
 

 

 

 

 

 

 

Nr...........din.................. 
Aprobat în ședința CF 

din .................... 

TABEL CENTRALIZATOR AL FSMSS 

CU TITLURILE PENTRU SUSŢINEREA LUCRĂRILOR DE ABSOLVIRE  

SESIUNEA 2022 

 
 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ – CONVERSIE 
 

Nr. 

crt 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul lucrării de absolvire 

1.  ANASTASIEI  A. ALINA Lect. univ. dr. Ciocan Vasile Cătălin Studiu privind contribuția jocului de baschet în educarea vitezei de execuție 

2.  ARDELEANU N. ELENA Lect.  univ. dr. Drăgoi Cristian Corneliu Studiu privind practicarea ramurilor sportive în municipiul Moinești 

3.  AVASILOAIE C. MIHAI-IOAN Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana Rolul polivalent al parcursurilor aplicative în lecția de educație fizică la clasele gimnaziale 

4.  BARCAN I. NICOLETA Prof. univ. dr. Rață Gloria  Studiu privind dezvoltarea motrică și psihică la preșcolari prin exerciții fizice   

5.  BĂBUȚĂ M. COSTEL-MIRCEA Lect.  univ. dr. Ciuntea Mihai Lucian Studiu privind evoluția parametrilor somatici la elevii din ciclul gimnazial în mediul rural 

6.  BĂBUȚĂ M. FLORIN-MIHAI Lect.  univ. dr. Ciuntea Mihai Lucian Studiu privind dezvoltarea coordonării la elevii din ciclul gimnazial în mediul rural 

7.  BÂRJOVANU V. SORINA Conf. univ. dr. Rață Bogdan Constantin Studiu privind manifestarea și educarea vitezei, în lecția de educație fizică, la elevii de clasa a V-a 

8.  
BUCOVINEANU N. NICOLAE-

CĂTĂLIN 
Prof. univ. dr. Rață Gloria Studiu privind folosirea exersării pe perechi în lecția de educație fizică  la clasa a IV-a    

9.  BUDĂI M. NICOLETA Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 
Studiu privind rolul mijloacelor gimnasticii ș ale disciplinelor de expresie motrică în activități curriculare 

și extracurriculare 

10.  BUSUIOC P. ALEXANDRU Conf. univ. dr. Rață Bogdan Constantin 
Studiu privind dezvoltarea rezistenței la elevii de gimnaziu prin utilizarea exercițiilor specifice din 

atletism 

11.  BUZDUGA C. CRISTIAN-MĂDĂLIN Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind folosirea obiectelor pentru atingerea obiectivelor de educație fizică în contextul actual 

12.  CAZIMIR V. VLAD MIHAI Lect.  univ. dr. Sava Mihai Adrian 
Studiu privind opțiunile elevilor de gimnaziu pentru practicarea sporturilor de contact în lecția de 

educație fizică 
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13.  CIUBOTĂ V. CIPRIAN Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana Studiu privind eficiența folosirii parcursurilor aplicative în lecția de educație fizică la ciclul gimnazial 

14.  COJOCARU N. MARIANA Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana Studiu privind optimizarea lecției de educație fizică la clase primare organizate simultan 

15.  DINU C. CARMEN Conf. univ. dr. Rață Bogdan Constantin Studiu privind dezvoltarea forței prin utilizarea parcursurilor aplicative la elevii din gimnaziu 

16.  ENACHE C. ANDREI Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind atingerea obiectivelor cognitive în lecția de e ducație fizică în condiții speciale 

17.  HÎRDEA G. MIHAIL Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind dezvoltarea forței la elevii de clasa a VIII a în anul școlar 2021-2022 

18.  HUCIOG M. FLORIN Lect.  univ. dr. Drăgoi Cristian Corneliu 
Studiu privind utilizarea deprinderilor aplicativ-utilitare prin parcursuri aplicative în lecția de educație fizică la ciclul 

primar 

19.  LUNGU N. FELICIA Conf. univ. dr. Rață Bogdan Constantin Studiu privind socializarea în rândul copiilor din ciclul primar prin activități extrașcolare sportive 

20.  MARC V. ELENA-LUMINIȚA Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana Studiu privind rolul dansului in influențarea personalității elevilor de vârstă gimnazială 

21.  MIHAI M. CIPRIAN Lect.  univ. dr. Ciocan Vasile Cătălin Studiu privind dezvoltarea rezistenței utilizând mijloace din jocul de baschet 

22.  MIRON S. LAURA Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana Studiu privind identificarea motivelor pentru practicarea dansului în rândul tinerilor din Piatra Neamț 

23.  MUDRIC M. ILIE-MARIUS Lect.  univ. dr. Voinea Nicolae-Lucian 
Studiu privind dezvoltarea somatică și motrică a elevilor din clasa a IX-a de la Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă Nr. 1 Bacău 

24.  MUJDEI M. ALINA Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 
Studiu privind folosirea jocurilor de mișcare în lecția de educație fizică în percepția elevilor de vârstă 

gimnazială 

25.  PANȚÎRU I. SORIN-ION Lect.  univ. dr. Ciocan Vasile Cătălin 
Studiu privind creșterea indicilor de dezvoltare ai vitezei de deplasare la clasa a VIII a, cu ajutorul 

mijloacelor specifice jocului de baschet 

26.  PĂDURARU C. TEODORA-DORINA Lect.  univ. dr. Voinea Nicolae-Lucian 
Studiu privind particularitățile dezvoltării detentei în cadrul planului anual de pregătire pentru proba de 

săritură în înălțime 

27.  PINTILII I. CRISTINA Lect.  univ. dr. Ciocan Vasile Cătălin Studiu privind dezvoltarea îndemânării prin jocul de baschet la clasele gimnaziale 

28.  POENARU I. VASILE Lect.  univ. dr. Ciocan Vasile Cătălin Studiu privind educarea vitezei prin intermediul jocului de baschet la nivelul claselor gimnaziale 

29.  POPA V. DANIELA-GABRIELA Conf. univ. dr. Rață Bogdan Constantin 
Studiu privind participarea elevilor din ciclu primar în competițiile sportive școlare cuprinse în 

calendarul competițional și în afara lui 

30.  
POPA Ș. LĂCRĂMIOARA-

LUMINIȚA 
Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana Studiu privind folosirea deprinderilor aplicative în structura lecțiilor de educație fizică la ciclul gimnazial 

31.  PRISECARU I. GHEORGHE-SILVIU Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Studiu privind modalitățile de optimizare a capacității motrice a elevilor din ciclul gimnazial în anul 

școlar 2021-2022 

32.  PRUTEANU C. ANA-MARIA Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 
Studiu privind practicarea dansului tradițional în aria extracurriculară în percepția elevilor de vârstă 

gimnazială 

33.  RADU F. MARIAN-GABRIEL Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind nivelul intensității efortului desfășurat în lecția de educație fizică în contextul actual 

34.  ROTARU M. ALINA Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 
Studiu privind educarea simțului estetic în percepția elevilor de vârstă gimnazială prin prisma 

activităților motrice 

35.  SION G. ALEXANDRA-MĂDĂLINA Lect.  univ. dr. Ciocan Vasile Cătălin 
Studiu privind dezvoltarea somato-funcțională a elevilor din învățământul primar, prin utilizarea jocului 

de baschet în mediul rural față de mediul urban 

36.  SPOIALĂ T. M. GHEORGHE Lect.  univ. dr. Vulpe Ana-Maria Studiu privind eficiența folosirii mijloacelor gimnasticii la copii cu sindrom down 

37.  ȘCURIU-PANTAZI I. ION Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana Rolul activităților de emulație în lecția de Educație fizică în influențarea aptitudinilor psihomotrice la 
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clasele primare 

38.  TIMOFTE M. BOGDAN-OVIDIU Lect.  univ. dr. Drăgoi Cristian Corneliu 
Studiu privind practicarea formelor de activități extrașcolare sportive și turistice în învățământul 

gimnazial din municipiul Piatra Neamț. 

39.  TURCUMAN M. MIHAIL-TRĂIAN Lect.  univ. dr. Ciocan Vasile Cătălin Studiu privind jocul de baschet în dezvoltarea somato-funcțională a elevilor din ciclul gimnazial 

40.  VIERU C. ADRIANA Lect. univ. dr. Vulpe Ana-Maria 
Studiu privind percepția promovării jocului de mișcare în lecția de educație fizică la nivelul elevilor de 

vârstă primară 

 

 

 

Prodecan MCSRNI, 

 

Prof. univ. dr. habil. DOBRESCU TATIANA 


