
 

 

 

 
 

 

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

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

TABEL CENTRALIZATOR AL FSMSS 

CU TITLURILE PENTRU SUSŢINEREA DISERTAŢIEI  

SESIUNEA 2021 
 

ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI DE TIMP LIBER  
 

Nr. 

Crt 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul disertației 

1.  AMĂRIUŢEI DIANA-IULIANA Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu privind evoluția parametrilor somatici la elevii de liceu 

2.  AXINTE ANDREI-VLĂDUŢ Prof. univ. dr. habil Dobrescu Tatiana Studiu privind rolul activităților de loisir de tip fitness în dezvoltarea forței la elevii de liceu 

3.  BĂICEANU ANGEL-MĂDĂLIN Prof. univ. dr. habil Balint Gheorghe 
Contribuţii personale pentru dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice ale portarului echipei reprezentative de fotbal 

din liceu 

4.  BOGDAN CIPRIAN-FLORIN  Prof. univ. dr. habil Dobrescu Tatiana Studiu privind rolul exercițiilor aplicative în influențarea aptitudinilor psihomotrice la elevii de liceu 

5.  
BOTEZATU GIORGIANA-

ANDREEA 
Conf. univ. dr.  Șufaru Constantin Studiu privind activitățile competiționale școlare handbalistice la nivel liceal 

6.  BUTNĂRESCU ANDREEA Prof. univ. dr. Ababei Cătălina Studiu privind locul activităților de timp liber în regimul de viață al adolescenților 

7.  CARABĂ MARIUS-GABRIEL Lect. univ. dr. Milon Alexandra Studiu privind ponderea jocurilor sportive în cadrul lecției de educație fizică și sport din clasa a IX-a 

8.  CERNAT ŞTEFAN-BOGDAN Lect. univ. dr. Ciuntea Mihai-Lucian Studiu privind participarea fetelor din clasele liceale la lecția de educație fizică și sport 

9.  CHIRUŢĂ EDUARD-SIMION Lect. univ. dr. Milon Alexandra 
Îmbunătățirea măsurătorilor biometrice ale elevilor din ciclul liceal în urma implicării în lecțiile de educație 

fizică. 

10.  CIUNTEA RAUL VASILE Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu privind utilizarea tenisului ca mijloc atractiv de petrecere a timpului liber la elevii de liceu 

11.  CODIŢĂ CĂTĂLIN-COSMIN Lect. univ. dr. Vulpe Ana-Maria Studiu privind eficiența folosirii mijloacelor gimnasticii  la adolescenți 

12.  COŞARCĂ CĂTĂLIN  Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Studiu privind activitățile sportive desfășurate în timpul liber al elevilor de liceu din municipiul Piatra Neamț, în 

anul școlar 2021-2022 

13.  COVALI VERA Conf. univ. dr.  Ochiană Nicolae Modalități de petrecere a timpului liber a elevilor de liceu din Republica Moldova și România, studiu comparativ 

14.  
CRISTIAN ROBERT-ANDREI-

CONSTANTIN 
Lect. univ. dr. Milon Alexandra Studiu privind influența lecției de educație fizică în combaterea obezității la elevii din ciclul liceal 
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15.  DOBROGEANU ALEXANDRU Lect. univ. dr. Milon Alexandra Studiu constatativ privind capacitatea de efort a elevilor de clasa a IX-a 

16.  EMANDIEI MARIAN-EUSEBIU Lect. univ. dr. Vulpe Ana-Maria Studiu privind percepția asupra practicării fitness-ului la tinerii din UK 

17.  GIUŞCĂ FLORIN-SORINEL Conf. univ. dr.  Șufaru Constantin Studiu privind perfecționarea deprinderilor motrice specific unei ramuri sportive – handbal, la elevii de liceu 

18.  GRĂDINARU TUDOR Lect. univ. dr. Vulpe Ana-Maria Studiu privind ponderea mijloacelor gimnasticii în lecția de educație fizică la ciclul liceal 

19.  GRECU IOAN 
Conf. univ. dr.  Rață Bogdan-

Constantin 
Studiu privind organizarea și implicarea elevilor din liceu în activități extracurriculare 

20.  GRIGORIU ANCA-RALUCA Prof. univ. dr. Ababei Cătălina 
Contribuții la elaborarea unor activități fizice alternative de petrecere a timpului liber pentru elevii din ciclul 

liceal 

21.  IANCU DANIEL Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Studiu privind dezvoltarea forței prin mijloacele fitness-ului la clasele liceale 

22.  
LĂCĂTUŞU ANCUŢA- 

FLORENTINA 
Prof. univ. dr. habil Dobrescu Tatiana Studiu privind rolul exercițiilor de dezvoltare fizică generală la elevii de liceu 

23.  MOCANU GEORGE-VLAD Lect. univ. dr. Vulpe Ana-Maria Studiu privind nivelul motivațional al elevilor de liceu în activitățile școlare și extrașcolare 

24.  PARASCHIV MIHAELA Prof. univ. dr. Ababei Cătălina Studiu privind dezvoltarea personala prin activități de tip outdoor aplicate la elevii de liceu 

25.  STRUGARU PETRU Prof. univ. dr. Ababei Cătălina Locul joggingului în activitatea de timp liber la elevii din ciclul liceal 

26.  ŞURGHIN ALIN Lect. univ. dr. Alexe Cristina Ioana 
Studiu privind practicarea activităților sportive de timp liber, de către elevii de liceu, în cadrul organizațiilor 

sportive private, în contextul actual 

27.  TATU VASILE 
Conf. univ. dr.  Rață Bogdan-

Constantin 
Studiu privind utilizarea mijloacelor specific atletismului în activitățile extracurriculare la elevii de liceu 

28.  TRAICU MARIUS-ŞTEFĂNEL Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind folosirea fotbalului ca mijloc de optimizare a unor componente ale calitatii vietii 

 

 

PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ  
 

Nr. 

crt 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul disertației 

1.  APOSTU MĂDĂLINA-ELENA Conf. univ. dr.  Alexe Dan Iulian Studiu privind utilizarea simulatoarelor de condiții în pregătirea sportivilor de performanță seniori 

2.  CIUBOTARIU LIVIU-PETRU Conf. univ. dr.  Șufaru Constantin 
Studiu privind evoluția jucătoarelor specializate pe postul de intermediar, la echipa de handbal feminin senioare 

CSM București 

3.  CIUPITU CRISTIAN- MARIAN Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Studiu privind principalele caracteristi ale efortului în judo 

4.  COBUZ VIORICA Lect. univ. dr. Ciocan Vasile Cătălin Studiu privind sistemul de desfășurare a baschetului în Abudhabi 

5.  CREANGĂ ANDREEA Prof. Univ. dr. Acsinte Alexandru Studiu privind dinamica și eficiența sistemelor de atac și apărare la nivelul reprezentativei de handbal feminin 

6.  ENE GABRIEL-TEODOR Prof. Univ. dr. Șalgău Silviu 
Rolul metodelor și a mijloacelor de acționare în dezvoltarea vitezei în probele de bras la înotătorii juniori (15-16 

ani) 

7.  GEGŐ HUNOR Lect. univ. dr. Pavel Silviu Ioan Studiu privind dezvoltarea calității motrice rezistența, la juniori I utilizând mijloace specifice schiului fond 
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8.  GORBE KARINA-IULIANA Prof. univ. dr. Grapă Florin Studiu privind determinarea modelului de joc al jucătoarelor de Z2 (universal) la echipele feminine de volei 

9.  GRIGORIU ANCA-RALUCA Prof. Univ. dr. Acsinte Alexandru Studiu comparativ asupra eficienței centrilor coordonatori în handbalul feminin la nivelul Diviziei A 

10.  KRISTÓ NORBERT Lect. univ. dr. Pavel Silviu Ioan Influențe induse de implementarea sporturilor complementare în pregătirea juniorilor în biatlon 

11.  LUNGU NICOLETA Prof. univ. dr. Ababei Cătălina Studiu privind evoluția rezultatelor atleților juniori din cadrul Clubului Sportiv Școlar  Onești 

12.  MOLDOVANU COSTIN - RAREŞ Prof. Univ. dr. Șalgău Silviu Studiu privind influența tehnicii asupra performanțelor sportive în probele de viteză la înotătorii de 11-14ani 

13.  MUNTEANU FLORIN-IULIAN Lect. univ. dr. Ciocan Vasile Cătălin Studiu privind pregatirea tehnico-tactică la o echipă de baschet juniori I 

14.  NEGRESCU VALENTIN Lect. univ. dr.  Lupu Gabriel Stănică 
Studiu privind rolul alimentației și suplimentelor nutritive în funcție de obiective și perioada de pregătire în 

culturismul de performanță 

15.  ONOFREI MIHAELA 
Lect. univ. dr. Drăgoi Cristian 

Corneliu 
Studiu privind organizarea și desfășurarea competițiilor sportive montane la profesioniști 

16.  PALOTI OVIDIU Prof. univ. dr. Ababei Cătălina Studiu privind organizarea și desfășurarea unei competiții sportive pentru juniorii de categoria I 

17.  PĂNESCU DORIN Prof. Univ. dr. Șalgău Silviu Studiu privind pregătirea înotătorilor de performanță prin mijloace specifice zonelor de efort 

18.  PETCU ALEXANDRU-GABRIEL Lect. univ. dr.  Vulpe Ana-Maria 
Studiu comparativ al evoluției rezultatelor reprezentantei noastre feminine de gimnastică artistică, la campionatele 

europene și mondiale 

19.  
CONDURAT ANCUŢA-

DORIANA 
Conf. univ. dr.  Șufaru Constantin Studiu privind realizarea antrenamentelor de handbal la nivelul juniorilor I, în perioada pandemiei Covid 19 

20.  POPA MARIA Conf. univ. dr.  Șufaru Constantin Studiu privind rolul muzicii în motivarea sportivilor de performanță 

21.  POPOVICI CONSTANTIN Lect. univ. dr.  Galeru Ovidiu Pregătirea săriturilor cu șurub în High Diving (Sărituri de la mari înalțimi) 

22.  RAŢU GEORGE-GABRIEL Conf. univ. dr.  Șufaru Constantin Studiu privind activitatea handbalistică de performanță în Municipiul Iași 

23.  ROTARIU NORBERT Prof. Univ. dr. Șalgău Silviu Studiu privind eficacitatea metodelor de investigație în îmbunătățirea capacității de performanță a înotătorilor 

24.  RUSEN ANDREI Prof. Univ. dr. Șalgău Silviu 
Studiu privind eficența sistematizării zonelor de efort în pregătirea înotătorilor de performanță la nivel de tineret-

seniori 

25.  SECARĂ MARIUS-PAUL Prof. Univ. dr. Șalgău Silviu Studiu privind rolul tehnicii în procedeul craul și spate la înotătorii de 9-10 ani 

26.  SECIU ALEX-PAUL 
Conf. univ. dr.  Rață Bogdan-

Constantin 
Studiu privind manifestarea vitezei, în faza „startul de jos și lansarea de la start”, în alergarea de viteză, la juniori I 

27.  SLĂVOIU ALEXANDRU Lect. univ. dr. Alexe Cristina Ioana 
Studiu privind dinamica volumului și a intensității în perioada pregătitoare pentru atleții specializați în probele de 

fond 

28.  STOEAN DANIELA Conf. univ. dr.  Șufaru Constantin Studiu privind optimizarea aptitudinilor psihomotrice în handbal la nivelul juniorilor III, CSS  Focșani 

29.  TĂRÎŢĂ ALEXANDRU-MIHAI Conf. univ. dr.  Șufaru Constantin Studiu privind evoluția rezultatelor la echipele masculine de handbal din București în campionatul 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

30.  TUDOSĂ CIPRIAN Lect. univ. dr.  Lupu Gabriel Stănică Studiu privind modelul de pregătire a canotorului în vederea participării la Jocurile Olimpice 

31.  TUFARU ANDY-FLORIN Prof. Univ. dr. Acsinte Alexandru Studiu privind modalitățile de finalizare în jocul de handbal, la nivelul juniorilor II 

32.  ŢURLEA ALEXANDRU-FLORIN Lect. univ. dr. Alexe Cristina Ioana Studiu privind utilizarea echipamentelor din salile de fitness în pregătirea fizică a atleților seniori 
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33.  URICARU ELENA-DIANA Prof. Univ. dr. Acsinte Alexandru Studiu privind eficiența portarilor în competițiile de juniori 1, handbal 

34.  ZAHARIA OTILIA Lect. univ. dr. Ciocan Vasile Cătălin Studiu privind procedeele tehnice folosite în contraatac la echipa CSM Focșani 

35.  ZAVATE OANA Conf. univ. dr.  Șufaru Constantin Studiu privind utilizarea mijloacelor moderne de antrenament în handbal la cluburile de performanță 

 

 

KINETOTERAPIA ÎN EDUCAREA ȘI REEDUCAREA FUNCȚIONALĂ 
 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul disertației 

1.  AMBĂRUŞ MANUELA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Studiu de caz privind efectele drenajului limfatic manual în edeme din hipoproteinemia severă prin pierdere 

enterală 

2.  
BARABULĂ ŞTEFANIA-

VLADIANA 
Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Studiu privind utilizarea electroterapiei în diminuarea durerii din coxartroză 

3.  BÂRSAN PETRINA-ALINA Conf. univ. dr. Culea Cătălina Mihaela 
Eficiența metodelor de dozare a efortului fizic și nutriție adaptată nevoilor specifice persoanelor cu dizabilități 

funcționale 

4.  BENEDIC IULIA Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Intervenția kinetoterapeutică pentru pacientul asmatic, post covid 

5.  BEREŞ SORIN Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Rolul tehnicilor de facilitare neuroproprioceptive în recuperarea umărului înghețat 

6.  BOGDAN IOANA-DIANA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela 
Rolul fizioterapiei și a tehnicilor de facilitare neuroproprioceptive în recuperarea poliartritei reumatoide – stadiul 

I – studiu de caz 

7.  BOTEZATU ANCA-IRINA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Studiul privind influența drenajului limfatic manual în recuperarea gonartrozei la un pacient diabetic 

8.  BOTEZATU IOANA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Reeducarea echilibrului dinamic în cadrul tratamentului complex al unui hemiplegic adult 

9.  BUDĂU SERGIU-MIHAI Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian Eficiența ortezelor în recuperarea pacientului cu periartrită scapulohumerală 

10.  CĂLIN ALEXANDRA-MARINA Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia 
Eficiența drenajului limfatic manual în recuperarea funcțională a pacientului cu fractură diafizo-metafizară distală 

de peroneu 

11.  CARAUŞ LILIAN 
Conf. univ. dr. Culea Cătălina-

Mihaela 
Eficiența drenajului limfatic în edemul cu semn Stemmer negativ la pacienții cu boală coronariană cronică 

12.  CERCHEZ IONELA Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia 
Studiu de caz privind eficiența intervenției kinetoterapeutice în reducerea simptomatologiei motorii la un pacient 

cu sindrom Ehlers-Danlos 

13.  CHIRIAC GHEORGHIŢĂ-VLAD Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian Rolul intervenției terapeutice în îmbunătățirea calității vieții la pacienții cu proteză la nivelul membrului inferior 

14.  CIOBANU FLORIN-IONUŢ Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia 
Studiu comparativ privind eficiența fizioterapiei  în recuperarea pacientului cu hernie de disc la nivel lombar, 

postoperator 

15.  COCU NICOLETA Prof. univ. dr. Șalgău Silviu 
Cercetare privind rolul drenajului limfatic manual în optimizarea recuperarii kinetoterapeutice a mâinii artrozice. 

Studiu de caz 

16.  CONŢU MARIA-MAGDALENA Conf univ. dr. Rață Marinela Eficiența intervenției psihomotrice timpurii la copilul cu distrofie musculară de tip Duchenne 

17.  CREŢU ADA-DENISA Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia 
Eficiența tehnicilor de facilitare neuro-proprioceptivă privind reeducarea posturală a unui pacient post-fractură de 

calcaneu 

18.  CREŢU MIRUNA-SORANA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Rolul tehnicilor de facilitare neuro-proprioceptive în recuperarea leziunii de ligament încrucișat anterior 



 5 

19.  DAVID IULIANA-BIANCA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Studiu de caz privind interventia kinetoterapeutică post traumatism cranio-cerebral grav 

20.  DAVID ELIZA Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Ameliorarea parametrilor funcționali în spondiloza cervicală cu ajutorul mijloacelor fizioterapeutice 

21.  
DRĂGUŞANU ADRIANA  

LENUŢA 
Prof.univ.dr. Rață Gloria Eficiența folosirii creative a programelor de recuperare la elevii cu cerințe educaționale speciale 

22.  DUMA FELICITA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Cercetare privind kinetoprofilaxia tulburărilor de dezvoltare musculo-scheletală a copilului de 0-3 luni 

23.  DUMITRACHE ELENA-ANCUŢA Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian Eficiența electroterapiei în reducerea simptomatologiei la un pacient cu spondilită ankilozantă 

24.  FLOREA RESILVIA-DANIELA Conf. univ. dr.Dobreci Daniel-Lucian Eficiența terapiei manuale și kinetoterapiei în tratamentul scoliozei antalgice la pacienții cu lombalgie 

25.  GOLDAN BEATRICE-MIHAELA Prof. univ. dr. Șalgău Silviu Cercetare privind particularizarea tratamentului edemelor din sarcină 

26.  GOLDAN ROBERTA-ANDREEA Prof. univ. dr. Șalgău Silviu Cercetare privind abordarea diferențiată în drenajul limfatic al membrelor inferioare în funcție de patologie 

27.  HERCIU CRISTINA Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Rolul electroterapiei în ameliorarea simtomatomelor epicondilitei laterale și mediale 

28.  JINGA ECATERINA-MIHAELA Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Studiu privind eficiența utilizării eletroterapiei în ameliorarea durerii din lombosciatică 

29.  LUNGU MIHAI-MĂDĂLIN Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Studiu privind eficiența utilizării electroterapiei în ameliorarea durerii din hernia de disc cervicală 

30.  MIHĂILĂ IONEL Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela 
Rolul kinetoprofilaxiei în tulburările de statică și dinamică corporală, prin optimizarea controlului neuro-psiho-

motor 

31.  MIRON SORIN-GABRIEL Conf univ. dr. Rață Marinela 
Studiu de caz privind remodelarea tiparelor funcţionale prin utilizarea metodelor psihomotrice la bolnavul cu 

Parkinson 

32.  MUNTEANU CORINA MARA Conf. univ. dr. Culea Cătălina-Mihael Eficacitatea kinetoterapiei în atenuarea nivelului de risc cardio-vascular din hipercolesterolemie 

33.  NICULĂIEŞ SABINA-COSMINA Conf. univ. dr.Dobreci Daniel-Lucian Rolul tehnicilor de facilitare neuromusculară și proprioceptivă în recuperarea paraplegiei flască incompletă 

34.  
NIKOLAYESKU HANNA-

MARIYA 
Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian Eficiența electroterapiei în combaterea simptomatologiei la un pacient cu hernie de disc. Studiu de caz 

35.  OPINCĂ IONUŢ-VLĂDUŢ 
Conf. univ. dr. Culea Cătălina-

Mihaela 
Studiu privind accesul populației la serviciile de masaj oferite la domiciliu și în centre de refacere 

36.  PALOŞANU GEANINA-MARIA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Contribuțiile drenajului limfatic manual în tratamentul kinetoterapeutic al obezității la copilul cu autism. Studiu 

de caz 

37.  DINU NICOLAE-RĂZVAN Conf. univ. dr. Culea Cătălina Mihaela Studiu privind selectarea celor mai eficiente teste funcționale pentru evaluarea unui bolnav cu  parapareză 

38.  GÎNGA CARMEN-MIHAIELA Prof. univ. dr. Șalgău Silviu 
Studiu de caz privind optimizarea recuperării kinetoterapeutice post intervenție chirurgicală în fractura trans-

trohanteriană veche 

39.  
PARAGINĂ CODRIN-

CONSTANTIN 
Prof. univ. dr. Șalgău Silviu 

Cercetare privind efectele drenajului limfatic manual şi a hidrokinetoterapiei la bolnavii supraponderali cu 

artroze cronice ale membrelor inferioare 

40.  PARÎNG ZÎNA DANIELA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Studiu de caz privind efectele drenajului limfatic manual în recuperarea kinetoterapeutică a edemelor cronice la 

un copil de 7 ani cu obezitate şi citoliză hepatică 

41.  PASCU MARIUS Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia 
Studiu comparativ privind eficiența masajului transversal profund și a terapiei antiinflamatorii nesteroidiene în 

combaterea lombalgiei cronice 

42.  PUIU ANDREEA-RALUCA Lect.  univ. dr. Galeru Ovidiu Rolul hidrokinetoterapiei in ameliorarea stomatologiei specifice coxartrozei 

43.  ROŞU GEORGIANA-CLAUDIA Prof. univ. dr. Șalgău Silviu 
Cercetare privind recuperarea kinetoterapeutică în prevenirea sechelelor  la un pacient cu artroplastie totală de 

șold 
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44.  ROTARIU ELENA-ALINA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul mijloacelor kinetoterapeutice în managementul travaliului în vederea unui pronostic favorabil de naștere 

45.  ROTARU ALEXANDRA Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Eficiența utilizarii mijloacelor fizioterapeutice în tratamentul periartritei scapulo-humerale 

46.  SLAVENSCHI IRINA Conf. univ. dr.Dobreci Daniel-Lucian Eficiența masajului transversal profund la pacienții cu cervicalgii 

47.  SUDITU IRINA Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Ameliorarea simtomatologiei din gonartroză prin mijloace specifice electroterapiei 

48.  TEODORESCU MIHAIL COSMIN Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae 
Studiu privind utilizarea tehnicii “dry needling” în ameliorarea simptomatologiei sindromului miofascial al 

musculaturii spatelui 

49.  ŢÎMPU BIANCA-PATRICIA Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae 
Importanța utilizării fizioterapiei ăn diminuarea simptomatologiei pacienților diagnosticați cu lombalgie – studiu 

de caz 

50.  TULAC RALUCA - MARIA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela 
Rolul kinetoterapiei in optimizarea functiei respiratorii la pacientii cu spondilita anchilozanta a sistemului 

musculo-scheletal 

51.  URDĂ DIANA-PETRONELA Conf univ. dr. Rață Marinela Impactul stimulării senzorio-motrice asupra comportamentelor psihomotrice la copiii de vârstă preșcolară 

52.  URICARU NICOLETA Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian Intervenția kinetoterapeutică în fractura de peroneu. Studiu de caz 

53.  VITION CRISTIAN Conf. univ. dr.Dobreci Daniel-Lucian Eficiența masajului transversal profund în tendinita achileană 

54.  VULPE IRINA Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian Eficiența kinetoterapiei privind pregatirea pacientului pentru protezarea genunchiului 

55.  ZAVADA MIHAELA Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Studiu privind influența masajului antistres și recuperator în intervenția kinetoterapeutică la pacienții cu sindrom 

încrucișat inferior 

 

 

 

 

Prodecan MCSRNI, 

 

Prof. univ. dr. habil. DOBRESCU TATIANA 


