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

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMANŢĂ UMANĂ 

Nr……../………….. 

 

PLAN DE CERCETARE PENTRU ANUL 2022 

FACULTATEA  DE ŞTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII 
 

Domenii prioritare de cercetare: 

 

1. Agro-alimentar 

2. Digital, industrie și spațiu 

3. Climă, energie și mobilitate   

4. Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu 

5. TIC 

6. Sănătate 

7. Textile 

8. Turism  

9. Alte domenii de cercetare 
 

Activităţi propuse 

 
Domeniul: ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

Nr. 

crt. 
Denumirea temei 

Responsabil 

temă 
Colectiv1 Tip de 

finanţare2 

Valoarea 

finanţării3 

(lei) 

Obiective4 

1.  
Cercetări privind fundamentarea ştiinţifică a 

ariei curriculare și de timp liber la elevii din 

Conf.univ.dr. 

Rață Bogdan 

Colectivul DEFPS, membri din DKTO și 

alte cadre didactice ale universității cu 
autofinanţare 

9000 - 

proiect, 

1 proiect 

6 participări la manifestări 

 

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Ştiințe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  

Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115 

Tel./Fax: +40-234/517715  

www.ub.ro;  e-mail: fsmss@ub.ro 
 

 

http://www.ub.ro/
mailto:fsmss@ub.ro


 

 

F 303.09/Ed.03 Document de uz intern 

 

învățământul primar și gimnazial Constantin activități științifice specifice temei 5000 - 

autofinanț

are 

ştiinţifice; 

5 articole BDI 

1 articol ISI 

2 cărți  

2.  
Cercetări privind optimizarea activităţilor din 

sportul de performanţă 

Conf.univ.dr. 

Șufaru 

Constantin 

 

Colectivul DEFPS, membri din DKTO, 

studenți voluntari și alte cadre didactice ale 

universității cu activități științifice 

specifice temei 

autofinanţare 

5000- 

autofinanț

are 

7 participări la manifestări 

ştiinţifice; 

4 articole BDI 

1 articol ISI 

2 cărți  

3.  

Cercetări privind promovarea exerciţiului fizic 

prin activităţi curriculare și de timp liber la 

elevii de vârstă liceală și tineri 

Prof.univ.dr.habil. 

Dobrescu 

Tatiana 

Colectivul DEFPS, membri din DKTO, 

studenți voluntari și alte cadre didactice ale 

universității cu activități științifice specifice 

temei 

autofinanţare 

4000- 

autofinanț

are 

5 participări la manifestări 

ştiinţifice; 

4 articole BDI 

1 articol ISI 

1 carte 

4.  
Studii privind eficiența kinetoterapiei asociată 

cu tratamente medicamentoase și chirurgicale 

Conf. univ. dr. 

Dobreci 

Lucian 

Colectivul DKTO, membri din DEFPS 

și alte cadre didactice ale universității cu 

activități științifice specifice temei 

autofinanţare  

4000- 

autofinanț

are 

4  participări la manifestări 

ştiinţifice 

1 articol ISI 

5 articole BDI 

2 cărți 

5.  
Creșterea calității vieții la persoanele 

deprivate de ocupație și cu deficite funcționale 

Conf. univ. dr. 

Rață Marinela 

Colectivul DKTO + membri din DEFPS 

și alte cadre didactice ale universității cu 

activități științifice specifice temei 

autofinanţare  

5000 – 

proiect 

4000 - 

autofinanț

are 

1 proiect 

4 participări la manifestări 

ştiinţifice 

1 articol ISI 

4 articole BDI 

1 carte 

6.  

Implicații ale elementelor de psihologie în 

terapie ocupațională si științele mișcării - 

particularizări și perspective de intervenție 

Conf. univ. dr. 

Sandovici 

Anişoara 

Colectivul DKTO + membri din DEFPS 

și alte cadre didactice ale universității cu 

activități științifice specifice temei 

autofinanţare  

3000- 

autofinanț

are 

4 participări la manifestări 

ştiinţifice 

4 articole BDI 

1 carte 

7.  
Creșterea calității vieții la diferite categorii de 

persoane prin intermediul exercițiului fizic 

Prof. univ. dr. 

Ababei Cătălina 

Colectivul DKTO + membri din DEFPS 

și alte cadre didactice ale universității cu 

activități științifice specifice temei 

autofinanţare 

3000- 

autofinanț

are 

4 participări la manifestări 

ştiinţifice 

4 articole BDI; 

1 carte 

 

Observaţii: 

- Introduceţi câte domenii sunt necesare; 

- Fişele trebuiesc transmise la ICDICTT până pe 10 februarie, în fiecare an. 
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Note: 
1 –  Sunt trecuţi toţi membrii facultăţii care au o contribuţie la desfăşurarea temei respective (inclusiv tehnicieni, laboranţi, etc.) 
2 –  Se trece, după caz: grant CNCSIS, grant Academie, grant internaţional (Orizont Europa, FP7, AUF, ...), program PNCDI, finanţare privată (agenţi 

economici), autofinanţare. Se pot trece mai multe variante. 
3 –  în cazul autofinanţării se trece valoarea estimativă 
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 cu probleme de management al cercetării ştiinţifice şi relaţii internaţionale, 

 

     Conf. univ. dr. ALEXE DAN IULIAN                                                                               Prof. univ. dr. habil. DOBRESCU TATIANA 

Nr. 

crt. 
Obiectiv Propuneri 2021 

1 Articole publicate în reviste / Proceedings cotate ISI 5 

2 Articole publicate în reviste / Proceedings cotate BDI 30 

3 Propuneri de proiecte  2 

5 Proiecte de dezvoltare câștigate 1 

6 Articole prezentate la conferinţe internaţionale 36 

7 Cărţi publicate/cursuri/ capitole carte/traduceri 10 

8 Organizare conferinte, sesiuni, alte manifestări științifice 2 


