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INFORMAŢII 

PERSONALE 
OANA – ELENA GLAVAN  

 

  

-------------------------------- 

07----------------------------- 

-------------------------------- 

 

 

Sexul Feminin | Data naşterii  --------------------------| Naţionalitatea Română 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

Fiziokinetoterapeut la Spitalul Clinic Judeten de Urgență Timișoara, 

Clinica NEUROLOGIE I  

18.10.2007 – prezent  

- ca membru al echipei profesionale, am stabilit planul de tratament specific in 

urma evaluării,  obiectivele generale, specifice, programul de lucru, locul și 

modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, 

prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli (accidente 

vasculare cerebrale, scleroză multiplă, Parkinson, parapareze/paraplegii, 

discopatii) 

- recuperea kinetică în afecțiuni neurologice 

- am stabilit necesarul de echipament şi m-am implicat în procurarea acestuia; 

- am stabilit programul de kinetoterapie în urma evaluării 

- am reevaluat în timp progresele făcute de pacient;  

- am adaptat planul de tratament în funcţie de evoluţia pacientului; 

- m-am implicat și în alte activităţi complementare secției 

 

Membru Consiliu Teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad - 

Noiembrie 2017 – Noiembrie 2021 

 

Fiziokinetoterapeut la SC Mistique Image SRL  

20.08.2007 – 17.10.2007 

- stabilirea programului de remodelare în urma evaluării cu ajutorul aparatelor 

de specialitate 

- asigurarea unui tratament adecvat fiecărui pacient in parte 

 

Fiziokinetoterapeut la Race Sport SRL  

09.10.2006 – 07.01.2007 

- gimnastică medicală 

- masaj de recuperare 

 

  

Funcția ocupată Fiziokinetoterapeut specialist  
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EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

Diplomă de licență 

2001 – 2006 - Facultatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara, 

România, specializarea Fiziokinetoterapie 

 

 

 

COMPETENΤE 

PERSONALE   

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara,  Str. Liviu Rebreanu 156 

https://www.hosptm.ro 

 

 

 

Tipul sau sectorul de activitate - recuperare medicală neurologică – Clinica 

Neurologie I 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Engleză B1  B1  B1  B1  B1  

 

 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 
 

 

 

 

 

Competențe și aptitudini 

organizatorice 
 

 

 

 

Competențe dobândite la 

locul de muncă 

- competenţe specifice disciplinelor specializării de kinetoterapie dobândite prin 

formare profesională şi/sau context profesional 

-  Relationare și munca în echipă  

-  Abilități în comunicare și persuasiune  

-  Fire deschisă, sociabilă și flexibilă 
 
 

- bune abilități de conducere a unei echipe , dobândite ca și coordonator în 

diverse proiecte 

- Capacitatea de a motiva și mobiliza oamenii 
 
 
 

- o buna cunoaștere a psihologiei pacientului adult,  

- un bun organizator 

- un bun orator 

- un atent observator 

https://www.hosptm.ro/
https://www.hosptm.ro/
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INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   

 

 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 

Comunicar

e 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de 

probleme 

 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT  

UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT   

UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

Publicaţii 

 

 

 

 

 

 

   Conferinţe 

                              Seminarii 

 

- Neurorehabilitation at patients with spinal dural arteriovenous fistula versus  

patients with spinal cord ischemia - Science, Movement and Health 

JOURNAL, January 2014  

- Neurorehabilitation at patients with Parkinson’s disease - Science, Movement 

and Health JOURNAL, May 2014 

- Neurorehabilitation in acute ischemic stroke - Science, Movement and Health 

JOURNAL, May 2014 

 
22-27 martie 2021 – Conferința Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iasi – 

Recuperarea în condiții de Pandemie 

Noiembrie 2020 – Congresul Național de Fizioterapie, București 

Octombrie 2019 - Congresul Național de Fizioterapie, Craiova 

Septembrie 2018 - Congresul Național de Fizioterapie, Timișoara 

2-4 noiembrie 2017  - Conferința Națională Îngrijirea Persoanelor cu 

Dizabilități, Poiana Brașov 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

