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CENTRULUL DE EXCELENŢĂ PRIVIND CERCETAREA INTERDISCIPLINARĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT  

CENTRULUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMANŢĂ UMANĂ 
 

 Nr. ……/ ……………… 

 

PLAN DE CERCETARE PENTRU ANUL 2020 

 
 

Domenii prioritare de cercetare, conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020: 

 

1. ICT 

2. Energie 

3. Agro-Alimentare 

4. Materiale 

5. Sănătate 

6. Securitate 

7. Biotehnologii 

8. Spaţiu 

9. Sisteme inteligente 

10. Ştiinţa medicamentului 

11. Transporturi 

12. Mediu 

13. Socio-economice 

14. Alte domenii de cercetare  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Ştiințe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
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Activităţi propuse 

 
Domeniul:  ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE 

Nr. 

crt. 
Denumirea temei 

Responsabil 

temă 
Colectiv1 Tip de 

finanţare2 

Valoarea 

finanţării3 

(lei) 

Obiective4 

1.  

Cercetări privind promovarea exerciţiului 

fizic prin activităţi motrice pentru elevii 

de liceu și de loisir la diferite categorii de 

populaţie  

Prof. univ. dr. 

Dobrescu 

Tatiana 

Colectivul DEFPS + membri din DKTO cu 

activități științifice specifice temei 
autofinanţare 

10000 

 

1 proiect 

4 participări la manifestări 

ştiinţifice 

4 articole ISI / BDI  

1 carte/curs/capitol/traducere 

2.  
Cercetări privind optimizarea activităţilor 

din sportul de performanţă 

Conf. univ. dr. 

Șufaru 

Constantin  

 

Colectivul DEFPS + membri din DKTO cu 

activități științifice specifice temei 
autofinanţare 

15000 

 

5 participări la manifestări 

ştiinţifice 

5 articole ISI / BDI 

1 carte /cursuri/capitole/traduceri 

3.  

Cercetări privind fundamentarea 

ştiinţifică a ariei curriculare: educaţie 

fizică şi sport 

Prof. univ. dr. 

Mârza Dănilă 

Dănuţ Nicu 

Colectivul DEFPS + membri din DKTO cu 

activități științifice specifice temei 
autofinanţare 

15000 

 

5 participări la manifestări 

ştiinţifice 

5 articole ISI / BDI 

1 carte /cursuri/capitole/traduceri 

4.  
Cercetări privind potențialul biomotric la 

diferite categorii de populație 

Conf. univ. dr. 

Rață Bogdan 

Colectivul DEFPS + membri din DKTO cu 

activități științifice specifice temei 
autofinanţare 

10000 

 

4 participări la manifestări 

ştiinţifice 

4 articole ISI / BDI 

1 carte /cursuri/capitole/traduceri 

Domeniul:  SĂNĂTATE 

Nr. 

crt. 
Denumirea temei 

Responsabil 

temă 
Colectiv1 Tip de 

finanţare2 

Valoarea 

finanţării3 

(lei) 

Obiective4 

1.  
Studii privind eficienţa kinetoterapiei în 

recuperarea somatofuncțională precoce și 

profilaxie primară și secundară  

Conf. univ. dr. 

Dobreci  

Lucian 

Colectivul DKTO + membri din DEFPS 

cu activități științifice specifice temei 
autofinanţare  

10000 

 

4  participări la manifestări ştiinţifice 

4 articole ISI / BDI 

1 cărți/cursuri/ capitole/traduceri 

2.  

Studii privind eficienţa kinetoterapiei şi 

terapiei ocupaţionale în integrarea socio-

profesională a persoanelor cu deficienţe fizice 

şi funcţionale  

Conf. univ. dr. 

Raveica 

Gabriela 

Colectivul DKTO + membri din DEFPS 

cu activități științifice specifice temei 
autofinanţare  

10000 

 

4 participări la manifestări ştiinţifice 

4 articole ISI / BDI 

1carte/curs/capitole /traducere 

3.  

Creșterea calității vieții la persoanele deprivate 

de ocupație și cu deficite funcționale  

 

 

Conf. univ. dr. 

Rață Marinela  

Colectivul DKTO + membri din DEFPS cu 

activități științifice specifice temei 
autofinanţare  

10000 

 

4 participări la manifestări ştiinţifice 

4 articole ISI / BDI 

1 carte/curs/capitole/traducere 

4.  Eficiența kinetoterapie în reeducarea Conf. univ. dr. Colectivul DKTO + membri din DEFPS cu autofinanţare 15000 4 participări la manifestări ştiinţifice 
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funcțională a persoanelor cu diverse patologii Ochiană 

Gabriela 

activități științifice specifice temei 4   articole ISI / BDI; 

1   carte/curs/capitole /traducere 

5.  
Rolul antrenamentelor psihologice şi al 

activităţilor ocupaţionale în susţinerea 

dezvoltării armonioase a personalităţii. 

Conf. Univ. 

Dr. Sandovici 

Anişoara 

Colectivul DKTO + membri din DEFPS cu 

activități științifice specifice temei 
autofinanţare 

10000 

 

2  participări conferinţe; 

4 articole ştiinţifice publicate BDI; 

 

6.  
Studii privind eficiența și beneficiile 

kinetoterapiei pre și postoperatorie în chirurgie 

și ortopedie - traumatologie 

Prof. univ. dr. 

Cotîrleț Adrian 

Colectivul DKTO + membri din DEFPS cu 

activități științifice specifice temei 
autofinanţare 15000 

4 participări la manifestări ştiinţifice 

4 articole ISI / BDI; 

 

Note: 
1 –  Sunt trecuti toti membri catedrei/facultatii care au o contributie la desfasurarea temei respective (inclusiv tehnicieni, laboranti, etc.) 
2 –  Se trece, dupa caz: grant CNCSIS, grant Academie, grant international (NATO, AUF, Cadru 6,  ...), program PNCDI, program CEEX, finanţare privată 

(agenti economici), autofinantare. Se pot trece mai multe variante 
3 –  in cazul autofinantarii se trece valoarea estimativa 
4 –  Se trec obiectivele urmărite pentru anul în curs: articole (număr, tip), participări la conferinţe, cărţi, rapoarte ştiinţifice, proiecte de finanţare, faze de 

contract, invenţii, teze de doctorat, etc. 
 

 

CENTRALIZATOR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DECAN,                                                                                       PRODECAN, responsabil cu managementul cercetării 

știinţifice, relaţii naționale și internaţionale, 

  

Conf. univ. dr. RAȚĂ BOGDAN CONSTANTIN   

                                                                                                                                                                                  Prof. univ. dr. habil. DOBRESCU TATIANA      

Nr. 

crt. 
Obiectiv Propuneri 2020 

1 Articole publicate în reviste / Proceedings cotate ISI/BDI 44 

2 Propuneri de proiecte  1 

3 Proiecte de dezvoltare câștigate 2 

5 Articole prezentate la conferinţe internaţionale 40 

6 Cărţi publicate/cursuri/ capitole carte/traduceri 8 

7 Volume conferinţe - 

8 Organizare conferinte, sesiuni 2 


