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Informaţii personale  
Nume / Prenume ALEXE DAN IULIAN 

Adresă(e) Bacău 
Telefon /Fax +40-234/517715 +40-234/517715  

E-mail alexedaniulian@ub.ro, alexedaniulian@yahoo.com, 
Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 08.03.1979 
Stare civilă Căsătorit, 2 copii 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
(STUDII EFECTUATE ŞI DIPLOME 

OBŢINUTE) 
 

Perioada 2015 
Numele instituţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională Ministerul Educaţiei Naţionale, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Diplomă de excelenţă „Promovarea activităţilor sportive universitare la nivel 
naţional” 

Perioada 14-18.12. 2013 
Nivelul formei de instruire / 

învăţământ 
Curs de instruire şi formare în calitate în învăţământul superior;  
Program de perfecţionare 

Numele instituţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Universitatea Spiru Haret Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I” şi Pluri Consultants România 

Tipul calificării / diploma 
obţinută Manager îmbunătăţire procese 

Perioada Decembrie 2013 
Nivelul formei de instruire / 

învăţământ Curs de formare 

Numele instituţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi 
TŰV Austria 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Program de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la 
Distanţă - ID 

Perioada Septembrie 2011 
Nivelul formei de instruire / 

învăţământ Sesiune formare în Management şi marketing universitar 

Numele instituţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională UEFSCDI România 

Tipul calificării / diploma 
obţinută Certificat absolvire modul „Standarde de integritate în învăţământul universitar”; 

mailto:alexedaniulian@ub.ro
mailto:alexedaniulian@yahoo.com
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Perioada Septembrie 2011 
Nivelul formei de instruire / 

învăţământ Sesiune formare în Management şi marketing universitar 

Numele instituţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională UEFSCDI România 

Tipul calificării / diploma 
obţinută Certificat absolvire modul „Marketing universitar”; 

Perioada Noiembrie 2005 – Iunie 2009 
Nivelul formei de instruire / 

învăţământ Studii de doctorat / Învăţământ superior 

Numele instituţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 

Tipul calificării / diploma 
obţinută Doctor în Educaţie Fizică şi Sport 

Perioada 2002-2004 
Nivelul formei de instruire / 

învăţământ Cursuri masterat postuniversitar / Învăţământ superior 

Numele instituţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională Universitatea din Bacău - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Master în “Recuperarea sechelele posttraumatice ale ţesutului cutanat şi 
subcutanat” 

Perioada 2002-2004 
Nivelul formei de instruire  Cursuri masterat postuniversitar / Învăţământ superior 

Numele instituţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională Universitatea din Bacău - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Tipul calificării / diploma 
obţinută Master în “Activităţi corporale sportiv recreative şi de timp liber” 

Perioada 1998 – 2002 
Nivelul formei de instruire / 

învăţământ Studii de licenţă / Învăţământ superior 

Numele instituţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională Universitatea din Bacău - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Licenţiat/ Educaţie fizică şi Sport, specializarea Educaţie fizică şi Sport; 
Antrenor categoria a III a, specializarea atletism 

Perioada 1994 – 2002 
Nivelul formei de instruire / 

învăţământ   Sportiv de performanţă  

Numele instituţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

  Liceul Naţional cu Program de Atletism Câmpulung Muşcel, Argeş; 
  Clubul Sportiv Ştiinţa Bacău,  

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Component Centrul Olimpic de Juniori Câmpulung Muşcel (1996-1998) 
campion naţional de atletism (1996, 1998, 2000) 
campion naţional universitar (1999, 2000, 2001, 2002) 
medaliat la competiţii internaţionale de juniori (aur la Campionatul European pe 
Cluburi Luxemburg 19998-110mg, bronz la Jocuri Balcanice Istambul 1998 – 
4X100m); 30 medalii obţinute la diferite ediţii ale campionatelor naţionale 
categoria I de clasificare sportivă,  

Perioada 1994 – 1998 
Nivelul formei de instruire / 

învăţământ Învăţământ liceal. 

Numele instituţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Liceul cu Program Naţional de Atletism, Câmpulung Muşcel, Argeş; 
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Tipul calificării / diploma 
obţinută Diploma de bacalaureat. 

    

LOCUL DE MUNCĂ  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
  

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
 

Perioada 18 septembrie 2015 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Director Departament de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională 

Activităţi şi responsabilităţi  Organizare, planificare, coordonare, analiză 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

Tipul activităţii / sector activitate academic, învăţământ superior, administrativ,   
Perioada 18 septembrie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Profesoral, Membru Birou Consiliul Profesoral 
Activităţi şi responsabilităţi  Organizare, planificare, coordonare, analiză 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 
Tipul activităţii / sector activitate academic, învăţământ superior, administrativ,   

Perioada 2012 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Membru în Senatul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi  Comisia de Control a Activităţii Rectorului şi Direcţiei Generale Administrative 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

Tipul activităţii / sector activitate Evaluare, educaţie, formare 
Perioada 1 octombrie 2014 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată, 
activităţi de seminar 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. Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115. 

Tipul activităţii / sector activitate Învăţământ superior. 
Perioada Din octombrie 2009 – septembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată, 
activităţi de seminar 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. Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 
Sportului şi Sănătăţii, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115. 

Tipul activităţii / sector activitate Învăţământ superior. 
Perioada 2004 –2009 
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Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

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). Activităţi complementare în cadrul 
comisiilor de admitere la studii universitare. Elaborare materiale didactice. 
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. Organizare şi 
participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, FEFS, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău. 
Tipul activităţii / sector activitate Învăţământ superior. 

Perioada 2002 –  2004 
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar; 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice: activităţi de seminar şi lucrări practice la forma de învăţământ 
de lungă şi scurtă durată. Evaluare: în cadrul activităţii didactice directe la toate 
formele de învăţământ (seminar, lucrări practice); Elaborare materiale didactice.  
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. Organizare şi 
participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, FEFS, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău. 
Tipul activităţii / sector activitate Învăţământ superior. 

Perioada 27-28 martie 2015 
Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat – Conferinţa ştiinţifică internaţională "Conexiuni introspective 

în ştiinţele motricităţii umane", ediţia a II a, Tg.Mureş,  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Susţinere prelegere cu titlul „Cardio through aquajogging / aqua-running” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg Mureş,  
Universitatea Transilvania Braşov 

Tipul activităţii / sector activitate Expunere date ştiinţifice, Cercetare, 
Perioada 22-23 noiembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat - „The role of proprioceptive trening in sport performance” 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Susţinere prelegere cu titlul „Controlul proprioceptiv la pubertate în funcţie de 
dominanţa emisferică – aplicaţii practice în performanţa sportivă la juniori” 

Numele şi adresa angajatorului FEFS din cadrul Universităţii din Piteşti 
Tipul activităţii / sector activitate Expunere date ştiinţifice, Cercetare,  

Perioada 2007 - 2015 
Funcţia sau postul ocupat Preşedinte Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea şi coordonare activităţi sportive destinate diferitelor categorii de 
populaţie – voluntar, coordonator şi şef  

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Bacău, Str.Pictor Aman nr.94, Bacău 
Tipul activităţii / sector activitate Educație, formare, sport şi timp liber 

Perioada 2003 – 2015 
Funcţia sau postul ocupat Organizator Campionate Naţionale Universitare de Atletism 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Elaborarea de materiale pentru promovarea şi desfăşurarea optimă a ediţiilor 
organizate de Universitatea din Bacău/ Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 
(broşuri, diplome, postere), implicarea în asigurarea condiţiilor de cazare şi  de masă 
pentru participanţi, organizarea şedinţelor tehnice etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău / Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea 
Mărăşeşti, nr.157, 600115. 

Tipul activităţii / sector activitate sport, educaţie, sport de performanţă 
Perioada 2012-2013 
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Funcţia sau postul ocupat Coordonator implementare linie metodică  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonator implementare linie metodică destinată educării echilibrului la copiii 
selecţionaţi pentru practicarea atletismului de performanţă 

Numele şi adresa angajatorului Liceul cu Program Sportiv Câmpulung Muşcel, Argeş, str. Negru Vodă nr.185 
Tipul activităţii / sector activitate Sport de performanţă 

Perioada 2012-2015 
Funcţia sau postul ocupat Responsabil SSM şi SU al Departamentului KTO din FŞMSS Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Informare, actualizare date, evaluare privind riscurile de la locul de muncă şi 
măsurile de securitate şi sănătate în muncă, precum şi pe cele determinate de 
situaţiile de urgenţă 

Numele şi adresa angajatorului FŞMSS, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, 
600115 

Tipul activităţii / sector activitate Administrativ 
Perioada 2007-2012 

Funcţia sau postul ocupat Referent ştiinţific  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Analiza ştiinţifică a 4 cărţi de specialitate  
„Atletism. Specializare" / Alin Larion, Ovidius University Press, Constanta, 2007, 
ISBN 978-973-614-405-9 
„Jogging pentru toţi", Alexe Cristina Ioana (2010), Editura Pro-Didact, Bacău, ISBN 
978-973-1918-05-1 
„Gimnastică Aerobică. Noţiuni de bază şi programe de întreţinere”, Moraru Cristina, 
Editura Junimea, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-37-1636-5 
“Argumente în promovarea instruirii tehnice timpurii la atletism – Aruncări” / 
Alexandrina M.Constantin, Editura PIM, Iaşi, 2012,  ISBN-ul 978-606-13-0865-1 
„Caiet de practică de specialitate pentru studenţi. Programul de studii: Kinetoterapie 
şi motricitate specială”, Balint Nela Tatiana Editura Alma Mater, Bacău, 2015, ISBN 
978-606-527-518-8 

Numele şi adresa angajatorului Autorii celor 5 lucrări de specialitate din Constanţa, Iaşi, Bacău, Târgovişte,  
Tipul activităţii / sector activitate Activitate ştiinţifică 

Perioada 2004-2008, 2009-2011, 2011-2013, 2013-2015 
Funcţia sau postul ocupat Îndrumător promoţii de studenţi la studii de licenţă şi de masterat (specializări 

EFS, AMCTL, KERF, KERF) 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Îndrumarea şi consilierea studenţi, organizare de activităţi educative în afara orarului 
universitar 

Numele şi adresa angajatorului FEFS / FŞMSS din Cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Tipul activităţii / sector activitate Educaţie, Consiliere 

Perioada 2003 – 2015 
Funcţia sau postul ocupat Coordonator lot studenţi sportivi (atleţi) ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonarea studenţilor pentru participarea la 20 de ediţii ale Campionatele 
Naţionale Universitare de Atletism (pe teren acoperit şi în aer liber) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău / Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea 
Mărăşeşti, nr.157, 600115 

Tipul activităţii / sector activitate sport, educaţie, sport de performanţă 
Perioada 2002 – 2015 

Funcţia sau postul ocupat Arbitru sportiv 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Supravegherea şi organizarea activităţii sportive specifice (atletism) în timpul 
competiţiilor sportive locale, judeţene şi naţionale desfăşurate în municipiul Bacău 

Numele şi adresa angajatorului Federaţia Română de Atletism, Asociaţia Judeţeană de Atletism, Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Bacău, Str.Pictor Aman nr.94, Bacău 
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Tipul activităţii / sector activitate sport, educaţie, 
Perioada 2010-2012 

Funcţia sau postul ocupat Redactor revista ştiinţifică studenţească 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Elaborare revista ştiinţifică studenţească “VoxStud” numerele din 2010-2012  

Numele şi adresa angajatorului FŞMSS Bacău 
Tipul activităţii / sector activitate Educaţie 

Perioada 2003 - 2015 
Funcţia sau postul ocupat Membru în comisii de admitere şi de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi 

studii de masterat, în perioada 2003-2015 la FŞMSS Bacău 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activităţi organizatorice ca secretar comisie,  
Membru cooptat pentru evaluare proba I studii licenţă (2012, 2015) 
Activităţi de evaluare probe practice 
Supraveghere probe scrise 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău / Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea 
Mărăşeşti, nr.157, 600115 

Tipul activităţii / sector activitate Evaluare, educaţie 
Perioada 2006-2008 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia de evaluare a lucrărilor candidaţilor la concursul naţional 
de ocupare a posturilor didactice vacante la disciplina ”Educaţie fizică” (2006, 
2007) şi membru în Comisia de rezolvare a contestaţiilor pentru aceeaşi activitate 
(2008) Nr. decizii: 303/13.07.2006; 354/12.07.2007;518/11.07.2008 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale Secretar comisie de evaluare (2006,2007) şi secretar comisie de contestaţii (2008) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, 600115 
Tipul activităţii / sector activitate Evaluare  

Perioada 2011-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Coordonator ştiinţific şi Preşedinte Comisie Acordare Grad I 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Comisii pentru efectuarea inspecţiilor speciale şi susţinerea lucrărilor metodico-
ştiinţifice de acordare a gradului I, specializarea educaţie fizică şi sport  

Numele şi adresa angajatorului DPPD Bacău 
Tipul activităţii / sector activitate Coordonare ştiinţifică lucrare grad, evaluare, inspecţie 

Perioada 2006-2012 
Funcţia sau postul ocupat Voluntar 

Activităţi şi responsabilităţi  coordonare grupe studenţi în activităţi destinate copiilor cu cerinţe educative speciale 
Numele şi adresa angajatorului S.O.S. Satele Copiilor Hemeiuşi (Bacău, 2010-2012), Special Olympics România 

(noiembrie 2006, noiembrie 2011) 
Tipul activităţii / sector activitate Voluntariat, educaţie, 

Perioada 2013-2015 
Funcţia sau postul ocupat Coordonator / Membru delegaţie Caravană Educaţională – Piatra Neamţ (2013, 

2014) Vaslui (2015) 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Promovarea imaginii şi ofertei educaţionale a Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, 600115 
Tipul activităţii / sector activitate Educaţie  

Perioada Noiembrie 2013 
Funcţia sau postul ocupat Membru în comisia de organizare a ” The 8th International Conference in Physical 

Education, Sport and Physical Therapy - From Theory to Practice” Iaşi 2013 
http://fefs.conference.uaic.ro/?page_id=109  

http://www.sport.uaic.ro/evenimente.html?id=18&d=08-11-2013&z=1
http://www.sport.uaic.ro/evenimente.html?id=18&d=08-11-2013&z=1
http://fefs.conference.uaic.ro/?page_id=109
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale Organizare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „A.I.Cuza” Iaşi, Universitatea „V.Alecsandri” din Bacău 
Tipul activităţii / sector activitate Manifestare ştiinţifică 

Perioada 2003-2015 
Funcţia sau postul ocupat Membru în comisiile de organizare a conferinţelor internaţionale ale FEFS / 

FŞMSS Bacău 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Organizare, promovare imagine conferinţă, cazare, organizare spaţii destinate 
secţiunilor de expunere a lucrărilor,  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „V.Alecsandri” din Bacău (FEFS/FŞMSS) Calea Mărăşeşti, nr.157,  
Tipul activităţii / sector activitate Manifestare ştiinţifică 

Perioada 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 
Funcţia sau postul ocupat Preşedinte / Membru al comisiilor de  organizare a diferitelor conferinţe 

ştiinţifice naţionale studenţeşti ale FŞMSS Bacău 
Activităţi şi responsabilităţi  Organizare, promovare imagine conferinţă, coordonare secţiune 

Numele şi adresa angajatorului FŞMSS / Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, 
600115 

Tipul activităţii / sector activitate Învăţământ superior, educaţie, formare, 
Perioada 2002 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator lucrări licenţă (2002-2015) şi disertaţie (2010-2015), la diferite 
programe de studii. Coordonator lucrări gradul I (2013-2015) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea studenţilor, masteranzilor şi profesorilor titulari din învăţământul 
preuniversitar în elaborarea şi prezentare tematicilor specifice pentru absolvirea 
nivelului de studii accesate. 

Numele şi adresa angajatorului FEFS /FŞMSS în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 
nr.157, 600115 

Tipul activităţii / sector activitate Educaţie, proces didactic, consiliere 
Perioada 2001 –  2002 

Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte Liga Studenţească din Bacău 
Activităţi şi responsabilităţi  Organizarea şi coordonare activităţi studenţeşti 

Numele şi adresa angajatorului Liga Studenţească din Universitatea din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, 600115 
Tipul activităţii / sector activitate Voluntariat, educaţie, 

Perioada 2001 –  2002 
Funcţia sau postul ocupat Membru în Senatul Universităţii din Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale Coordonare activităţi studenţeşti, evaluare respectare drepturi studenţi 

Numele şi adresa angajatorului Liga Studenţească din Universitatea din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, 600115 
Tipul activităţii / sector activitate Educaţie  

Perioada 2001 –  2002 
Funcţia sau postul ocupat Membru Consiliul profesoral al FEFS Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale Coordonare activităţi studenţeşti, evaluare respectare drepturi studenţi 

Numele şi adresa angajatorului Liga Studenţească din Universitatea din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, 600115 
Tipul activităţii / sector activitate Educaţie  

ELEMENTE DE 
RECUNOAŞTERE A 
CONTRIBUŢIILOR 

ŞTIINŢIFICE 
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Perioada 2001 –  2015 

Lucrări de cercetare publicate 67 de lucrări în reviste de specialitate şi în volumele conferinţelor naţionale şi 
internaţionale 

Cărţi de specialitate 12 
Cursuri universitare Masterat 1  

Cursuri universitare Licenţă 2  
Caiet lucrări practice  1  

Referent ştiinţific  

cartea "Atletism. Specializare" / Alin Larion, Ovidius University Press, Constanta, 
2007, ISBN 978-973-614-405-9, index 796 (075.8), pagini: 216; 
cartea "Jogging pentru toţi", / Alexe Cristina Ioana (2010), Editura Pro-Didact, 
Bacău, ISBN 978-973-1918-05-1, index 796.422,  pagini: 106; 
cartea “Argumente în promovarea instruirii tehnice timpurii la atletism – Aruncări” / 
Alexandrina M.Constantin, Editura PIM, Iaşi, 2012, ISBN-ul 978-606-13-0865-1 
cartea „Gimnastică Aerobică. Noţiuni de bază şi programe de întreţinere”, Moraru 
Cristina, Editura Junimea, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-37-1636-5,  

Reviewer Conferinţă     - 6 lucrări evaluate Conferinţa ştiinţifică internaţională “Perspectives in physical 
education and sport”  Constanţa, România, 24-25 May 2013 

Proiecte de cercetare-dezvoltare 
naţionale 

membru „Studii si cercetări privind selecţia iniţială în tenisul de masă de 
performanţă” CCPU Bacău şi Federaţia Română de Tenis de Masă (3303/26.09.2007 
FŞMSS; 9036/27.09.2007; 615/18.10.2007 FRTM; 
membru „Depistarea şi selecţia sportivilor pentru practicarea kaiac-canoe”. Proiect 
de cercetare cu contract de colaborare între Federaţia Română de Kqaiac-Canoe (nr, 
18/20.08.2004) şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Bacău (nr.159/20.08.2004); 

Proiecte de cercetare-dezvoltare 
locale 

membru „Investigarea aptitudinilor de postură şi a potenţialului biomotric al 
populaţiei şcolare a judeţului Bacău” decizia 378 /17.03.2004 şi 3114/5.04.2004, 
proiect în colaborare cu ISJ Bacău; 
membru în programul de  cercetare dezvoltare „Studiu privind nivelul indicatorilor 
condiţiei fizice a studenţilor de la facultăţile de neprofil din cadrul Universităţii din 
Bacău prin aplicarea programului Eurofit” 524/10.02.2006,  257/14.02. 2006, 
77/13.02.2006, 169/13.02.2006;  
membru Contract de cercetare ştiinţifică nr.11/2011 „Stresul indus de factorii de 
mediu la atleţii de performanţă – Concluzii privind managementul profilaxiei 
secundare şi terţiare”, Beneficiar „Medical Top Dr.Sorin Boană”; 

Propunere proiect cercetare 
complex (FB07) 

Responsabil Universitatea din Bacău pentru „Cuantificarea unor parametri 
biomecanici cu aplicatii in sportul de performanta.” Proiect depus la Competiţia din 
anul 2008, organizată de Centrul Naţional Management Programe - PNCDI 2 - 
Program 4 - "Parteneriate în domeniile prioritare" (nr. Oferta înregistrare online 
3834, evaluat cu 81 puncte, suma proiectului 1.960.000) 

Perioada 2003 –  2015 

Apartenenţa la societăţi 
ştiinţifice 

Membru al Academiei Olimpice Române – filiala Bacău (din 1999); 
Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România (din 2003) 
Membru al Asociaţiei de Alegeziologie din România (din 2005) 
Membru al Societăţii Române de Posturologie (2008-2009). 
Membru al Societăţii Ştiinţei, Excelenţei umane şi Sportului Universitar (2014) 

   Membru al FIEP, filiala România (din 2013) 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

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

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 



Pagina 9/9   Curriculum vitae  
Alexe Dan Iulian 

 

Engleză   C1  B2  B2  B2  B1 
Franceză   B2  B2  B2  B2  B1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare verbală si nonverbală.  
Altruism şi orientare helping, empatie, capacitate de lucru în echipă. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de rezolvare a problemelor, capacitate de 
organizare şi coordonare, capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse, 
hotărâre, perseverenţă, capacităţi de management al timpului, leadership. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea computerului și alte echipamente tehnice de birou, utilizarea mijloacelor 
audio-video de prezentare 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Programele și suita Microsoft office și open office, World Wide Web, Blog, 
CorelDraw, AdobePhotoshop, Nero, Picasa, Abbyy FineReader,  

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare 

Prof. univ. dr. ing. Dr.HC. Nedeff Valentin – Rector Universitatea„Vasile 
Alecsandri” din Bacău; 
Prof. univ. dr. Raţă Gloria Director Departament Kinetoterapie şi Terapie 
Ocupaţională  - F.S.M.S.S. Bacău; 
Prof. univ. dr. Grigore Vasilica – Prorector U.N.E.F.S. Bucureşti; 
Prof. dr. Doina Ofelia Melinte - antrenor emerit; 
Prof. Sârbu Adrian – L.P.S Câmpulung Muşcel, Argeş; 

  

 
Februarie 2016       Conf. univ. dr, 

                 ALEXE DAN IULIAN 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

