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Română.
24, februarie, 1968.

Experienţa profesională:










Lector universitar numit definitiv în funcţia didactică
şi acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor în
cadrul Facultăţii de Ştiinţele Mişcării Sportului şi
Sănătăţii, catedra de Jocuri sportive, Universitatea din
Bacău din 2006.
Antrenor coordonator, echipa de seniori divizia A la
tenis de masă în cadrul Clubului Sportiv Atlantis
Bacău 2005-2008
Lector universitar titular prin concurs în cadrul
Facultăţii de Ştiinţele Mişcării Sportului şi Sănătăţii,
catedra de Jocuri sportive, Universitatea din Bacău.
2004-2007
Asistent universitar titular prin concurs în cadrul
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea din
Bacău 1999-2004
Preparator universitar suplinitor şi apoi titular prin
concurs în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport,
Universitatea din Bacău 1997-1999
Antrenor şi instructor sportiv Asociaţia Sportivă
Atlantis Bacău- 1994-2004
Referent sportiv - Primăria Municipiului Bacău,1994
- 1995




Antrenor nataţie - Sport Club Bacău, 1991-1993
Instructor sportiv nataţie - Sport Club Bacău, 1990 1991

Educaţie şi formare:
 Curs de instruire Auditori ai sistemelor de
management al calităţii, mediului, sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale - AEROQ – 2008
 Studii de masterat, kinetoterapie, specializarea
„Recuperarea sechelelor post-traumatice a ţesutului
cutanat şi subcutanat”, 2007
 Studii postuniversitare specializarea „Documentarea,
implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de
management al calităţii în procesul educaţional şi de
cercetare ştiinţifică”, 2006
 Studii de doctorat I.O.D.Piteşti, 2005.
 Studii de masterat, educaţie fizică şi sport,
specializarea „Activităţi corporale sportiv-recreative şi
de timp liber”, 2004.
 Antrenor categoria a IV-a la disciplina tenis de
masă, 2003
 Antrenor categoria a III-a la disciplina volei, 1997
 Antrenor categoria a IV-a la disciplina tenis, 1998
 Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport, specializarea Educaţie Fizică şi Sport,
1997
 Antrenor categoria a III-a nataţie, 1993
 Antrenor categoria a IV-a nataţie, 1991
 Instructor sportiv nataţie, 1991
 Instructor sportiv la disciplina tenis de masă, 1987
Aptitudini şi competenţe personale
Româna.
Limba maternă:
Limba engleză:
abilitatea de a citi: excelent
Limbi străine cunoscute:
abilitatea de a scrie: bine
abilitatea de a vorbi: excelent
Limba franceză:
abilitatea de a citi: bine
abilitatea de a scrie: bine
abilitatea de a vorbi: bine
Limba italiană:
abilitatea de a citi: bine
abilitatea de a scrie: satisfăcător
abilitatea de a vorbi: bine
Limba germană:
noţiuni elementare

capacitate
de
analiză
şi sinteză
Aptitudini şi competenţe
sociale şi organizatorice:  eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor
 capacitate de rezolvare a problemelor
 capacitate de organizare şi coordonare



1. Activităţi în contextul
cărora s-au exercitat
aptitudinile ştiinţifice
sociale şi
organizatorice:



















2. Funcţii îndeplinite în
contextul cărora s-au
exercitat aptitudinile
sociale şi
organizatorice









capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii
diverse
spirit de observaţie
hotărâre, tenacitate, viteză de decizie
capacitate de interrelaţionare
abilităţi de comunicare
adaptabilitate
capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă
5 manuale didactice cu înalt grad de actualizare şi
originalitate
4 cărţi de specialitate.
33 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste sau jurnale.
35 de lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor
manifestări ştiinţifice internaţionale
Membru în 4 comitete ştiinţifice la manifestări
internaţionale şi 3 naţionale
1 brevet de invenţie – “Metodă şi sistem de corectareperfecţionare a tehnicii de execuţie în sport”
Membru în 4 contracte de cercetare ştiinţifică
internaţională şi 3 naţionale
activităţi didactice şi extra-didactice cu studenţii, pe
parcursul celor 12 de ani.
competiţii sportive, organizare şi participare în calitate
de sportiv, antrenor, cadru didactic sau manager
lucru în echipe interdisciplinare, de cercetare
participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în
cadrul domeniului şi al specializării
din 2009 – vicepreşedinte al Federaţiei Române de
Tenis de Masă
din 2007 - Stabilirea de acorduri bilaterale pentru
participarea la dezvoltarea programelor de burse pentru
mobilităţi studenţi prin programe europene
Universitatea din Zaragoza-Spania; Universitatea din
Zagreb-Croatia; Universitatea din Sevilla Spania;
Universitatea din Miguel Hernandez, Spania;
Universitatea din NIS, Serbia; Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport din Ljublijana, Slovenia;
2007 – membru al Comisiei Tehnice a BTTU
(Uniunea Balcanică de Tenis de masă)
2006 – membru in Comisia de Evaluare şi Asigurarea
Calităţii în cadrul Universităţii Bacău (CEACU)
2006–2010 Director al Centrului de Cercetări pentru
Performanţă Umană din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale
Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
1994 - Fondator si preşedinte al Asociaţiei Sportive

3. Apartenenţa la
societăţi ştiinţifice în
cadrul cărora s-au
exercitat aptitudinile
sociale şi
organizatorice:










4. Alte activităţi care
atestă aptitudinile şi
competenţele sociale
şi organizatorice










Atlantis, asociaţie nonguvernamentala având ca obiect
de activitate antrenarea copiilor şi tinerilor în activităţi
sportive.
Reprezentant al Centrului de Cercetări pentru
Performanţă Umană Bacău în European Network of
Academic Services (ENAS), 2008
Asistent manager pentru România in cadrul Federaţiei
Internaţionale de Educaţie Fizică şi Sport (FIEP)
divizia Europa, 2007
International Federation of Adapted Physical Activity
(IFAPA), 2007
Reprezentant al Centrului de Cercetări pentru
Performanţă Umană Bacău în ICSSPE (International
Council of Sport Science and Physical Education,
2006
Membru în ECSS (European College of Sport Science,
2006
Centrul de Cercetări pentru Performanţă Umană
Bacău, 2006
Membru în Societatea Română de Algeziologie, 2005
Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România,
1998
Profesor invitat pentru susţinere de cursuri la studiile de
licenţă, Universitatea din Poitiers, Franţa şi Universitatea
din Zaragoza, Spania, 2011
Profesor invitat pentru susţinere de cursuri la studiile de
licenţă, Universitatea Sevilla, Spania, 2009 şi 2010
Profesor invitat pentru susţinere de cursuri la studiile de
doctorat la Universitatea din Nis, Serbia, 2009
Profesor invitat pentru susţinere de cursuri la studiile de
licenţă, Universitatea Diliman din Manila, Filipine, 2009
Profesor invitat pentru susţinere de cursuri la studiile de
licenţă, Universitatea din Elche, Spania, 2008
2007 - Organizare Concurs Naţional Universitar de
Badminton
2005 - 2006 - Prezentator şi colaborator la realizarea
emisiunii televizate „tenis de masă” Sport ABC - Alfa
TV Bacău
2005 - Organizare concurs de tenis de masă pentru
persoanele cu dizabilităţi în cadrul „Ziua internaţională a
persoanei cu dizabilităţi”

Informaţii suplimentare


Conf. univ. dr. Mârza Dănilă Dănuţ Nicu – Decan al
Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;





Prof. Univ. Dr. Balint Gheorghe – Director departament
Educaţie fizică şi Sport de perfrmanţă din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
Branislav ANTALA - Preşedinte pentru Europa Fédération Internationale d´Éducation Physique
(F.I.E.P.).

10 August 2011
Lector universitar doctor
Nicolae OCHIANĂ

