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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DOBRECI DANIEL-LUCIAN 
Adresă(e) Bacău, România 

Telefon(oane) 0234/517715 Mobil: 0744697024 
Fax(uri) 0234/517715 

E-mail(uri) lucian.dobreci@ub.ro, luciandd@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 15.10.1979 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă/  
Domeniul ocupaţional 

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău - Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii/ 
Departamentul de Kinetoterapie şi terapie ocupaţională 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  2014 
 2012-prezent 
 2011- 2012 
 2010-2012 
 2009-prezent 
 2008-2012 
 2005-2009 
 2003 
 2002-2005 

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar titular prin concurs, predând disciplinele Fiziologie, Kinetoterapia în 
afecţiuni cardio-vasculare, Terapie manuală 

 Prodecan cu managementul financiar, administrativ şi imaginii facultăţii la Facultatea de 
Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii; Membru în Consiliul şi Biroul Consiliului Facultăţii 
de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii; Preşedintele Comisiei economico-financiară la 
nivelul facultăţii; Membru în comisiile de finalizare a studiilor universitare de licenţă 
(programul de studii Kintoterapie şi motricitate specială) şi de masterat (programul de studii 
Kinetoterapia în educarea si reeducarea funcţională); Membru în comisia centrală de 
admitere la nivelul facultăţii; 

 Responsabil cu managementul financiar la Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie 
Ocupaţională 

 Membru reprezentant al Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională în 
Consiliul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii; Membru în Consiliul 
Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională 

 Lector universitar titular prin concurs, predând în decursul anilor disciplinele Fiziologie 
generală, Anatomie, Elemente de neuro-fiziologie, Kinetoterapia în afecţiuni cardio-
vasculare, Terapie manuală 

 Responsabil IFR la programul de studii Kinetoterapie şi motricitate specială 
 Asistent universitar titular 
 Ajutor inspector cu intervenţia PR-ADP şi DBL-SV din data de 01.12.2003 prin Decizia 

Rectorului Universităţii din Bacău nr. 427 din 02.12.2003 
 Preparator universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Managementul financiar al facultăţii, coordonarea activităţii de promovare a facultăţii 
 Managementul financiar al Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională 
 Activităţi didactice (cursuri, lucrări practice) şi de cercetare  

mailto:lucian.dobreci@ub.ro
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Numele şi adresa angajatorului  Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, cod 600115, tel. 
0234/534712, fax 0234/545753, www.ub.ro / rector@ub.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Predare, cercetare şi formare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  2012 
 2012 
 2012 
 2012 
 2012 
 2012 
 2012 
 2012 
 2011 
 2004-2011 
 2010 
 2008 
 2005 
 2002-2004 
 2003 
 2003 
 1998-2002 
 1994-1998 
 1986-1994 

Calificarea / diploma obţinută  Atestat 
 Atestat 
 Diplomă de participare 
 Diplomă de participare 
 Diplomă de participare 
 Diplomă de participare 
 Diplomă de participare 
 Certificat 
 Certificat  
 Diplomă de doctor în domeniul Medicină 
 Atestat 
 Certificat în medicină ortopedică 
 Autorizaţie de liberă practică 
 Diplomă de masterat 
 Certificat de atestare 
 Certificat de absolvire 
 Diplomă de licenţă/ Certificat de absolvire 
 Diplomă de bacalaureat 
 Diplomă de absolvire 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Medical – terapie shock wave 
 Medical – terapie shock wave 
 Medical –unde şoc radiale - terapie shock wave 
 Medical –electroterapia în insuficienţa venoasă 
 Medical –crioanestezia şi crioterapia, Cryo 6 
 Medical – laserul de mare putere în fizioterapie 
 Medical –Terapia PRP Regenlab Elveţia 
 Ştiinţific 
 Ştiinţific 
 Studii de doctorat în domeniul Medicină 
 Terapie manuală 
 Medicină ortopedică – terapie manuală 
 Kinetoterapie 
 Kinetoterapie, specializarea „Recuperarea sechelelor posttraumatice ale ţesutului cutanat şi 

subcutanat” 
 Kinetoterapie – manipulări articulare; Kinetoterapie – Tehnica Miotensivă 
 Kinetoterapie 
 Kinetoterapie 
 Studii liceale 
 Studii primare  şi gimnaziale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Swiss Dolorclast şi Trident Medical company 
 Asociaţia Internaţională de ESWT şi Colegiul Medicilor din România, Filiala Bucureşti, BTL 

România 
 Societatea Română de Medicină Fizică şi de Recuperare, LCHREA Medical 
 Societatea Română de Medicină Fizică şi de Recuperare, LCHREA Medical 
 Societatea Română de Medicină Fizică şi de Recuperare, LCHREA Medical 
 Societatea Română de Medicină Fizică şi de Recuperare, LCHREA Medical 
 Societatea Română de Medicină Fizică şi de Recuperare, LCHREA Medical 
 Federaţia Română a Asociaţiilor de Kinetoterapie şi APK Muntenia 
 Federaţia Română a Asociaţiilor de Kinetoterapie şi Asociaţia Profesională a Kinetoterapeuţilor 

Moldova 
 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi, România 
 HEDS – Heaute Ecole de Sante Geneva, Elveţia 
 ETGOM Cyriax 
 Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău 
 Universitatea din Bacău 
 Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa 
 Ministerul Sănătăţii, Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară, Bucureşti 
 Universitatea din Bacău 
 Liceul teoretic “Gh. Vrânceanu”, Bacău, România 
 Şcoala Generală nr. 2, Bacău, România 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Workshop Swiss Dolorclast “Swiss technology for ESWT therapy of osteoarticular pain”, predate de 
Prof. Dr. Christoph Schmitz, Şef Depart. Neuroanatomie, Universitatea Ludwig-Maximilian din 
Munchen, Prof. Adj. Facultatea de Medicina Mount Sinai, New York 
 Prof. dr. Carlos Leal Md, Universidad el Bosque, Bogotá, President of the ISMST, International 

Society for Medical shockwave treatments, President of the ONLAT – Federación Iberoamericana 
de Sociedades y Asociaciones de Ondas de Choque en Medicina, manifestare credidată de CMR 
cu 10 credite EMC 
 Prof. Hans Grober – Germania, Simpozion – Medicina Regenerativă şi de Recuperare, manifestare 

credidată de CMR cu 10 credite EMC 
 Prof. Hans Grober – Germania, Simpozion – Medicina Regenerativă şi de Recuperare, manifestare 

credidată de CMR cu 10 credite EMC 
 Prof. Hans Grober – Germania, Simpozion – Medicina Regenerativă şi de Recuperare, manifestare 

credidată de CMR cu 10 credite EMC 
 Prof. Hans Grober – Germania, Simpozion – Medicina Regenerativă şi de Recuperare, manifestare 

credidată de CMR cu 10 credite EMC 
 Dr. Alain Gondinet – Franţa, Simpozion – Medicina Regenerativă şi de Recuperare, manifestare 

credidată de CMR cu 10 credite EMC 
 Al IX-lea Congres Naţional de Kinetoterapie, Bucureşti 
 Al VII-lea Congresul Naţional de Kinetoterapie, Iaşi 2011 – Actualităţi şi perspective de incluziune 

profesională în domeniul kinetoterapiei 
 Doctorat 
 Curs de formare - Tehnici de terapie manuală de la atlas la cuboid 
 Curs de specializare în Medicină ortopedică ”Raţionament clinic, diagnostic şi tratament al leziunilor 

ţesuturilor moi, Metoda Cyriax, coloana lombară; Curs de specializare în Medicină ortopedică 
”Raţionament clinic, diagnostic şi tratament ar leziunilor ţesuturilor moi, Metoda Cyriax, coloana 
toracală şi cervicală 
 Studii postuniversitare de masterat 
 Curs de specializare postuniversitară cu tema Mobilisation Articulaires Specifiques, promovând 

evaluarea finală; Curs de specializare postuniversitară cu tema Tehniques Myotensive, promovând 
evaluarea finală 
 Curs - Program de Educaţie Medicală Continuă „Eficienţa practicii kinetoterapeutice în instituţiile de 

profil” 
 Studii universitare de lungă durată (licenţă)/ Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 Studii liceale 
 Studii primare  şi gimnaziale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Limba franceză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare; Capacitate de autocontrol si de adaptare; Capacitate de interrelaţionare; 
Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă; Activităţi de recuperare cu pacienţii; Lucru în echipe 
interdisciplinare de recuperare, de cercetare. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de analiză si sinteză; Eficienţă si flexibilitate în abordarea problemelor; Capacitate de 
rezolvare a problemelor; Capacitate de organizare şi coordonare. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare sistem de cercetare Biopac student-lab; Utilizare sistem de cercetare Biopac Profesional; 
Utilizare aparatură BTL – shock wave, laser de mare putere, electroterapie, tracţiuni vertebrale şi 
periferice, vacum; Aplicaţii kinesiotaping; Utilizare aparatură specifică de recuperare pentru diferite 
categorii de afecţiuni 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe operare PC: Office XP 
 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - activitate în domeniul recuperării medicale de 12 ani; 
- şef clinică de Recuperare medicală din 2011 până în prezent; 
- lector invitat pentru susţinerea a 2 cursuri de specializare (terapie manuală), 1 curs de specializarea 
(crioterapie şi crionestezie), 1 curs de specializare (terapie shockwave), 1 curs de specializare 
(radiofrecvenţă);  
 - am participat la elaborarea planurilor de învăţământ pentru programele de studii Kinetoterapie si 
motricitate specială - IF şi IFR (nivel licenţă) şi Kinetoterapia în educarea si reeducarea funcţională (nivel 
masterat), a rezumatelor programelor analitice la diferite discipline, a brosurilor pentru examenele de 
admitere; 
- am participat la elaborarea dosarelor de autoevaluare, acreditare pentru programele de studii 
Kinetoterapie si motricitate specială - IF şi IFR (nivel licenţă) şi Kinetoterapia în educarea si reeducarea 
funcţională (nivel masterat) 
 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 

 
 
 
 
 Data,  Semnătura, 
                      


