Curriculum vitae
Europass

InformaŃii personale
Nume / Prenume

Ciucurel Constantin

Adresă

Piteşti, jud. Argeş, România

Telefon

0348 453 344

Fax(uri)
E-mail(uri)

constantin.ciucurel@upit.ro

NaŃionalitate(-tăŃi)

Română

Sex

Masculin

Locul de muncă actual / Universitatea din Piteşti / ÎnvăŃământ Superior
Domeniul ocupaŃional
ExperienŃa profesională
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat

2004-prezent
Şef Catedră Kinetoterapie (2004-2011), Director al Departamentului de AsistenŃă Medicală şi
Kinetoterapie, Facultatea de ȘtiinŃe (din august 2011-prezent)
Managementul departamentului: planificarea, coordonarea, implementarea şi evaluarea activităŃilor,
managementul resurselor umane şi utilizarea eficientă a bugetului
Sarcini relevante:
acreditarea şi reevaluarea periodică a specializării Kinetoterapie la Universitatea din Piteşti;
acreditarea şi reevaluarea periodică a specializării AsistenŃă medicală generală la Universitatea
din Piteşti
autorizarea specializării Terapie ocupaŃională la Universitatea din Piteşti;
reacreditarea programului de Master Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităŃi la Universitatea
din Piteşti;
coordonator credite (ECTS) pentru specializările Kinetoterapie şi Terapie ocupaŃională;
supervizare programe didactice pentru specializările Kinetoterapie, Terapie ocupaŃională;
coordonarea practicii de specialitate a studenŃilor de la specializările Kinetoterapie, Terapie
ocupaŃională.
Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti
Management învăŃământ superior
2010-prezent
Şef colectiv de cercetare Promovarea calităŃii vieŃii în cadrul Centrului de Cercetare pentru
Promovarea ExcelenŃei în Formarea Profesională.
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ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

ActivităŃi de cercetare-dezvoltare centrate pe dezvoltarea profesională a resurselor umane din
domeniul AsistenŃei medicale, Kinetoterapiei şi Terapiei ocupaŃionale; cercetare-dezvoltare în
domeniul recuperării, motricităŃii speciale şi calităŃii vieŃii
Universitatea din Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr. 1
Cercetare-dezvoltare; prestări servicii în domeniul calităŃii vieŃii.
2008-prezent
Profesor universitar
Servicii educaŃionale, servicii medicale şi cercetare
Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti
ÎnvăŃământ superior
2005-2008
ConferenŃiar universitar
Servicii educaŃionale, servicii medicale şi cercetare
Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti
ÎnvăŃământ superior
1999-2005
Lector universitar
Servicii educaŃionale, servicii medicale şi cercetare
Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti
ÎnvăŃământ superior
1996-2001
Medic rezident geriatrie si gerontologie
Servicii medicale şi cercetare
Institutul NaŃional de Geriatrie si Gerontologie “Ana Aslan”, Bucureşti
Medicină
1993-1996
Medic rezident medicină generală
Servicii medicale şi cercetare
Spitalul Fundeni Bucureşti
Medicină
1992-1993
Medic stagiar
Servicii medicale şi cercetare
Spitalul JudeŃean Piteşti
Medicină

EducaŃie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută

2007-2009
Diplomă de absolvire
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Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare

Bazele managementului, Management strategic, Managementul resurselor umane, Simulări
decizionale, Strategii şi politici de resurse umane, Managementul schimbării, Management comparat,
Cultură şi comportament organizaŃional etc.
Universitatea din Piteşti, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Master „Managementul Strategic al
Resurselor Umane”
Master in Management
1998-2002
Doctor în Medicină
Geriatrie si gerontologie, anatomie, fiziologie, O.R.L.
Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş, stagiu doctoral
Titlul de doctor confirmat de C.N.A.T.D.C.U.
15.10.2001-15.06.2002
Certificat de absolvire
Geriatrie si gerontologie, psihiatrie, psihologie, farmacologie.
Spitalul Clinic de Psihiatrie “Al. Obregia” Bucureşti, Curs de Psihogeriatrie.
1998-1999
Atestat de profesor
Psihologie, pedagogie, metodica predării disciplinelor medicale
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Piteşti
Recunoscut de M.E.C.
1996-2001
Medic specialist geriatrie şi gerontologie
Geriatrie, gerontologie, medicină internă, medicină fizică şi de recuperare, hematologie, psihiatrie
Institutul NaŃional de Geriatrie şi Gerontologie “Ana Aslan”, Bucureşti, rezidenŃiat în geriatrie şi
gerontologie
Recunoscut de Ministerul SănătăŃii şi Familiei
1993-1996
Medic specialist medicină generală
Pediatrie, chirurgie, medicină internă, medicină de familie, ginecologie şi obstetrică
Spitalul Clinic Fundeni Bucureşti, rezidenŃiat în medicină generală
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Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională

Recunoscut de Ministerul SănătăŃii şi Familiei
1986-1992
Medic
Profil medicină generală
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală
LicenŃiat în medicină
1982-1986
Bacalaureat
Profil matematică - fizică
Liceul de Matematică şi Fizică “Nicolae Bălcescu” , Piteşti
Recunoscut de M.E.C.

Aptitudini şi competenŃe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

ÎnŃelegere
Ascultare

Nivel european

Vorbire
Citire

Participare la
conversaŃie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba engleză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

CompetenŃe şi abilităŃi sociale

CompetenŃe şi aptitudini
organizatorice

CompetenŃe şi aptitudini tehnice
CompetenŃe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

AbilităŃi de comunicare verbală şi nonverbală.
Abilitatea de a munci in echipă.
Empatie.
Capacitatea de a avea iniŃiative, de a formula scopuri şi obiective – achiziŃionate în timpul demersului
de autorizare şi acreditare a specializărilor aflate sub coordonarea departamentului.
AbilităŃii manageriale – achiziŃionate în contextul poziŃiei de Şef Catedră Kinetoterapie, Director
Departament AsistenŃă Medicală şi Kinetoterapie.
AbilităŃi de utilizare a aparaturii media şi a celei medicale (EKG, platforma echilibru, spirometru
electronic, aparate de recuperare pentru persoanele de vârsta a treia etc.).
Operare PC (Windows, Office, SPSS, Corel)

CompetenŃe şi aptitudini artistice
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Alte competenŃe şi aptitudini

Referent pentru lucrări de doctorat în EducaŃie Fizică şi Sport; activităŃi didactice şi de cercetare în
cadrul programelor de Master şi al Şcolii Doctorale din cadrul FEFS Piteşti.
Coordonator ECTS pentru domeniul de master şi licenŃă Kinetoterapie şi programul de studiu Terapie
ocupaŃională
Evaluator ARACIS pentru domeniul EducaŃie Fizică şi Sport.
Evaluator al Centrului NaŃional pentru Burse de Studii în Străinătate (CNBSS), din cadrul Ministerului
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, domeniul Medicină.
Expert pe termen scurt în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem operaŃional al calificărilor din
învăŃământul superior din Romania – DOCIS, AgenŃia NaŃională pentru Calificările din ÎnvăŃământul
Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social – ACPART.
Expert pe termen scurt în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/63545, cu titlul „TEORO” – Terapia
ocupaŃională 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.
Expert pe termen lung în cadrul proiectului POSDRU 156/1.2/G/141632
“Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul
Superior în vederea îmbunătăŃirii ofertei educaŃionale, crearea şi implementarea unor instrumente
informatice specifice care să asigure extinderea oportunităŃilor de învăŃare şi interacŃiunea cu mediul de
afaceri (NOVA-CURRICULA)”
Expert pe termen scurt în cadrul proiectului POSDRU 160/2.1/S/133020 cu titlul Creşterea capacităŃii
de integrare pe piaŃa muncii a studenŃilor şi absolvenŃilor prin consiliere şi plasamente practice
Responsabil partener regional în cadrul Programului de cooperare ElveŃiano-Român “ActivităŃile fizice
adaptate ca instrument de incluziune socială”, 2013-2015; Transfer de expertiză elveŃiană privind
ActivităŃile Fizice Adaptate ca instrument de incluziune socială, către specialişti din UniversităŃi, Școli
Speciale, InstituŃii şi OrganizaŃii neguvernamentale din România. Proiect co-finanŃat printr-un grant din
partea ElveŃiei prin intermediul contribuŃiei elveŃiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Alte proiecte profesionale:
- Module de formare a competenŃelor de predare în Terapie ocupaŃională organizate de ENOTHE
(European Network of Occupational Therapy in Higher Education), în cadrul proiectului
POSDRU/86/1.2/S/63545, cu titlul „TEORO” – Terapia ocupaŃională 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, 2011.
- Seminar InternaŃional „Sport in Post-Disaster Intervention” organizat de ICSSPE (International Council
of Sport Science and Physical Education) în colaborare cu Kennesaw State University, desfăşurat în
Rheinsberg, Germania; competenŃe referitoare la Traumatologie, Kinetoterapie, Sportul şi activitatea
fizica în caz de dezastre naturale, Didactică, ActivităŃi fizice adaptate, Terapie ocupaŃională,
Managementul dezastrelor naturale, Sociologie, Psihologie, Team Building, EducaŃia fizică adaptată,
elemente de psihopedagogie specială, tehnici de evaluare, grupuri de suport, schimbare de mentalităŃi
la nivel comunitar; Noiembrie 2007; Diplomă de absolvire (33 ore de training).
- Curs de “Proiectare de proiecte cu suport european destinate educaŃiei” – Şcoala de Vară “ProEU”,
Departamentul de Integrare Europeana, Universitatea din Piteşti; Iulie 2003; abilităŃii de redactare a
unui proiect cu suport european; Atestat de absolvire.

Permis(e) de conducere

Categoria B din anul 1988
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InformaŃii suplimentare Membru în Societatea Romănă de Paliatologie şi Tanatologie
Afiliat prin Universitatea din Piteşti la International Council of Sport Science and Physical Education
(ICSSPE)
Şeful colectivului de cercetare Promovarea calităŃii vieŃii din cadrul Centrului de Cercetare pentru
Promovarea ExcelenŃei în Formarea Profesională (Universitatea din Piteşti)
Membru în Colectivul de editori al revistei „Physical Training: Fitness for Combatives”, EJMAS, ISSN
1492-1685.
Section reviewer Sports medicine - ASIAN JOURNAL OF EXERCISE AND SPORTS SCIENCE
(AJESS ISSN 1975-2938)
Membru în echipa de peer review a Revistei Române de Kinetoterapie
Membru în colectivul editorial al revistei Current Trends in Natural Sciences
Membru susŃinător al FederaŃiei Române a AsociaŃiilor de Fizoterapie din România
Autor sau coautor al unui număr de 9 cărŃi, 99 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinŃifice
naŃionale sau internaŃionale şi 28 articole publicate în reviste de prestigiu; director sau membru în 25 de
contracte de cercetare-dezvoltare, naŃionale sau internaŃionale
Premii, distincŃii, decoraŃii:
• Diplomă de ExcelenŃă „The Power of Sport Science” acordată de Universitatea din Piteşti, Facultatea
de EducaŃie Fizică şi Sport, 2005.
• Diploma jubiliară cu prilejul aniversării a 45 de ani de învăŃământ superior, pentru merite deosebite în
dezvoltarea învăŃământului superior românesc, oferită de Senatul UniversităŃii din Piteşti, noiembrie
2007.
• Medalia „Meritul Sportiv” în clasa a III-a, 2009.
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