
 

 

 

 

 

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

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

TABEL CENTRALIZATOR AL FSMSS 

CU TITLURILE PENTRU SUSŢINEREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ  

SESIUNEA 2022 

 
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ – IF 

 
Nr. 

crt 

Numele şi prenumele 

studentului 
Coordonator științific Titlu de licență 

1.  AILIOAIE ANCA-COSMINA Conf. Univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Studiu privind tipurile de deprinderi motrice de bază utilizate cel mai des în lecția de educație fizică la ciclul 

primar pentru învățăarea deprinderilor sportive 

2.  ANDREI BIANCA-ADRIANA Lect. univ. dr.  Sava Mihai Adrian Studiu privind practicarea jocurilor sportive de echipa la elevii de gimnaziu în Municipiul Bacău 

3.  
ASANDE MARIA-

MAGDALENA 

Lect.  univ. dr.  Milon Alexandra 

Gabriela 
Studiu privind influența lecției de educație fizică în combaterea obezițății la copiii din ciclul primar 

4.  
ATĂNĂSOAI OANA-

CRENGUŢA 
Lect.  univ. dr.  Sava Mihai Adrian Studiu privind dorința de practicare a luptelor libere la clasele I-IV în mediul urban 

5.  AVĂDĂNI NARCIS-ADRIAN Lect.  univ. dr.  Pavel Silviu Ioan Studiu privind îndeplinirea obiectivelor educației fizice și sportului în situație de pandemie 

6.  BELCIU DIMITRIE Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe Studiu comparativ privind educația fizică de la ciclul primar din România și țările europene 

7.  BENEA CRISTIAN Lect. univ. dr. Voinea Nicolae-Lucian Studiu privind evaluarea somatică a elevilor din clasele gimnaziale din municipiul Roman 

8.  BUDEANU MĂDĂLINA Lect. Univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu privind utilizarea mijloacelor din atletism, in timpul liber, la elevii de gimnaziu  

9.  BURGHELEA IONUŢ-COSMIN Lect. univ. dr. Voinea Nicolae-Lucian 
Studiu privind utilizarea elementelor din jocuri sportive în cadrul lecției de educație fizică la nivelul claselor 

primare 

10.  BUCUR GEORGE-GABRIEL Lect. univ. dr.  Ciocan Cătălin Vasile 
Studiu privind dezvoltarea rezistenței prin mijloace și metode specifice jocului de baschet la elevii claselor 

primare 

11.  CERNAT ŞTEFAN-BOGDAN Lect. univ. dr. Ciuntea Mihai Lucian Studiu privind dezvoltarea calităților motrice la elevii din clasa a V-a 

12.  CIOLPAN BIANCA-ELENA Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru Studiu privind ponderea mijloacelor specifice în lecția de educație fizică desfășurată on-line 

13.  COJOCARI ANA Lect. univ. dr.  Lupu Gabriel Stănică 
Studiu privind influența jocurilor dinamice și traseelor aplicative în creșterea capacității de coordonare, 

îndemânare și echilibru la elevii din gimnaziu 

14.  COMAN ŞTEFANA-ADRIANA Lect. Univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu privind utilizarea jocurilor dinamice, în lecția de educație fizică, la ciclul gimnazial, pentru învățarea 
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elementelor din școala atletismului 

15.  CURPĂN IONUŢ-ANDREI Lect. univ. dr.  Pavel Silviu Ioan 
Studiu privind dezvoltarea coordonării prin intermediul jocurilor specifice jocului de minifotbal la elevii ciclului 

primar 

16.  DONOSE IONELA-ELENA 
Conf. univ. dr. Rață Bogdan 

Constantin 
Studiu privind particularitățile dezvoltării somatice la elevii din ciclul primar 

17.  DAVID IULIANA BIANCA Conf. Univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Studiu privind adaptarea conținuturilor de educație fizică și sport pentru predarea acestora în lecția de educație 

fizică desfășurată în condiții speciale 

18.  FERA DRAGOŞ-TUDOR Lect. univ. dr.  Pavel Silviu Ioan Studiu privind predarea jocului de fotbal în învăţământul gimnazial 

19.  ENE LUMINIŢA-MIHAELA Lect. univ. dr.  Sava Mihai Adrian 
Studiu privind percepția elevilor/profesorilor în vederea desfășurării lecției de educației fizică în mediu online  la 

ciclul gimnazial 

20.  FORMAN VLAD Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru 
Studiu privind dinamica procedeelor de aruncare la poartă în toate fazele de atac pe parcursul competițiilor 

interșcolare de handbal 

21.  FRÎNCU ROXANA-IULIA Lect. Univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu privind atractivitatea mijloacelor din atletism în lecțiile de educație fizică, la ciclu gimnazial 

22.  GĂINĂ MĂDĂLINA-MARIA Conf. Univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind predarea mijloacelor din școala săriturii în lecția de educație fizică, în contextul actual 

23.  GRIGORAŞ GELU-TIBERIU Lect. univ. dr.  Pavel Silviu Ioan 
Studiul privind folosirea structurilor de joc specific jocului de fotbal în educarea aptitudinii psiho-motrice, viteză 

la elevii claselor primare din municipiul Vaslui 

24.  IFTIME VLAD-IONUŢ Lect. univ. dr. Ciuntea Mihai Lucian Studiu privind eficiența exercițiilor cu mingea de tenis în lecția de educație fizică la ciclul primar 

25.  IORDACHI EDUARD Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru Studiu comparativ privind eficiența jucătorilor liniei de 9 m în competițiile interșcolare de handbal 

26.  IORGA AIDA Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind opțiunile elevilor din ciclul gimnazial pentru practicarea exercițiului fizic în timpul liber 

27.  MAFTEI TABITA Lect. univ. dr.  Milon Alexandra Studiu privind influențarea calităților motrice in timpul lecției de educație fizică la ciclul gimnazial 

28.  MANTA IONEL-LUCIAN Lect. univ. dr.  Vulpe Ana-Maria Studiu privind ponderea practicarii jocurilor sportive in aria extracurriculara la elevii de gimnaziu 

29.  MAXIM IRINA-MIHAELA Lect. univ. dr.  Milon Alexandra Studiu privind ponderea jocurilor sportive în cadrul lecției de educație fizică și sport la ciclul gimnazial 

30.  MOCANU ALIN-ŞTEFAN Lect. univ. dr.  Sava Mihai Adrian Studiu privind importanța introducerii tehnicilor de autoapărare în lecția de educație fizică 

31.  MUNTEANU MIHAI-IONUŢ Lect. univ. dr.  Pavel Silviu Ioan 
Studiu privind importanța acordată cunoașterii regulamentului de minifotbal în lecția de educație fizică la clasele 

gimnaziale 

32.  NEGRU ANDREEA-LEONELA 
Lect. univ. dr.  Drăgoi Cristian 

Corneliu 
Studiu privind desfășurarea formelor de activități de loisir la elevii de gimnaziu din municipiul Iași 

33.  NICODIM FLORIN-IULIAN Lect. univ. dr.  Vulpe Ana-Maria 
Studiu privind interesul manifestat de elevii din ciclul gimnazial privind practicarea jocurilor sportive in 

activitățile de timp liber 

34.  PĂUNICA RAREŞ-GEORGIAN Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind eficientizarea predării lecției de educație fizică în învățământul primar 

35.  PREDA ION-DANIEL Lect. univ. dr.  Pavel Silviu Ioan Studiu privind activitatea fizică desfășurată în condițiile actuale restrictive de către elevii școlilor gimnaziale 

36.  PANAINTE ALINA-ANDREEA Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina 
Studiu privind utilizarea elementelor din școala atletismului sub formă de ştafetă, în lecția de educație fizică, la 

elevii din ciclul gimnazial 

37.  
RAUCĂ ALEXANDRA-

MIHAELA 

Lect. univ. dr.  Drăgoi Cristian 

Corneliu 

Studiu privind practicarea tipurilor de activități extracurriculare de loisir la elevii din orașul Bacău, ciclul 

gimnazial 

38.  ROBU ALEXANDRA-EMILIA Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru Studiu privind eficiența portarilor în competițiile interșcolare de handbal la nivel gimnazial 
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39.  
SCRIPCARU DENISA-

ANDREEA 
Lect. univ. dr.  Vulpe Ana-Maria Rolul mijloacelor specifice dansului asupra practicanților de vârstă gimnazială în activitățile de timp liber 

40.  STRAT IOAN CEZAR Lect. univ. dr.  Vulpe Ana-Maria Studiu privind folosirea mijloacelor gimnasticii aerobice in timpul liber la elevii de gimnaziu 

41.  TÂRÂŞ IONUŢ-ALEXANDRU Lect. univ. dr.  Pavel Silviu Ioan 
Studiu privind mijloacele folosite în lecțiile de educație fizică, din școlile generale din județul Bacău, în situații 

de pandemie 

42.  TOMA OVIDIU-IONUŢ Lect. univ. dr.  Pavel Silviu Ioan 
Studiu privind utilizarea jocurilor sportive în cadrul lecţiei de educaţie fizică în şcolile din municipiul Bacău, la 

nivel gimnazial 

43.  
VIŞAN MARIANA-

ALEXANDRA 
Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina 

Studiu privind utilizarea mijloacelor specifice şcolii alergării şi şcolii săriturii pentru educarea vitezei de repetiţie 

şi deplasare la elevii de gimnaziu 

44.  
ZAHARIA ALEXANDRU-

CRISTIAN 
Conf. Univ. Dr. Șufaru Constantin Studiu privind participarea elevilor din gimnaziu la activități sportive extracuriculare 

 

 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ – IFR 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

studentului 
Coordonatorul științific Titlul lucrării de licență 

1.  ABĂGERU MARIA-MIHAELA Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 
Studiu privind perceptia elevilor cu privire la utilizarea jocului de handbal în gimnaziu, în contextul pandemiei 

COVID – 19 

2.  
BALAN ALEXANDRU-

SERBAN 
Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe 

Studiu privind posibilitatea construirii unei baze sportive pentru desfășurarea lecțiilor de educație fizică în mediul 

rural 

3.  BÎCÎILĂ ROMICĂ-DORU Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe 
Studiu privind dezvoltarea somato – funcţională a elevilor de 10-11 ani, cu ajutorul protocolului de testare 

EUFITMOS 

4.  
BACIU CRISTIAN-

LAURENŢIU 
Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe Studiu privind dezvoltarea calităţilor psihomotrice la clasa a VI-a, cu ajutorul jocului de minifotbal 

5.  BLAJ ADRIANA 
Prof. univ. dr. habil.Dobrescu 

Tatiana 

Studiu privind motivația practicării dansului tradițional  în aria extracurriculară în percepția elevilor de vârsta 

gimnazială 

6.  
BUCIOACĂ ROXANA-

CRISTINA 
Lect. univ. dr.  Sava Mihai Adrian Studiu privind factorii determinanți ai obezității în perioada pandemiei la  elevii   din ciclul   primar 

7.  BUŞTIHAN CORNELIU-IOAN Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe Studiu privind practicarea activităților fizice la elevii din clasele V-VI din mediul rural 

8.  
CHELARIU ANDREEA-

COSMINA 
Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe Studiu privind dezvoltarea psihomotrică a copiilor din Grădinița numărul 2 din Pădureni, județul Botoșani 

9.  CIOBANU CONSTANTIN Prof. univ. dr.Ababei Cătălina Studiu privind fair-play-ul în lecțiile de educație fizică la elevii din ciclul gimnazial 

10.  COMAN MARIANA Lect. univ. dr. Galeru Ovidiu Studiu privind desfășurarea activităților fizice prin mijloacele înotului în cadrul structurilor MAPN 

11.  
DECUSEARĂ CRISTINA-

ELENA 
Conf. Univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind predarea mijloacelor din școala aruncării în lecția de educație fizică, în contextul actual 

12.  DRAGON DARIUS Conf. Univ. Dr. Șufaru Constantin Studiu privind condițiile de pregătire în pandemia Covid 19, la echipa de handbal reprezentativă a școlii 

13.  
DROBOTĂ ALEXANDRU-

VALERICĂ 
Lect. univ. dr.  Sava Mihai Adrian Studiu privind desfăȘurarea orelor de educație fizică în mediul online la clasele I-IV 
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14.  DUMITRACHI ANDREI Lect. univ. dr.  Pavel Silviu Ioan Studiu privind formarea caracterului și a personalității elevului din clasele a V-a și a VI-a din municipiul Iași 

15.  DUMITRACHI DĂNUŢ Lect. univ. dr.  Pavel Silviu Ioan 
Studiu privind importanţa acordată mijloacelor de acţionare specifice jocului de fotbal în lecţia de educaţie fizică 

din învăţământul gimnazial din municipiul Bacău 

16.  
GHEORGHE DRAGOS-

ALEXANDRU 
Lect. univ. dr.  Lupu Gabriel Stănică Studiu privind influența jocului de volei in dezvoltarea calităților motrice specifice acestuia la nivel gimnazial 

17.  GUGEANU GEORGIAN Lect. univ. dr.  Lupu Gabriel Stănică 
Studiu privind importanța diversificării mijloacelor ce influențează contracțiile musculare în dezvoltarea forței la 

elevii din gimnaziu 

18.  ISAC SILVIA-NICOLETA 
Lect. univ. dr. Voinea Nicolae-

Lucian 
Studiu privind utilizarea calculatorului de către profesorii de educație fizică în activitatea didactică 

19.  ISAC ŞTEFAN-ALEXANDRU Conf. Univ. Dr. Șufaru Constantin Studiu privind posibilitățile de practicare a jocului de handbal în mediul rural la școlile din Județul Vrancea 

20.  NEAGU MIREL Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe 
Studiu privind posibilitățile de petrecere a timpului liber și bugetul de timp acordat pentru aceasta la elevii din 

învățământul gimnazial din Focșani 

21.  PĂLIMARIU IULIA-AURA Lect. univ. dr. Vulpe Ana-Maria Studiu privind contribuția mijloacelor din fitness în timpul liber asupra dezvoltării forței la elevii de gimnaziu 

22.  POPA CLAUDIU 
Lect. univ. dr. Voinea Nicolae-

Lucian 
Studiu privind utilizarea jocului de volei în verigile lecției de educație fizică la clasele a V-a și a-VI-a 

23.  ROBU IONEL-CLAUDIU Lect. univ. dr.  Lupu Gabriel Stănică 
Studiu privind rolul si varietatea activităților fizice extracuriculare in dezvoltarea capacităților psihomotrice a 

elevilor din Municipiul Bacău 

24.  ROJNIŢĂ COSMIN-ANDREI 
Lect. univ. dr. Voinea Nicolae-

Lucian 

Studiu privind îndeplinirea obiectivelor educației fizice și sportului prin intermediul jocului de volei la elevii din 

cilul gimnazial 

25.  ROMITAN RUBEN 
Lect. univ. dr. Voinea Nicolae-

Lucian 

Studiu privind evaluarea somatică a elevilor din clasele primare de la Școala Gimnazială „Aurelia și Lazăr 

Cosma” din comuna Treznea, județul Sălaj 

26.  ŞERBAN VICTOR Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Studiu privind folosirea structurilor de joc in predarea baschetului la clasele gimnaziale 

27.  
SOLOMON BIANCA-

MIRABELA 
Lect. univ. dr.  Sava Mihai Adrian Studiu privind percepția elevilor de gimnazial asupra practicării activităților fzice în timpul liber 

28.  VASILIU IONUŢ 
Lect. univ. dr. Voinea Nicolae-

Lucian 

Studiu privind importanța participării la lecțiile de educație fizică în aer liber a elevilor din ciclul primar în 

perioada pandemiei Covid-19 

29.  
VOLF ANNE-MARIE 

(ȘUFARU) 
Lect. univ. dr.  Lupu Gabriel Stănică Studiu privind influenta activităților sportive extrașcolare în îmbunătățirea fitnessului la elevii supraponderali 

 

 

SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ – IF 

 
Nr. 

Crt 

Numele şi prenumele 

studentului 
Coordonatorul științific Titlul lucrării de licență 

1.  AILIOAIE ANCA-COSMINA Conf. univ. dr. Șufaru Constantin Studiu privind realizarea competițiilor de handbal la nivelul juniorilor II, în perioada pandemiei SARS-COV-2 

2.  APISTIOAIEI DANIEL FLORIN Lect. univ. dr.  Pavel Silviu Ioan 
Studiu privind tehnicile și metodele de bază ale schiului alpin aplicate în pregătirea grupelor de inițiere, în 

performanța sportivă 

3.  BĂISAN CORNELIU-VASILE Lect. univ. dr.  Pavel Silviu Ioan 
Studiu privind antrenamentele desfășurate în condiții pandemice restrictive de către sportivii cluburilor sportive 

școlare la disciplina schi alpin 
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4.  BELCIU DIMITRIE Lect. univ. dr. Lupu Grabriel Stănică 
Contribuții privind aportul mijloacelor moderne de acționare în vederea dezvoltării forței explozive (detenta) la 

jucatorii de volei, juniori II 

5.  BEZĂRĂU PETRINA-BIANCA Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu privind principalele mijloace utilizate de către atleții juniori pentru probele de  sărituri 

6.  BODEA ADA-GEORGIANA Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Studiu comparativ privind educarea/dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice în sportul de performanță 

7.  
BOLDIZSAR CRISTIAN-

ALEXANDRU 
Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Vasile Studiu privind educarea vitezei de reacție la nivelul juniorilor II, în baschet  

8.  BUCUR GEORGE-GABRIEL Lect. univ. dr. Lupu Grabriel Stănică Studiu privind determinarea modelului de pregătire în culturism la categoria juniori 

9.  BURGHELEA IONUŢ-COSMIN 
Lect. univ. dr. Voinea Nicolae-

Lucian 
Studiu privind realizarea antrenamentelor de fotbal în perioada pandemiei Covid-19 

10.  CALMÎŞ MAGDALENA 
Lect. univ. dr. Voinea Nicolae-

Lucian 
Studiu privind determinarea modelului de joc în atac la echipa de cadete a Clubului Sportiv Școlar Bacău 

11.  CHEPTEA VASILE Lect. univ. dr. Lupu Grabriel Stănică 
Studiu privind influența mijloacelor și metodelor din culturism în pregătirea fizică a sportivilor de greco-romane, 

cadeți 

12.  
CLOŞCĂ RALUCA-

DUMITRIŢA 

Lect. univ. dr. Voinea Nicolae-

Lucian 
Studiu privind determinarea modelului de joc în apărare la echipa de cadete a Clubului Sportiv Școlar Bacău 

13.  DEMŞA BIANCA-MARINELA 
 Lect. univ. dr. Voinea Nicolae-

Lucian 
Studiu privind desfășurarea competițiilor sportive pe perioada pandemiei Covid-19 

14.  IFTIME VLAD-IONUT  Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru Aspecte privind particularitățile procesului de instruire la handbaliștii de 13-15 ani 

15.  IŞTOC CRISTIAN-VALENTIN Lect. univ. dr. Lupu Grabriel Stănică Studiu privind factorii ce determină obținerea definirii musculare în competițiile de culturism fitness 

16.  GAFITA ANDREI Lect. univ. dr. Alexe Cristina 
Studiu privind ponderea mijloacelor de bază pentru dezvoltarea rezistenței la atleții juniori specializați în probele 

de marș 

17.   GIRLEANU COSMIN Lect. univ. dr. Alexe Cristina 
Studiu privind tipurile de suprafețe utilizate în pregătirea sportivilor de performanță juniori, în perioada 

pregătitoare 

18.  GRIGORE DRAGOS-IULIAN Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu privind educarea vitezei la grupele de începători în atletism 

19.  HUZUM-VITAN ANDREEA Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind utilizarea exercițiilor de stretching în pregătirea aruncătorilor juniori în atletism 

20.  IVAN CARMEN-ELENA Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina 
Studiu comparativ între mijloacele utilizate în perioada pregătitoare la atleţii de la Clubul Sportiv Municipal 

Bacău 

21.  MATIAS ALBERT  Prof. univ. dr. Grapă Florin 
Studiu privind determinarea conținutului și eficienței serviciului la echipa de cadete a Clubului Sportiv Școlar 

Bacău 

22.  
MIHALACHE IONEL-

GABRIEL 
Lect. univ. dr.  Pavel Silviu Ioan 

Studiu privind materialele şi aparatele didactice ajutătoare folosite în pregătirea pe uscat din schiul alpin, pentru 

dezvoltarea şi perfecţionarea  echilibrului 

23.  
MUSTEATA MARIUS 

CONSTANTIN 
Lect. univ. dr. Alexe Cristina 

Studiu privind dinamica volumului pentru dezvoltarea forței în perioada pregătitoare la atleții juniori specializați 

în proba de aruncare a greutății 

24.  POPA ROXANA NICOLETA Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru Studiu privind accidentarile in jocul de handbal la nivelul echipei de junioare CSȘ Bacau 

25.  RADU EDY-IONUŢ 
Lect. univ. dr. Voinea Nicolae-

Lucian 
Studiu privind avantajul statutului de gazdă pentru echipele de volei din Divizia Cadeți în sezonul 2021-2022 

26.  
SÂRBIE RĂZVAN-

ALEXANDRU 
Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind rolul mijloacelor din Școala Atletismului în educarea vitezei la jucătorii de fotbal de categorie U17 
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27.  
SMĂU COSMIN-

CONSTANTIN 
Lect. univ. dr. Lupu Grabriel Stănică Studiu privind mijloacele și metodele folosite în fitness-ul feminin în vederea participării la competițiile naționale 

28.  
STOLERU CARMEN 

DUMITRIŢA 
Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru 

Studiu privind modalitătțile și eficiența aruncărilor la poartă de pe postul de centru-coordonator la echipa de 

junioare CSS Buzău 

29.  ȘURGHIN ALIN Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind tipul de suplimente alimentare folosite de sportivii de performanță în refacerea post-efort 

 

 

KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ – IF 
 

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele 

studentului 
Coordonatorul științific Titlul lucrării de licență 

1.  ABABEI S. SORINA-ELENA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul stretching-ului în influențarea mobilității la bărbați 

2.  ACCIU VIOLETA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficiența kinetoterapiei in recuperarea poliartritei reumatoide  la persoanele de varsta a treia 

3.  ANDREI I. ALEXANDRU Lect. univ.dr. Stoica Cristina Elena Eficiența tehnicilor de facilitare neuroproprioceptivă în tratamentul gonartrozei primare – studiu de caz 

4.  ANGHEL C. COSMIN-ANDREI Lect. univ.dr. Stoica Cristina Elena Eficiența masajului terapeutic și a stretching-ului în tratamentul dorsalgiilor de cauză musculară 

5.  
ANTIMIA D. ANDRA-

GABRIELA 
Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia 

Studiu de caz privind intervenția kinetoterapeutică în vederea reeducării mersului la un pacient vârstnic cu 

paralizie de nerv sciatic popliteu extern 

6.  ANXO L. ROBERT Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Rolul mijloacelor kinetoterapeutice în refacerea stabilității după luxația de gleznă 

7.  BALAŞ I. DELIA-PAULA Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia 
Studiu privind combaterea simptomatologiei pacientului cu umăr blocat cu ajutorul mijloacelor kinetoterapeutice 

specifice 

8.  BEN SALEM M. LINA Conf univ. dr. Rață Marinela Eficiența kinetoterapiei și balneoterapiei în recuperarea adultului cu accident vascular cerebral 

9.  BEZMAN N. DANIEL 
Conf. Univ.dr. Dobreci Daniel-

Lucian 
Eficiența kinetoterapiei asupra capacității de efort post COVID 

10.  
BLAJ G.D. ANDREEA-

GABRIELA 
Conf. univ. dr. Balint Tatiana  

Cercetare privind influenta asocierii elementelor din metoda Klapp cu deprinderile motrice în recuperarea 

scoliozei la copii 

11.  
BRUMĂ A.I. ALEXANDRA-

ELENA 
Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia Studiu de caz privind eficiența intervenției kinetoterapeutice în perioada pre și post partum  

12.  BURAGA M. ECATERINA Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Studiu privind influența poziției statice prelungite asupra posturii, la școlari 

13.  CADĂR R. BIANCA Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Eficiența intervenției terapeutice în îmbunătățirea mobilității coloanei vertebrale - studiu de caz 

14.  
CIMPOEŞU C. RĂZVAN-

CIPRIAN 
Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Importanța kinetoterapiei în recuperarea funcțională a mâinii, la vârstnici 

15.  COCHIOR D. DENISA-RALUCA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficiența kinetoterapiei in recuperarea gonartrozei din stadiul incipient – studiu de caz 

16.  COJOCARU C. EDUARD Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficiența mijloacelor kinetoterapeutice în leziunile post-traumatice musculo-ligamentare ale genunchiului 

17.  
CORCOZ E. LEONARD-

CONSTANTIN 
Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficiența kinetoterapiei în recuperarea rupturii de tendon Achilian 

18.  COSTROV M. IANA Lect. univ. dr. Lupu Gabriel 
Studiu privind eficienta mijloacelor kinetoterapeutice in combaterea obezitatii la fostii sportivi de performanta-

studiu de caz 
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19.  DĂMOC M. AMALIA-MARIA Conf univ. dr. Rață Marinela Studiu de caz privind îmbunătățirea mersului prin kinetoterapie la copilul cu dipareza spastică 

20.  DĂNILĂ C.G. ANDREEA Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia Studiu de caz privind reeducarea respiratorie post infecție cu SARS-CoV2 la un pacient hemiplegic 

21.  DIAC E. MARIAN Lect. univ.dr. Stoica Cristina Elena Eficiența tehnicilor de facilitare neuromusculară în tratamentul fracturii de col humeral – studiu de caz 

22.  
DOCHIŢOIU V. IONELA-

BIANCA 
Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul mijloacelor kinetoterapeutice în corectarea deviațiilor segmentului cervical la copii 

23.  DUŢĂ I. ROXANA Lect. univ.dr. Stoica Cristina Elena Eficiența masajului și a stretching-ului în tratamentul cervicalgiilor de cauză musculară 

24.  ENACHI I. IOANA-LAVINIA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul kinetoterapiei în prevenirea tulburărilor de postură la elevii din mediul online 

25.  
GÂRLEANU N. FLORIN-

MARIAN 
Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul kinetoterapiei în combaterea obezității la copii 

26.  GODOCI C. MARIA-ELENA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Studiu privind recuperarea scoliozelor prin mijloace kinetoterapeutice, asociate cu elemente din metoda Schroth 

27.  GRIGORIEV P. CONSTANTIN Asist. univ. dr. Antohe Bogdan Eficienta kinetoterapiei in recuperarea scoliozei la copii (studiu de caz) 

28.  GUŢU S. BOGDAN 
Conf. Univ.dr. Dobreci Daniel-

Lucian 
Importanța intervenției kinetoterapeutice postoperator la pacienții cu insuficiență mitrală 

29.  ONEA I. CORINA-IONELA Lect. univ.dr. Stoica Cristina Elena Eficiența aplicării masajului terapeutic la operatorii din serviciile ”call centre” 

30.  
HERBICEANU I. LUCIANA-

PAULINA 
Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Influența kinetoterapiei în recuperarea paraliziei bilaterale de plex brahial– studiu de caz 

31.  IUGA I. LACRAMIOARA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul kinetoterapiei în prevenirea obezității la adolescenti 

32.  JUGĂNARU C. PETRONELA Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia 
Studiu comparativ pe sexe privind combaterea simptomatologiei bolii varicoase prin metode kinetoterapeutice 

specifice 

33.  LASLĂU A. PAULA-ANDREEA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Studiu de caz privind recuperarea funcțională postoperatorie după ruptură de ligament încrucișat posterior 

34.  LEU Ș. ARIADNA Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia Studiu de caz privind reeducarea funcțională postoperatorie a pacientului cu fractură de diafiză humerală 

35.  LUNGU S. CORINA Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian Rolul kinetoterapiei în prevenirea afecțiunilor musculo-scheletale la sportivii care practică arte marțiale 

36.  
MIHOCI I.R. IONUŢ-

ALEXANDRU 
Lect. univ.dr. Vulpe Ana-Maria Studiu privind ameliorarea deviațiilor specifice scoliozei in S prin folosirea exercițiilor aplicative 

37.  MITCA N.V. DENISA-ALINA Prof. univ. dr. Șalgău Silviu Cercetare privind intervenția de kinetoterapie în poliartrita reumatoidă stadiul I-II. Studiu de caz 

38.  MOCANU V. LARISA-IOANA Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Evaluarea potențialului motric și de efort la școlari. Măsuri de intervenție 

39.  MOISA A. VALERIANA Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia Eficiența tehnicilor de facilitare neuro-proprioceptivă în reeducarea mersului la un pacient cu Spina bifida 

40.  MOISĂ D. GEORGE-CĂTĂLIN Lect. univ.dr. Voinea Nicolae-Lucian Studiu privind incidența traumatismelor și afecțiunilor la voleibaliste. Măsuri de intervenție profilactică 

41.  MORARI R. ALINA 
Conf. Univ.dr. Dobreci Daniel-

Lucian 
Eficiența kinetoterapiei asupra tensiunii arteriale la pacienții cu Hipertensiune arterială stadiul I-II 

42.  
MUSSARD S. ELODIE 

LYSIANE JACKIE LEA 
Asist. univ. dr. Antohe Bogdan Rolull intervenției kinetoterapeutice în sindromul de tunel carpian 

43.  NAGORNEAC V. INA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficienta kinetoterapiei in recuperarea herniei de disc lombare L4-L5 – studiu de caz 

44.  PAL V. ANA-MARIA Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina 
Rolul intervenției kinetoterapeutice în menținerea și optimizarea stării de sănătate la pacienții de vârsta a III-a, cu 

insuficiență cardiacă 

45.  PAPA V. IOAN-CAROL Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul kinetoterapiei în recuperarea sportivilor cu pubalgie 
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46.  
PASCU I.G. CORINA-

GABRIELA  
Prof. univ. dr. Șalgău Silviu Studiu de caz privind recuperarea kinetoterapeutică în traumatisme complexe ale centurii scapulare 

47.  
PLOSCAR I.E. IONUŢ-

EMANOIL 
Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia Rolul kinetoterapiei precoce la pacientul cu hernie de disc, în vederea prevenirii intervenției chirurgicale 

48.  PODARU V. LILIAN Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia 
Studiu privind eficiența intervenției kinetoterapeutice în combaterea sechelelor neuro-mio-artrokinetice post 

infecție cu SARS-CoV2 

49.  PRAGUZA I. ANDREEA Conf univ. dr. Rață Marinela Eficiența intervenției timpurii prin stimularea senzorio-motrică la sugari 

50.  ROMAN G. RALUCA Conf univ. dr. Rață Marinela Eficienta kinetoterapiei la sugarul cu torticolis 

51.  SAVA V. ALEXANDRU-ALIN Conf univ. dr. Rață Marinela Eficiența kinetoterapiei în epicondilita la sportivi 

52.  ŞERBAN G.O. DANIEL  Lect. univ.dr. Stoica Cristina Elena Eficiența masajului terapeutic în tratamentul sechelelor post-fractură de tibie și peroneu 

53.  ȘOIMU E. CĂTĂLINA Conf univ. dr. Rață Marinela Eficiența exercițiilor respiratorii adaptate din Yoga și metoda Pilates în combaterea sechelelor post COVID-19  

54.  SPÎNU S. MARCEL Prof. univ. dr. Șalgău Silviu Cercetare  privind rolul masajului în planul de intervenție al genunchiului posttraumatic la tineri 

55.  SUSTAC D. ERIC Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficiența kinetoterapiei  în boala Parkinson la persoanele de vârstă a III-a 

56.  
TRĂSCĂOANU N. SAMUEL-

ANDREI 
Lect. univ.dr.Șlicaru Adina Camelia 

Studiu privind importanța precocității intervenției kinetoterapeutice în vederea reducerii gradului de dependență 

funcțională la un pacient post AVC 

57.  
UNGURAŞU M. ALIN-

CONSTANTIN 
Lect. univ.dr. Mareș Gabriel Influența relației kinetoterapeut – pacient asupra stării de bine fizico-psiho-sociale a persoanelor cu spondiloză 

58.  UNGURU L. IOLANDA-ELENA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Rolul kinetoterapiei în recuperarea șoldului protezat 

59.  URBAN P. ANA 
Conf. Univ.dr. Dobreci Daniel-

Lucian 
Eficiența kinetoterapiei asupra capacității de efort la pacienții cu insuficiență cardiacă clasa II NYHA 

60.  VASILACHI S. IONUT Lect. univ.dr. Mareș Gabriel Utilizarea abilităților de comunicare în inițierea intervenției kinetoterapeutice specifice adulților cifotici 

61.  VERŞTIUC I. ANDREI-IZABEL Lect. univ.dr. Stoica Cristina Elena Eficiența tehnicilor de facilitare neuromotorie în tratamentul fracturii bimaleolare-studiu de caz  

62.  VLASIE G. ANDREI Lect. univ.dr. Mareș Gabriel Comunicarea eficientă – factor reprezentativ în recuperarea motorie post -AVC 

 

 

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ  - IFR 
 

Nr. 

crt 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul lucrării de licență 

1.  ANTALOAEA SIMONA-ELENA Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Studiu privind influența deficiențelor vizuale asupra posturii, la adulții tineri 

2.  
BĂRBIERU ALEXANDRA-

ELENA 
Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul kinetoterapiei în recuperarea unui pacient cu fractură de humerus 

3.  BOSÎNCEANU VASILICA Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian Rolul kinetoterapiei în tratamentul tendinitei achiliene 

4.  
BOTAN ALEXANDRU-

THEODOR 
Conf univ. dr. Rață Marinela Eficiența stimulării senzorio-motrice în îmbunătățirea mersului la copiii cu autism 

5.  BURGHELEA MARIUS- Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Studiu de caz privind tratamentul kinetoterapeutic la pacientul cu cervicobrahialgie 
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TIBERIUS 

6.  CLIMENT ALIN Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian Eficiența fizioterapiei în combaterea rinitei alergice 

7.  CLOPOŢEL CĂTĂLIN Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian 
Eficiența tratamentului kinetoterapeutic în recuperarea leziunii de menisc intern întălnite la sportivii din 

kickboxing 

8.  COMAN IRINA-ELENA Conf univ. dr. Rață Marinela Studiu de caz privind eficiența metodelor Vojta și Masgutova la copilul cu tertrapareză spastică 

9.  CREŢU ELENA-DENISA Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Rolul kinetoterapiei în readaptarea la efort a pacienților postCovid 

10.  DANCIU IONUŢ-ANDREI Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Studiu de caz privind eficiența kinetoterapiei în capsulită retractilă a umărului 

11.  DANDU MARIA-ANDREEA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Studiu privind eficienta kinetoterapiei în spondilostezis grad I 

12.  DONCIU ELENA-MIHAELA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul mijloacelor kinetoterapeutice în tratamentul scoliozei dorso-lombare, la copii 

13.  FILA ELIDA Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Abordări interdisciplinare privind intervenția terapeutică la pacientul cu Covid-19 

14.  PAMPU ŞTEFĂNIŢĂ Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Studiu constatativ și măsuri de intervenție în recuperarea persoanelor de vârsta a II-a post covid 

15.  GHERGHEL ANCA-CLAUDIA Lect. univ.dr. Stoica Cristina Elena Eficiența masajului terapeutic în tratamentul artroplastiei de șold 

16.  GODOI ADRIAN-NICUŞOR Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul kinetoterapiei în recuperarea funcționalitații mâinii la copiii cu hemipareză spastică 

17.  GOTCĂ CRINA-CĂTĂLINA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul mijloacelor kinetoterapeutice în recuperarea funcționalității pumnului postentorsă la handbaliști 

18.  IRIMIA COZMIN CIPRIAN Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian Recuperarea genunchiului după operația de ligamentoplastie. Studiu de caz 

19.  LUPU GEANINA Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Strategii kinetoterapeutice în menținerea și îmbunătățirea calității vieții la vârstnicii instituționalizați 

20.  
MACOVEI MĂDĂLINA-

IONELA 
Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Eficiența intervenției kinetoterapeutice în tratamentul fracturilor trohanteriene, la persoanele vârstnice 

21.  
MACOVEI STELUŢA-

GEANINA 
Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian Eficiența kinetoterapiei în diminuarea efectelor generate de sternul înfundat, la copii 

22.  MĂRIUŢĂ GABRIEL Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Eficiența intervenției terapeutice în hernia de disc lombară neoperată. Studiu de caz 

23.  MIHAI ANA MARIA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficiența mijloacelor kinetoterapiei în osteoporoza stadiul incipient 

24.  NIŢOI PUIU-IONUŢ Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficienta mijloacelor kinetoterapeutice în paralizia de plex brahial superior 

25.  OLARU OLGA-DIANA Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina Eficiența intervenției kinetoterapeutului  în dezvoltarea deprinderilor motrice la preșcolari 

26.  PANCU IOAN-BOGDAN Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Eficiența kinetoterapiei în recuperarea cervicalgiei nespecifice la practicanții de Jiu-Jitsu Brazilian 

27.  PASCAL IOANA-MĂDĂLINA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul kinetoterapiei în recuperarea umărului, post ruptură coif rotatori, asociată cu fractură de humerus 

28.  DINU NICOLAE-RAZVAN 
Conf.univ.dr. Culea Cătătlina 

Mihaela 
Reeducarea echilibrului dinamic în poziția de patrupedie și ortostatism la copiii cu parapareză 

29.  
MUNTEANU VALENTIN-

MARIAN 
Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul mijloacelor kinetoterapeutice în recuperarea herniei de disc lombare – studiu de caz 

30.  PĂDURARU ADRIANA-DIANA Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian 
Rolul mijloacelor kinetoterapeutice în recuperarea funcțională a unui pacient cu fractură bimaleolară și obezitate 

de gradul II 
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31.  
POPÎRTAC CRISTINA-

DANIELA 
Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul mijloacelor kinetoterapeutice în recuperarea funcțională a unui pacient cu fractură de calcaneu 

32.  PRUTEANU RAMONA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul kinetoterapiei în recuperarea rupturii musculare de gastrocnemieni – studiu de caz 

33.  RACHERU MIHAI Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela 
Studiu de caz privind recuperarea kinetoterapeutică în hemiplegia dreaptă după accident vascular cerebral 

ischemic 

34.  ROŞU ALEXANDRA-IOANA Prof. univ. dr. Ababei Cătălina Studiu privind eficiența exercițiilor atletice în prevenirea instalării cifozei dorsale la adolescenți 

35.  ROŞU MĂDĂLINA-ELENA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Studiu de caz privind eficiența mijloacelor kinetoterapeutice în recuperarea funcțională în gonartroză 

36.  RUSSU CRINA-ANDRADA Lect. univ.dr. Stoica Cristina Elena Eficiența tehnicilor de facilitare neuro-proprioceptivă în tratamentul ligamentoplastiei de la nivelul genunchiului 

37.  
SILIMON VALENTINA-

IONELA 
Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul mijloacelor kinetoterapeutice în corectarea deviațiilor asociate ale coloanei vertebrale 

38.  SIMINIUC MIHAELA Conf univ. dr. Rață Marinela Eficiența intervenției timpurii prin kinetoterapie în recuperarea piciorului varus equin 

39.  ŞTEFAN NICOLETA-ANDREIA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Studiu privind recuperarea prin mijloace kinetoterapeutice în post-fractură bimaleolară de gleznă 

40.  VĂCĂRAŞU ANCA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Studiu de caz privind eficiența kinetoterapiei în recuperarea entorsei de gleznă 

41.  VLASIE ADINA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul kinetoterapiei în recuperarea spondilozei cervicale, la femei 

 

 

TERAPIE OCUPAȚIONALĂ – IF 
 

Nr. 

crt 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul lucrării de licență 

1.  ABABEI DIANA-MIHAELA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Rolul terapiei ocupaționale la persoanele cu depresie. Studiu de caz 

2.  BĂISAN VASILICĂ-CRISTINEL Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Intervenția de terapie ocupațională a persoanei cu boala Parkinson 

3.  BOTEZ ANDRA-ELENA Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Studiu privind intervenția terapeutului ocupațional în cadrul serviciilor la domiciliu 

4.  BUCUR LUMINIŢA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara 
Rolul terapiei ocupaționale la persoanele diagnosticate cu surditate si depresie asociată în perioada pandemiei. 

Studiu de caz 

5.  BURICATU ANDRA-FLORINA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Studiu privind rolul terapeutului ocupațional în echipa de intervenție multidisciplinară pentru asistarea copiilor 

din medii defavorizate 

6.  BURUIANĂ VIORICA-IULIANA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Studiu de caz privind intervenția de terapie ocupațională pentru creșterea calității vieții copilului instituționalizat 

cu retard moderat 

7.  CADĂR PATRICIA Conf univ. dr. Rață Marinela Ocupația - mijloc de atingere a potențialului maxim de funcționalitate a copilului 

8.  
CĂLIN LAURA - 

LĂCRĂMIOARA 
Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 

Rolul terapeutului ocupațional în dezvoltarea abilităților pentru viață independentă a copiilor proveniți din medii 

defavorizate 

9.  COCHIOR MONICA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Utilizarea terapiei ocupaționale în reducerea depresiei 

10.  COROLEA MARIUS Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Reducerea nivelului stresului prin intermediul terapiei ocupaționale 

11.  DÎRLĂU ANA-MIHAELA Lect. univ.dr. Mareș Gabriel Abordări specifice în terapie ocupațională pentru facilitarea stării de bine a femeii moderne 
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12.  DÎRLEA ELENA-DIANA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Utilizarea terapiei ocupaționale la persoanele cu schizofrenie. Studiu de caz 

13.  DOBĂ-SIMION ELISABETA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Studiu de caz privind rolul terapeutului ocupațional în creșterea abilităților pentu viață independentă a 

adolescentului cu sindrom Down 

14.  GOŞU MIHAELA Lect. univ.dr. Mareș Gabriel Terapia ocupaţională ȋn redobândirea stării de bine a militarilor veterani, participanţi în teatrele de operaţii 

15.  HERCIU FELICIA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Utilizarea terapiei ocupaționale în reducerea violenței la vârsta  pubertății 

16.  
HÎRŢESCU DIANA-

PETRONELA 
Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Cercetare privind posibilitățile de utilizare a dansului în intervenția de terapie ocupațională 

17.  IACONI CRISTINA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul terapeutului ocupational in refacerea funcționalității cotului post-traumatic- studiu de caz 

18.  
IRIMIA CLAUDIA-

FLORENTINA 
Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Rolul terapiei ocupaționale în creșterea încrederii în sine la adolescentul abandonat emoțional 

19.  LUPU ANDREEA-MIHAELA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Importanța consilierii părinților în demersul terapeutic ocupațional al copiilor cu autism 

20.  MANASE ALEXANDRA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Studiu de caz privind intervenția de terapie ocupațională în coxartroză 

21.  MAREŞ MIHAELA Conf univ. dr. Rață Marinela  Eficiența terapiei ocupaționale în tulburările de masticație și deglutiție la copiii cu tulburări de spectru autist 

22.  MIRON GIANINA-DIANA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Studiu privind rolul terapiei ocupaţionale în cazul adolescentului  diagnosticat cu depresie 

23.  ORZU ŞTEFANIA-MARIA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Cercetare privind rolul terapeutului ocupațional într-un centru de zi care oferă servicii pentru prevenirea 

cerșetoriei și infracționalității 

24.  PAPUC CRISTINA-VIOLETA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Studiu de caz privind interventia de terapie ocupaționa pentru ameliorarea calității vieții la pacientul cu boala 

Alzheimer 

25.  PAVEL AIZA Lect. univ.dr. Mareș Gabriel Studiu de caz privind intervenția de terapie ocupațională în diabetul zaharat de tip II 

26.  STROIC ELENA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Rolul implicării active a familiei în aplicarea terapiei ocupaționale la adolescenții diagnosticați cu autism 

27.  VROTE MARIA-RAMONA Conf univ. dr. Rață Marinela 
Eficiența terapiei ocupaționale în îmbunătățirea performanțelor  școlare  la copiii cu tulburare hiperactivă și 

deficit de atenție 
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Prof. univ. dr. habil. DOBRESCU TATIANA 


