniversitare 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS OFFICE (Word, Excel, Power Point), Internet 
Aceste competenţe au fost dobândite pe parcursul studiilor, dar şi în context profesional. 

  

  
  

  
  

  
  

Informaţii suplimentare Prof. univ. dr. George Mihail Man – Decan al Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, 
Universitatea din Pitești 
Prof. univ. dr. Constantin Ciucurel – Director Departament Asistență Medicală și Kinetoterapie, 
Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, Universitatea din Pitești 

 
 
 
 
 
Data:10.03.2017 

 
 

 
 
 
 

Lector universitar doctor, 
Elena Rabolu 
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