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Curriculum Vitae 
  

                                                                                         
  

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Munteanu Elena Bianca 

Adresă 29, Matei Basarab, 240215, Râmnicu Vâlcea, România 

Telefon  

                                                            E-mail    bianca_mtn@yahoo.com   

Naţionalitate Română   

                                               Data naşterii 29.07.1989   

Sex Feminin 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

Experienţa profesională  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 

2014 – prezent  
Kinetoterapeut  

   S.C. KinetoBebe & Kids S.R.L. Bucuresti 

 Kinetoterapie 
 
 
2011-2012 

Funcţia sau postul ocupat Kinetoterapeut stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Recperare neuropsihomotorie (copii cu vârste cuprinse între 4 luni și 14 ani) 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 

 

   Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii Dr. N. Robănescu 

   Kinetoterapie 

Perioada Martie-aprilie2012, iunie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Voluntar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Testare kinantropometrică și testarea statusului nutrițional al copiilor cu sindrom Down 
și deficiențe mentale ( IQ scăzut) 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate                         

 

Special Olympics – Health Promotion 
Kinetoterapie 
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                                                         Perioada 

                              Funcţia sau postul ocupat 

             Activităţi şi responsabilităţi principale 

                     

                     Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
                                                        Perioada 

                             Funcţia sau postul ocupat 

            Activităţi şi responsabilităţi principale 

                    Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

 
 
   Martie 2012   

   Voluntar 

   Pregătire și livrare discurs despre obezitatea la copii, în cadrul proiectului “Un kg în  

   minus, un prieten în plus” 

  Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport și Palestra  

  Nutriție 

 
  2009 – prezent 

  Instructor karate 

  Participarea la antrenamente în calitate de coordonator al grupelor de copii și începători 

  Club Sportiv Saishin Karate Do 

  Râmnicu Vâlcea  

 

  

                                                  Perioada    2000-2013 

Funcţia sau postul ocupat Sportiv de performanță 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participarea la antrenamente și competiții sportive de kata și kumite 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Club Sportiv Saishin Karate Do 
Râmnicu Vâlcea 

  

Educație și formare 
 

Perioada 

 
 

 
 
 2013-2015 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Antrenor karate 

 
Anatomie, fiziologie, psihopedagogie, teoria și metodica antrenamentului sportiv 

 
  
  Centrul Național de Formare și Perfecționare al Antrenorilor 

 
 

                                                   Perioada    2011-2013 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 
 Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 
                                                    Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

 Masterat – Nutriție și remodelare corporală (Remodelare corporală prin înot 
pentru persoanele adulte), Șefă de promoție (media 10) 
 
Kinantropometrie, Fitness, Înot terapeutic, Fizioterapie, Fiziologia metabolismului 

 
   Facultatea de Kinetoterapie, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport                   
   (U.N.E.F.S), București 
 
 
  
  2009 
 Instructor karate / diplomă și carnet instructor 
 
  Anatomia umană, Fiziologie, Metodica antrenamentului. 
 
 
  Direcția Județeană pentru Sport, Vâlcea 
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ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Conversatie Discurs oral Exprimare scrisă 

 satisfacator  satisfacator slab  slab slab 

 excelent  excelent excelent  bine bine 

 

 
  

                                                    Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

  

  
 
 

   
 
  2008-2011 

  Diploma de licență ( Artrita idiopatică juvenilă) 

  Anatomia umană, Pedagogie, Pediatrie, Sporturi de echipă, Metodica pregătirii atletice,            

   Geriatrie-gerontologie, Kinetoterapie si traumatologie sportivă 

   Facultatea de Kinetoterapie, U.N.E.F.S, București,  

   VIA University, Viborg, Danemarca (prin bursă Erasmus) 

 

 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

 
   
   
 
 

                                          Limba materă Română 
 

 

                          Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  

                                               Franceză    
                                                 Engleză 
 

 

              Competențe și abilități sociale 

  
 
 
 
   Excelente abilități de interacțiune cu copii, dobândite prin activitatea de kinetoterapeut și  

   cea de instructor 

Proactivitate, comunicare eficientă, învățare continuă 

   Excelente abilități de comunicare în medii culturale diferite dobândite prin participarea la    

   evenimente naționale și internaționale 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Antrenor de margine (în prezent sunt responsabilă de lotul de copii al clubului) 

Tenacitate în atingerea țelului ales, răbdătoare, creativă. 

Abilități organizatorice dobândite prin proiecte desfășurate în cadrul:  

2007-2013   Consiliul Tineretului din România 

2006-2013  Organizația Națională a Cercetașilor 

2006-2007  Asociația Tinerilor pentru Cultura Europeană 
  

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint 
   Photoshop, Stop motion, Adobe Premiere 

 
 

 

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionată de arta fotografică / Fotograf amator 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini 
 

 

                         Permis(e) de conducere 
 

   Capacitatea de a lua decizii în situații dificile 
Capacitate bună de a învăța lucruri noi în timp scurt 
 
- Categoria B  
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           Realizări / excelențe profesionale  
                                                personale                                                

 
2001 – locul I, Cupa Saishin , kumite feminin copii 
2002 – locul II, Campionatul National de Kata Shito Ryu - echipe 
2003 – locul I , Campionatul național de Kata – echipe  
 2005 – locul II, Campionatul național de Kata – echipe  
 2006 – locul I, Cupa Saishin – kumite individual  
 2006 – locul I, campionatul național de Kata – individual  
 2007 – dobândirea gradului centură neagră 1 Dan Karate Shito Ryu  
 2007 – locul I, Campionatul național de Kata – individual junioare  
 2007 – locul II, Campionatul național de Kata – echipe senioare  
 2008 – locul III, Cupa Mondială de Karate Shito Ryu – kata echipe senioare  
 2008 – locul I, Campionatul național de Kata – kata individual  
 2009 – locul I, Campionatul național Kumite Shito Ryu – echipe  
 2010 – locul I, Campionatul național Kumite Tradițional Shito Ryu  
 2011 - locul I, Campionatul național Kumite Senioare  
 2011 – locul II, Campionatul național WKF Kumite Senioare  
 2012 – locul II, Campionatul național Kumite Senioare  
 2012 – dobândirea gradului centură neagră 2 Dan Karate Shito Ryu  
 2013 – locul II, Campionatul național Kumite Senioare   

 


