
 

 

 

 
 

 

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

din 17.12.2020 

 

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.  APETROAIE N. DOINA Conf. univ. dr. Rață Bogdan Constantin 
Studiu privind mijloacele folosite în lecțiile de educație fizică, din liceele județului Botoșani, în situații de 

pandemie 

2.  BEJAN F. SABINA Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Studiu privind identificarea factorilor determinanți ai obezității la elevii din ciclul liceal 

3.  
CATRINŢAŞ D.G. GEORGE-

VALENTIN 
Lect. univ. dr. Drăgoi Cristian 

Studiu privind atitudinile și comportamentele în practicarea activităților fizice de loisir ale elevilor din ciclul 

liceal 

4.  CHELARU V. IONUŢ Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Vasile Studiu privind folosirea jocurilor cu teme cu efectiv redus pe teren redus în predarea baschetului la liceu 

5.  CHEŢA A. ADRIAN-DANIEL Lect. univ. dr. Drăgoi Cristian 
Studiu privind influența activităților de timp liber asupra unor aptitudini psihomotrice la elevii de liceu, 

municipiul Bacău 

6.  CIORTAN I. IONUŢ Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina 
Studiu privind influența mijloacelor specifice atletismului asupra capacităților psihomotrice la nivelul elevilor 

de liceu 

7.  COCIANGĂ G. CRISTINEL Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Studiu privind activitatea fizică desfășurată în condițiile actuale restrictive de elevii de liceu 

8.  CROITORIU V. CRINA Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 
Studiu privind utilizarea jocului de handbal în lecția de educație fizică, în liceu, în perioada pandemiei de 

COVID-19   

9.  
DIACONESCU G.-P. MARIA-

PAULA 
Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Studiu privind folosirea parcursurilor aplicative în lecția de educație fizica la elevii de liceu 

10.  
DOCHIEI P. GHEORGHE-

SERGIU 
Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 

Studiu privind posibilitățile de practicare a exercițiilor fizice la elevii de liceu, în contextul situației generate de 

noul SARS-COV-2 

11.  DUMA I. IONUŢ-ALEXANDRU Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu privind evoluția parametrilor somatici la elevii de liceu 
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12.  GÎLEA D. LUCIAN Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Vasile Studiu privind educarea vitezei de deplasare prin mijloace și metode specifice baschetului la elevii clasei a IX-a 

13.  GRECU F. CIPRIAN-COSTINEL Lect. univ. dr. Drăgoi Cristian 
Studiu privind efectele pandemiei de COVID-19 asupra orelor de educație fizică la clasele a IX- a,  municipiul 

Focșani 

14.  IŞTOC C. ALIN Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Vasile Studiu privind realizarea obiectivelor educației fizice prin jocul de baschet la nivelul clasei a IX-a 

15.  LEAHU C. MARIA-CRISTINA Lect. univ. dr.  Lupu Gabriel Stănică Studiu privind îndeplinirea obiectivelor lecției de educație fizică la nivel liceal, în condiții de pandemie 

16.  
MANOLACHE C. RĂZVAN-

CONSTANTIN 
Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind implicarea elevilor în activități motrice extracurriculare desfășurate în condiții speciale 

17.  MARCU A. COSTEL-ANDREI Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe Studiu privind predarea jocului de minifotbal la clasele I-IV în condițiile impuse de pandemia de COVID-19 

18.  MIHĂEŞ I.D. MARIUS-ANDREI Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe Modelarea conținutului tehnico-tactic al jocului de minifotbal în lecţia de educaţie fizică la clasa a IX-a 

19.  PATRICHE V. BOGDAN-VASILE Prof. univ. dr. Șalgău Silviu Rolul jocurilor dinamice și a parcursurilor aplicative în dezvoltarea rezistenței aerobe la elevii de liceu 

20.  PINTILIE V. CLAUDIU-MIHAI Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe Model de instruire și practicare a jocului de fotbal în lecția de educație fizică la clasa a X-a 

21.  POPA N. ROXANA NICOLETA Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 
Studiu privind influența activităților de predare online, asupra elevilor de liceu, în cadrul lecției de educație 

fizică    

22.  
PRICHICI C. RĂZVAN-

CONSTANTIN 
Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Studiu privind opțiunile de petrecere a timpului liber la elevii de clasa a-X-a din orașul Bacău 

23.  SECIU M. ALEX-PAUL Conf. univ. dr. Rață Bogdan Constantin Studiu privind petrecerea timpului liber, în condiții de restricții, în situație de pandemie, la elevii de liceu 

24.  SITARU I. IONUŢ-DANIEL Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae  Studiu privind activitățile de timp liber desfășurate de persoanele de vârsta a III-a în căminele de bătrâni 

25.  TANASE A. COSMIN Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Studiu privind cunoștințele teoretice ale elevilor de liceu despre importanța ”încălzirii” și a respirației în efortul 

din lecția de educație fizică 

26.  TOGAN S. GABRIEL Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Vasile Studiu cu privire la folosirea structurilor de joc in predarea baschetului la clasa a X-a 

27.  TUFARU F.I. ANDY-FLORIN Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru 
Contribuții privind modelarea pregătirii fizice specific la echipele reprezentative de handbal din învățământul 

liceal 

28.  URICARU C. ELENA-DIANA Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Studiu privind implicarea elevilor cu CES în lecția de educație fizică la ciclul liceal 

29.  ZOLTAN I.N. CRISTINA-ELENA Lect. univ. dr. Galeru Ovidiu 
Studiu  privind  utilizarea activităților  motrice  specifice  sporturilor  de  combat,    implicate  în  petrecerea  

timpului  liber  la  adolescenți 
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PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ  
 

Nr. 

crt 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul disertației 

1.  APOSTU M. IONUŢ Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind dinamica recordurilor în probele de aruncări din atletism 

2.  
BARNA V. CONSTANTIN-

SILVIU 
Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind contribuția handbalului românesc la dezvoltarea olimpismului 

3.  CIOCAN I. IOAN-MARIUS Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind dezvoltarea sporturilor de combat în România 

4.  COBREA M.C. ALBERTO Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind realizarea pregătirii fizice prin mijloace din atletism în fotbal 

5.  
DANIELUC I.O. GEORGE-

MIHNEA 
Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind educația olimpică într-un club sportiv 

6.  DANŢIS I. MARIAN Lect. univ. dr. Alexe Cristina 
Studiu privind principalele tipuri de mijloace utilizate pentru dezvoltarea capacității aerobe la sportivii 

triatloniști 

7.  DOBRE A. DAN-LAURENŢIU Prof. univ. dr. Șalgău Silviu Studiu privind implementarea tehnicii în procedeul craul și spate la sportivii înotători de 9-11ani 

8.  
DRAGOMIR N. GABRIELA-

ELENA 
Lect. univ. dr. Galeru Ovidiu Studiu privind mijloacele de pregătire utilizate în antrenamentul înotătorilor cadeți în probele de spate și craul 

9.  GORUN I. GHEORGHE-ROBERT Lect. univ. dr. Lupu Gabriel Stănică 
Studiu privind contribuții în pregătirea fizică specifică a voleibaliștilor de performanță în vederea creșterii 

capacității de performanță 

10.  IONAŞCU V. CĂTĂLIN Lect. univ. dr. Milon Alexandra 
Studiu privind rolul designului instrucțional, dar și a implementării forței specifice, în perioada 

precompetițională la badminton 

11.  LUNGU Ş. OTILIA Lect. univ. dr. Alexe Cristina Studiu privind tipul mijloacelor din atletism utilizate în pregătirea sportivilor practicanți de triatlon 

12.  MARTIN D. DAN-ALEXANDRU Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind modalitațile de dirijare științifică ale antrenamentului sportiv contemporan 

13.  MIHĂILĂ V. ANA-BIANCA Lect. univ. dr. Ciuntea Mihai Lucian 
Contribuţii privind optimizarea pregătirii fizice specifice jucătorilor de tenis seniori, prin mijloace şi metode 

moderne din fitness 

14.  NOVAC F. GABRIEL Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Studiu privind evoluția activității de performanță în orașul Adjud, august 2019-august 2020 

15.  
PETRUŞCĂ D. RAMONA-

NICOLETA 
Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 

Studiu comparativ privind evoluția rezultatelor lotului reprezentativ de gimnastică aerobică la Campionatele 

Mondiale la probele simple și combinate 

16.  ROTARIU G. MĂDĂLIN-MIHAI Lect. univ. dr. Galeru Ovidiu Studiu privind perfecționarea procedeului bras la înotătorii juniori 

17.  TIMIŞAG M. LUCIAN Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru 
Studiu privind aplicarea structurilor de joc cu caracter performanțial specifice jocului de handbal, în lecția de 

educație fizică, la clasele a VIII-a 

18.  
VACARU A.V. RAMONA-

MARIA 
Lect. univ. dr. Lupu Gabriel Stănică Studiu privind  optimizarea pregătirii fizice specifice  voleibalistelor ce activează în Liga Națională 

19.  VOINESCU N. CONSTANTIN Prof. univ. dr. Șalgău Silviu 
Eficența structurării metodelor și mijloacelor prin dezvoltarea vitezei în probele de bras la înotătorii de 15-16 

ani 
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KINETOTERAPIA ÎN EDUCAREA ȘI REEDUCAREA FUNCȚIONALĂ 
 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul disertației 

1.  ABABEI G. SANDA-EVELINA Conf. univ. dr. Rață Marinela   Eficiența kinetoterapiei asupra componentelor psihomotrice la copilulul cu sindrom Joubert 

2.  
ALUNGOAIE I. ANA-

GEORGIANA 
Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae  Rolul fizioterapiei în ameliorarea simptomatologiei din lombosciatică  

3.  
ANTOCHI V. VASILICA-

MĂDĂLINA 
Prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian Studiu constatativ privind efectul privării de joacă la școlari, pe perioada situației de urgență 

4.  BĂLĂIŢĂ S. RALUCA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Implicațiile kinetoterapiei în tenosinovita bicipitală (studiu de caz) 

5.  BEJAN N. GRIGORE Prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian Eficiența terapiei 3 C la preșcolarul cu tulburare de spectru autist 

6.  BENESCU EMILIA RALUCA Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae 
Studiu privind eficiența utilizării mijloacelor fizioterapeutice în recuperarea pacienților cu accident vascular 

cerebral 

7.  
BOGIU I.V. IOANA-

ALEXANDRA 
Conf.  univ. dr. Rață Marinela Studiu de caz privind eficiența stimulării senzorio-motrice la prematurul cu hipoxie severă 

8.  CASIAN M. ADELINA Conf.  univ. dr. Rață Marinela Studiu comparativ privind eficiența kinetoterapiei la gemenii prematuri 

9.  CHELARIU G. ANDRA-ELENA Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Măsuri de profilaxie în procesul evolutiv al herniei de disc 

10.  CORCOZ G. GEORGE Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind efectele masajului antistres în diminuarea stării de anxietate la sportivi 

11.  COZMA C. ANA-MARIA Prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian Studiu privind informatizarea cabinetelor și centrelor de recuperare prin kinetoterapie 

12.  DASCĂLU G. CLAUDIU Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Eficiența kinetoterapiei în reabilitarea pacienților cu amputație de membru inferior 

13.  DAVID I. IOANA-DIANA Prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian Studiu privind utilizarea ortezelor în recuperarea post-operatorie a articulației genunchiului, la sportivi 

14.  DAMEAN  GEORGE – DAN   Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Rolul  electroterapiei  ca  metodă  complementară  în  recuperarea  patologiilor  reumatismale  ale  genunchiului   

15.  ENACHE I. FLORINA-RAMONA Conf. univ. dr. Dobreci Daniel-Lucian Eficiența utilizării masajului transversal profund în ameliorarea simptomatologiei tendinopatiei rotuliene 

16.  FICHIOȘ ALINA-MIHAELA Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Rolul fizioterapiei în recuperarea tendinopatiei umărului 

17.  
FITCAL O.C. ANDREEA-

IULIANA 
Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Rolul tehnicilor de facilitare neuro - proprioceptive în recuperarea leziunii de ligament încrucișat anterior 

18.  GRAUR I. VALERIU Conf. univ. dr. Dobreci Daniel-Lucian Eficiența aplicării masajului transversal profund in tratarea entorselor de glezna 

19.  GRIGORIU M. ALINA Conf. univ. dr. Rață Marinela Eficiența stimulării senzorio-motrice la sugarul cu paralizie de plex brahial 

20.  HEREŞ I. IONUŢ Conf. univ. dr. Rață Marinela Educarea mersului la copilul cu dipareza spastica postfibromiotomie 

21.  
JANUSZEWSKI J. OSKAR 

ARTUR 
Conf. univ. dr. Balint Tatiana Influența tehnicilor de facilitare proprioceptive în recuperarea funcționala a gleznei post fractură 

22.  LUCHIAN D. DECEBAL-SORIN Prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian 
Studiu privind procedeele folosite pentru identificarea anumitor semne caracteristice afecțiunilor aparatului 

neuro-mio-artro-kinetic 

23.  LUPU I. IONELA-NICOLETA Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Rolul masajului antistres și recuperator ca metoda complementară în ameliorarea durerilor de spate determinate 

de sedentarism în perioada pandemiei covid -19 

24.  MĂRIUȚ EMANUELA  Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Studiu privind eficiența utilizării terapiei tecar în ameliorarea simptomatologiei herniei de disc lombare 
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25.  MURZACOV A. IRINA Conf. univ. dr. Dobreci Daniel-Lucian 
Corectarea deviatiilor de aliniament ale coloanei vertebrale prin exercitii din metoda Pilates și masaj transversal 

profund, la elevi din ciclul liceal 

26.  NECHIFOR P. PETRICĂ Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Eficienţa metodelor şi mijloacelor kinetoterapeutice utilizate în tratarea pacientului tetraplegic cu edeme 

27.  OPREA GABRIEL DORU Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Eficiența mijloacelor fizioterapeutice în tratarea durerilor lombare cronice nespecifice 

28.  
POSTOLACHE D. ANCUŢA-

ELENA 
Conf. univ. dr. Dobreci Daniel-Lucian Eficiența kinetoterapiei în diastaza abdominală 

29.  
PRIHOANCĂ I.S. IOANA-

BIANCA 
Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 

Studiu privind rolul drenajului limfatic manual în eficiența grefei de piele din tratamentul ulcerului varicos 

cronic 

30.  
PRUTEANU C. OANA-

ALEXANDRA 
Prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian Rolul kinetoterapiei în recuperarea funcțională a pacientului cu sindrom postural cervical 

31.  RUSU V. PAULA Prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian Studiu privind pretul mediu al unei sedinte de recuperare in tarile din Uniunea Europeană  

32.  SUSTAC D. ANDRE NICOLAS Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Studiu de caz privind rolul drenajului limfatic manual în optimizarea recuperării sechelelor posttraumatice 

cronice ale mâinii 

33.  
TEODORESCU V. ROXANA-

ELENA 
Conf. univ. dr. Balint Tatiana Influența tehnicilor de facilitare în recuperarea deviațiilor coloanei vertebrale în plan frontal 

34.  VAMANU C. MIHAELA Conf. univ. dr. Dobreci Daniel-Lucian 
Eficiența masajului transversal profund în combaterea durerii și îmbunătățirea amplitudinii de mișcare la 

pacienții cu spondiloza cervicala 

35.  
VRÂNCIANU N. ANDREEA-

MĂDĂLINA 
Prof. univ.dr. Cotîrleț Adrian Studiu de caz privind eficiența kinetoterapiei la pacientul cu artrită gutoasă acută 

36.  ZANFIRA RODIKA Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Influența fizioterapiei asociată kinetoterapiei în recuperarea persoanelor de vârsta a III-a cu gonartroză 

37.  ZEDIU I. ANDREEA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Importanța drenajului limfatic în combaterea edemului postoperator din mastectomia totală 

 

 

 

 

Prodecan MCSRNI, 

 

Prof. univ. dr. habil. DOBRESCU TATIANA 


