
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
Cercetarea ştiinţifică în domeniul Științei sportului și educației fizice în parteneriat cu Clubul 
Sportiv Universitar „Ştiinţa”, generator de rezultate valoroase şi mediu propice cercetărilor 
interdisciplinare. In cadrul centrului sunt realizate si alte activităţi complementare ca: analize 
si expertize, consulting,  grupe complexe de asistenţă a echipelor sportive, editare de cărţi, 
reviste, articole științifice și lucrări de specialitate. 

DOMENII ȘI SUBDOMENII DE CERCETARE 
- Știința sportului și educației fizice, 
- Sănătate, 
- Cercetări socio-economice şi umaniste, 
- Tehnologii informaţionale. 
 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN COLABORARE CU FȘMSS: 
- Conferinţa ştiinţifică internaţională, ”Achievements and 

prospects in the field of physical education and sports 
within the interdisciplinary european education system” 

- Sesiuni științifice studențești competiționale 
- Work-shop-uri, seminarii, mese rotunde. 
 

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE pe baza planului de cercetare și 
a raportului de cercetare anual:   

• 30 cărți științifice specialitate, 
• 19 articole științifice ISI, 
• 35 articole științifice BDI, 
• 20 articole în volumele conferințelor internaționale, 
• 80 participări la conferințe internaționale 
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COLABORĂRI:   
• 9 universități din țară, 
• 11 universități din străinătate, 
• 10 organizații științifice din țară și străinătate, 
• 3 organisme europene de învățământ superior, 
• 4 organizații profesionale interne și internaționale, 
• 8 instituții locale, naționale și internaționale de profil. 
 
 

DIRECŢII DE CERCETARE INTERDISCIPLINARE: 

• Analiza, evaluarea şi interpretarea potenţialului biomotric la diferite categorii de 
vârstă, profesionale şi medii climatice, geografice; 

• Analiza, evaluarea şi interpretarea potenţialului biomotric la persoane în situaţii 
biologice speciale, cu diverse deficienţe, incapacităţi sau handicapuri;  

• Optimizarea activităţilor de educaţie pentru şi prin mişcare, în scop profilactic şi de 
ameliorare a calităţii vieţii; 

• Analiza, evaluarea şi interpretarea potenţialului biomotric la sportivii de performanţă 
la diferite categorii de clasificare sportivă şi diferite discipline sportive; 

• Optimizarea strategiilor de refacere şi dezvoltare a potenţialului biomotric; 
• Cercetări privind creşterea eficienţei formelor de practicare a educaţiei fizice şi 

sportului prin utilizarea tehnicilor informatice; 
• Cercetări privind abordarea sistemică a kinetoterapiei în recuperarea pluri-

handicapaţilor instituţionalizaţi. 
• Cercetări privind educarea şi integrarea socială a diferitelor categorii de populaţie. 
 

CONDUCEREA CENTRULUI 
Prof. univ. dr. Mârza Dănilă Dănuț Nicu – Director general 
Prof. univ. dr. Dobrescu Tatiana – Director științific 
Lect. univ. dr. Sava Adrian – Director economic 
Adresă de contact: Bacău, str. Mărăşeşti, nr.157, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării 
Sportului şi Sănătăţii, tel. +40234517715, E-mail: mdoidn@yahoo.com. 

RESURSE UMANE 
- 7 profesori universitari 
- 5 conferențiari universitari 
- 6 lectori universitari 
- 5 asistenți universitari 
- masteranzi 

 


