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1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
Universitatea de Medicină şi
1.
Farmacie Craiova
Facultatea de Medicină
2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
Universitatea de Medicină şi
1.
Farmacie din Craiova

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Medicină
Generală

1996-2002

Doctor Medic

Domeniul

Perioada

Titlul ştiinţific
acordat

Medicină

2003-2009

Doctor

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
crt.
Universitatea din
Craiova
1.
Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport
Universitatea din
Craiova
2.
Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport
Universitatea din
Craiova
3.
Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport

Domeniul

Perioada

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional

Educaţie fizică
şi sport

2005-2007

Preparator universitar drd.

Educaţie fizică
şi sport

2007-2011

Asistent universitar dr.

Educaţie fizică
şi sport

2011prezent

Lector universitar dr.

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Elementele caracteristice definitorii ale lucrărilor mele
științifice, elaborate în calitate de autor principal și coautor, alături de colectivul de la FEFS Craiova,
predominant,
din
domeniul
neuroștiințelor
electroneurofiziologiei, sunt reprezentate de originalitate și
noutate.
Alături de teza de doctorat, lucrările ştiinţifice au urmărit
să aducă date noi, utile atât sportivilor de performanţă cât
şi antrenorilor, foarte importante pentru monitorizarea
programului de antrenament caracteristic fiecărei discipline
sportive, practicate de sportivii de performanță, în vederea
selecţiei corecte a atleţilor, evitării supraantrenamentului şi
atingerii unei capacităţi de efort cât mai mari, cu scopul
obţinerii unei performanţe sportive cât mai înalte.
Relevanța lucrărilor de specilaitate, este evidențiată, atât
prin numărul semnificativ de publicații, în reviste de
specialitate indexate în baze de date internaționale,
aparținând unor edituri de prestigiu, recunoscute la nivel
mondial, cât și participărilor cu prezentarea acestora în
cadrul conferinţelor şi congreselor naţionale și
internaţionale (Int J Clin Exp Med, 9(9):17245-17257,
ISSN:19405901/IJCEM0031327, Palestrica of the third
millennium – Civilization and Sport, Vol. 16, no. 4, pp.
Relevanţa şi impactul
302-307, ISSN 1582 - 1943, Discobolul - Physical
rezultatelor ştiinţifice ale
Education, Sport and Kinetotherapy Journal Vol. X no.1
candidatului
(35), pp. 51-61, ISSN 2286 - 3702, Journal of Physical
Education and Sport (JPES), Vol. 12, No. 4, pp. 539 - 543,
ISSN 2247-8051, Medicina Sportivă - Sport Medicine
Journal, Journal of Romanian Sports Medicine Society,
Vol. VII, No. 2. (26), pp. 1588-1593, ISSN 1841-0162,
Romanian Journal of Morphology and Embryology,
Vol.59, no. 1, pp. 219-226, ISSN (print) 1220-0522, ISSN
(on-line) 2066-8279, Revista de Chimie, Vol. 71, no. 1, pp.
254-258, ISSN (print) 0034-7752, ISSN (on-line) 26688212, Conference Proceedings, SGEM 5th International
Multidisciplinary Scientific Conferences on Social
Sciences And Arts, Conference on Sociology and
Healthcare, Volume 5, issue 3.3, Conference, Proceedings
of the 2nd International Conference on Neurology
(Neurology ´11), pp. 216-221, ISBN: 978-1-61804-036-7,
Proceedings of the International Conference on Medical
Physiology (Physiology '10), pp. 243-248, ISSN: 17905125, ISBN: 978-960-474-164-9).
Paleta largă de informaţii oferite de lucrările mele, s-a
dovedit a avea un impact important atât asupra sportivilor
de performanță, antrenorilor, cât şi medicilor de diferite
specialităţi, prin numărul mare de colaborări pe care la am
cu aceştia în domeniul ştiinţific, prin alcătuirea de echipe
de cercetare multidisciplinare.

Capacitatea candidatului de a
îndruma studenţi sau tineri
cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului

Datorită calității de membru de specialitate al CENTRU
DE CERCETARE: “Centrul de studiu şi cercetare a
motricităţii umane”, 2007, din cadrul Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport, Universitatea din Craiova, recunoscut de
CNCSIS în urma participării la competiţia organizată de
CNCSIS în anul 2005, fiind membru al consorţiului ERA
AGE-ERA.NET, indexat în baza de date ERA-AGE
European Research Area in Ageing) începând cu anul 2006
şi component al consorţiului european MedResin, al cărei
coordonator este Universitatea din Graz, Austria, am
posibilitatea de a îndruma studenţii, masteranzii şi viitori
tineri cercetători în domeniul cercetării, de a le dezvolta
preocuparea pentru acest impunător domeniu, de a-i motiva
şi mobiliza în realizarea de lucrări ştiintifice, proiecte de
cercetrare, participarea la sesiuni, manifestări ştiinţifice
studenţeşti, burse internaţionale şi poate, chiar de a-şi
forma o carieră în acest domeniu și să devină viitori tineri
cercetători.
De câteva ori, am fost numit decan de an, lucru care mi-a
facilitat apropierea de studenţi, comunicarea cu aceştia,
cunoaşterea mai bine a eventualelor probleme pe care le au
şi rezolvarea eficientă a acestora.
Am participat la manifestările organizate în cadrul cercului
studențesc al FEFS Craiova, coordonând și îndrumând
studenții, în desfășurarea activităților lor didactice și
extradidactice, de voluntariat și încurajandu-i să participe
la conferințele studențești anuale, organizate de facultatea
noastră și să prezinte lucrările științifice pe care le-au
elaborat, în timpul activității lor practice desfășurate la
diferitele centre de specialitate.
M-am preocupat în permanență, să îmbunătățesc metodele
de predare, atât a cursurilor, dar, și a lucrărilor practice,
care se adresează studenților și masteranzilor, din cadrul
programelor de studiu Educație Fizică și Sportivă,
Kinetoterapie și Motricitate specială și Kinetoterapia în
reeducarea neuromotorie, cu scopul de a implementa un
sistem interactiv, modern de predare care sa îi motiveze, să
se le dezvolte curiozitatea, dorința de a afla cât mai multe
informații folositoare viitoarei lor cariere profesionale.
De asemenea, fiind coordonator științific al lucrărilor de
licență și disertație, am încercat sa sprijin studenții și
masteranzii, în elaborarea acestora.
Anual, rezultatele evaluării mele de către membrii
departamentului Kinetoterapie și Medicină Sportivă şi
studenţi, prin intermediul fișelor de evaluare a
performanțelor profesioanle, au fost pozitive, obţinând
calificativul Foarte bine.
În timpul carierei mele profesionale, am primit aprecieri la
adresa competențelor mele didactice și recomandări, de la
profesori universitari de renume: prof. univ. dr. Simona
Gusti, prof. univ. dr. Anca Mirela Ionescu, prof. univ. Dr.
Marian Crețu.

PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetaredezvoltare cu finanţare externă
1. COPART-G.A.2014-3140/002-001 ERASMUS+TAKE HEART – Physical activity in patients
with CHD, project coordinator Prof. univ. dr.Ligia Rusu
2. LLP-LdV/TOI/2010/RO/006 - proiect transfer de
inovatie - E-LEARNING EDUCATIONAL CENTER IN
MEDICINE – e-EDUMED, project coordinator Prof. univ.
dr. Elena Taina Avramescu, 272.616 Euro, http://www.eedumed.ro/
3. LLP/LdV/ToI/2011/RO/008 - proiect transfer de
inovatie - A web-based e-training platform for Extended
Human Motion Investigation in Orthopedics , ORTHOeMAN, project coordinator for UCV, Prof. univ. dr. Elena
Taina Avramescu, 270 000 Euro
4. RO/04/B/P/PP 17 5006 proiect pilot- „Centru de
pregatire pentru oferirea unor servicii medicale,
profilactice si de recuperare”, coordonator proiect Prof.
univ. dr. Elena Taina Avramescu 265.888 Euro;
www.cerps.tuc.gr
Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetaredezvoltare/programe guvernamentale/proiect pentru
realizare produs ORDA şi/sau OSIM, finanţat de o
entitate din ţară
1. POCU - Program Operațional Capital Uman 2014-2020,
Expert 13 Coordonator de practică, Stagii de practică
pentru studenții Facultăților de Educație Fizică și Sport,
Științe Sociale și Drept, cod 106118, Manager de proiect
Prof. Univ. Dr. Marian Dragomir
2. ROSE Necompetitive "Și tu poți fi campion",
Tutore responsabil cu pregătirea și realizarea vizitelor de
studiu din Craiova, FEFS - UCV, director de grant conf.
univ. dr. Dragomir Mihai
3. CEEX-M-C2-2358/2006 - Modul I, contract 107/2006
Cercetare dezvoltare ˝Managementul individualizat al
recuperarii mobilitatii pacientilor cu patologie neurologica
si ortopedica prin prisma unor metodologii de cercetare
interdisciplinare˝ – MANMOBREC – 14.0000.00 RON,
proiect cu finantare nationala, director proiect Prof. univ.
dr. Elena Taina Avramescu, finalizat, Parteneri : Spitalul
clinic de Urgenta MS Curie, UMF Carol Davila, UPB, IPA
Bucuresti
4. CEEX Modul I - 2006 ˝Cercetări asupra aplicării unui
program de exercitii fizice la bolnavii cu scleroză
multiplă˝, proiect cu finantare nationala, director proiect
Prof. univ. dr. Ligia Rusu, finalizat
5. CNCSIS PN II - Program parteneriate în domenii
prioritare 2009-2011, ˝Explorarea sistemului biologic
interactiv implicat în efortul muscular maximal˝,
responsabil partener Universitatea din Craiova,
coordonator proiect Conf. univ. dr. Vasilescu Maria
Mirela, finalizat

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit;
- îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii de ocupare a posturilor
didactice/de cercetare, specifice funcţiei de Conferenţiar universitar/CS II, aprobate prin
O.M.E.N.C.Ş. nr. 6129/20.12.2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123
bis/15.02.2017, potrivit art. 219 alin. (1) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011: îndeplinit.

Domeniul de activitate (Indicator, Criteriu)
I1
I3+I4
Total Al (I1+....+I15)
I16

C1
C2
C3
C4

I27

C5

Total A2 (I16+...I35)

C6

C7

Punctaj
minim
4
15
55
2

Total

25
80

Punctaj
realizat
8,27
54
142,89
3,5
44,4

253,06

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit.
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