
 

 

 

 

 

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

din 17.12.2020 

 

TABEL CENTRALIZATOR AL FSMSS 

CU TITLURILE PENTRU SUSŢINEREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ  

SESIUNEA 2021 

 
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ – IF 

 
Nr. 

crt 
Numele şi prenumele studentului Coordonator științific Titlu de licență 

1.  ANDREŞ G. IONUŢ-VLĂDUŢ Lect. univ. dr. Drăgoi Cristian Studiu privind activitățile sportive practicate de elevii din comuna Rediu 

2.  ANISTOROAE V. DANA-VASILICA Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu privind nivelul dezvoltării calităților psiho-motrice, la elevii din ciclul gimnazial 

3.  AŞTEFĂNOAIEI I. ŞTEFAN Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Studiu privind dorința de practicare a kickboxing- ului la nivelul claselor I-IV 

4.  BALABAN M. MIHAIL Lect. univ. dr. Alexe Cristina 
Studiu privind opinia profesorilor de educație fizică din Municipiul Bacău referitoare la dificultățile de 

desfășurare a lecției de educație fizică pe durata stării de alertă 

5.  BOTEZATU C. ANDREEA-LENUŢA Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina 
Studiu privind utilizarea săriturilor pentru dezvoltarea forței membrelor inferioare, în lecția de educație 

fizică, la elevii din ciclul gimnazial 

6.  
BOTEZATU D. ALEXANDRU-

DUMITRU 
Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 

Studiu privind perceptia elevilor de clase primare privind folosirea jocurilor de mișcare în condiții de 

pandemie COVID19 

7.  BUȘAGA I. CONSTANTIN  Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe Studiu privind practicarea activităţilor fizice în şcolile din mediul rural 

8.  CAIA M.C. ANDREI Lect. univ. dr. Ciuntea Lucian Studiu privind importanţa activităţilor motrice extracurriculare la ciclul primar 

9.  CANTARAGIU L. IONICĂ-LUCIAN Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian 
Studiu privind nivelul calităţilor motrice, viteză şi rezistenţă la elevii claselor a V-a şi a VI-a din   mediul 

urban 

10.  CERNAT D. DĂNUŢ-MARIUS Lect. univ. dr. Lupu Gabriel Stănică Studiu privind problemele întâmpinate în îndeplinirea obiectivelor educației fizice școlare  în mediul rural 

11.  CIOBANU G. FLORENTIN-ALIN Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Studiu comparativ privind sistemul de educație fizică și sport din țările europene 

12.  CIOBANU V LAVINIA ANDREEA Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 
Studiu privind percepția elevilor de vârsta gimnazială, privind practicarea exercițiului fizic în perioada 

pandemiei COVID19 

13.  CURELARU V.F. IOANA-VETURIA Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru 
Contribuții privind adaptarea structurii lecției de educație fizică în circumstanțele socio-profesionale actuale 

la nivel gimnazial 
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14.  DRĂGHICI I.D. IOAN-DARIUS Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 
Studiu privind percepția elevilor de vârstă gimnazială privind practicarea sporturilor de lupte în activitatea 

extracuriculară 

15.  DUMITRIU I. LIVIU Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe 
Studiu privind dezvoltarea calităţilor psihomotrice în lecţia de educaţie fizică de la clasa a VI-a, cu ajutorul 

jocului de minifotbal 

16.  GLOD D. DUMITRU-RĂZVAN Prof. univ. dr. Ababei Cătălina 
Studiu privind impactul pandemiei cu coronavirus asupra activității de educație fizică la elevii din ciclul 

gimnazial 

17.  GLOGOJAN M. ALIN Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana Studiu privind percepția elevilor din gimnaziu pentru practicarea jocului de volei în timpul liber 

18.  GRIGORAȘ I. CATALINA 
Conf. univ. dr. Rață Bogdan 

Constantin 

Studiu privind rolul jocurilor de mișcare și contribuția lor la realizarea competențelor generale în cadrul 

lecțiilor de educație fizică la ciclul gimnazial 

19.  HERMEZIU I. ION-ALEXANDRU Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 
Studiu privind percepția elevilor de vârstă primară asupra folosirii activităților de emulație în lecția de 

educație fizică 

20.  ISTRATE A.A. ALEXANDRU-IONUŢ Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Studiu cu privire la folosirea jocurilor dinamice și a ștafetelor în predarea baschetului, la elevii clasei a V-a 

21.  ISTRATE A.-A. RĂZVAN-VASILE Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Studiu cu privire la educarea îndemânării prin mijloace specifice jocului de baschet la elevii de gimnaziu 

22.  IŞTOC C. PETRU-CRISTIAN Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 
Studiu privind percepția elevilor din ciclul primar pentru participarea la activități motrice în aria 

extracurriculară 

23.  JIPA G. JACQUELIN Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana Studiu privind percepția elevilor asupra practicării activităților de expresie artistică în bugetul de timp liber 

24.  LUPAN P. ALEXANDRU Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian 
Studiu privind evoluția pulsoximetriei la elevii din învățământul primar în timpul orelor de educație fizică și 

sport 

25.  LIVESCU M. ANDREEA-MARINA Prof. univ. dr. Ababei Cătălina 
Studiu privind dezvoltarea coordonării în lecțiile de educație fizica desfășurate on-line la elevii din ciclul 

primar 

26.  MANEA R. ROBERT-ALEXANDRU Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Studiu cu privire la folosirea structurilor de  joc în predarea baschetului la clasa a V-a 

27.  MIHĂLĂCHIOAE IONUȚ Lect. univ. dr. Vulpe Ana-Maria Studiu privind percepția elevilor de gimnaziu, asupra influenței exercițiilor fizice practicate în timpul liber 

28.  MATEI-PLOP V. MARIAN Prof. univ. dr. Șalgău Silviu Studiu privind dezvoltarea rezistenței prin parcursuri aplicative la elevii din ciclul primar 

29.  
NĂNESCU C. CONSTANTIN-

BOGDAN 
Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina 

Studiu privind nivelul de atractivitate al mijloacelor din atletism în lecțiile de educație fizică, la ciclu 

gimnazial 

30.  
NEDELCU C. EDUARD-

CONSTANTIN 
Lect. univ. dr. Lupu Gabriel Stănică Studiu privind privind ameliorarea fitnessului la copii în condiții de izolare la domiciliu 

31.  OLENICI P. GEORGE Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Studiu privind importanța introducerii în cadrul orei de educație fizică tehnicile de autoapărare 

32.  ONOFREI C. DIANA-GEORGIANA Conf. univ. dr. Șufaru Constantin Studiu privind rolul jocurilor de mișcare în dezvoltarea capacitatii de efort a elevilor de gimnaziu 

33.  ONOFREI I. DANIEL-MARIUS Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 
Studiu privind ponderea mijloacelor folosite în lecția de educație fizică la gimnaziu în contextul pandemiei 

COVID19 

34.  PANŢA R. ROXANA Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina 
Studiu privind dezvoltarea rezistenței prin mijloace specifice atletismului, în lecția de educație fizică, la 

elevii claselor gimnaziale 

35.  PAŢURCĂ C. VLAD Prof. univ. dr. Șalgău Silviu Rolul jocurilor dinamice și a ștafetelor în dezvoltarea vitezei la elevii de gimnaziu 

36.  
PĂDURARIU M. CRISTINA-

FLORENTINA 
Conf. univ. dr. Șufaru Constantin Studiu privind folosirea jocurilor dinamice cu elemente din handbal la elevii din clasa a VII-a 

37.  PETREA G. GHEORGHE-ALIN Lect. univ. dr. Milon Alexandra Studiu privind gradul de implicare al copiilor din clasa a VIII- a în lecția de educație fizică 
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38.  PICIU C ANCA-BIANCA Conf. univ. dr. Alexe Dan 
Studiu privind rolul profesorului de educație fizică în orientarea elevilor din învățământul gimnazial în 

practicarea activităților sportive în contextul actual 

39.  PLEŞUVU V. SERGIU-VASILE Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian 
Studiu privind  impactul pandemiei COVID 19 asupra desfășurării activităților sportive școlare 

extracuriculare 

40.  PRISTAVU V. ŞTEFANA-BIANCA Lect. univ. dr. Milon Alexandra Studiu privind ponderea jocurilor sportive în cadrul lecției de educație fizică în mediul rural 

41.  CĂSĂNEANU B. EDUARD Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind contribuția activităților din cercurile olimpice la dezvoltarea elevilor din ciclul gimnazial 

42.  DĂNUŢ I.P. ELENA Lect. univ. dr. Milon Alexandra Studiu privind desfășurarea lecțiilor de educație fizică în condițiile de Covid 19 în mediul rural 

43.  GHIURCA I. DIANA-ANDREEA Lect.univ. dr. Lupu Gabriel Stănică Studiu privind realizarea obiectivelor educației fizice la clasa a VII-a prin utilizarea jocului de volei 

44.  RADU I. IONEL Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind optimizarea predării educației fizice la clasa pregătitoare 

45.  RĂGHINĂ D. GABRIEL-CRISTIAN Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Studiu privind realizarea obiectivelor educației fizice prin jocul de baschet la nivelul clasei a V-a 

46.  ROŞIORU V.M. PAUL-ANDREI Prof. univ. dr. Șalgău Silviu Studiu privind dezvoltarea forței la elevii din ciclul primar prin mijloace specifice și jocuri de mișcare 

47.  RUSU I. IULIAN Lect. univ. dr.  Sava Mihai Adrian 
Studiu privind folosirea exercițiilor pentru dezvoltarea fitness-ului la elevii din ciclul primar în lecția de 

educație fizică 

48.  
SAVASTIŢA A. SIMONA-

ALEXANDRA 
Lect. univ. dr.  Sava Mihai Adrian Studiu privind factorii determinanți ai obezității la elevii din ciclul gimnazial 

49.  STOICA V. MARIAN-GABRIEL Lect. univ. dr.  Vulpe Ana-Maria 
Studiu privind influența exercițiilor de dezvoltare fizică generală, asupra dezvoltării somatice la elevii de 

gimnaziu 

50.  STAN CRISTIAN Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 
Locul și modalitățile de exersare a exercițiilor de dezvoltare fizică generală în lecția de educație fizică la 

gimnaziu 

51.  ŞCHIOPU V. ANDREI-DANIEL Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Studiu рrivind fоlоsirеа în lесțiа dе еduсаțiе fiziсă, lа сlаsele gimnaziale, a jосurilоr рrеgătitоаrе 

52.  
ŢENCHIU G. OCTAVIAN-

ANTONICĂ 
Lect. univ. dr.  Milon Alexandra 

Studiu privind modificările apărute în lecțiile de Educație Fizică și Sport la ciclul Gimnazial pe parcursul 

anului școlar 2020-2021 

53.  UNGUREANU S. IULIAN-VICTOR Lect. univ. dr. Ciuntea Lucian Studiu privind impactul COVID 19 asupra desfăşurării lecţiei de educaţie fizică la clasa a-Va 

54.  VOLF L.-E. DIANA-IOANA Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina 
Studiu privind utilizarea mijloacelor specifice şcolii alergării şi şcolii săriturii pentru educarea vitezei de 

repetiţie şi deplasare 
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EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ – IFR 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul lucrării de licență 

1.  ALBIŞTEANU Ş.D. ŞTEFAN-DORIN Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 
Studiu privind folosirea în lecția de educație fizică la clasele a VI-a, a jocurilor pregătitoare pentru învățarea 

jocului de handbal 

2.  ATOMEI V. VALERIU-MIHAI Conf. univ. dr. Șufaru Constantin Studiu privind situația efectuării orelor de educație fizică în perioada pandemiei de COVID-19 

3.  
BACOŞCĂ M. ALEXANDRU-

CĂTĂLIN 
Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe 

Studiu asupra importanței acordate pregătirii tehnico-tactice a echipei reprezentative şcolare la nivel 

gimnazial 

4.  BORŞ F. MĂDĂLIN Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe 
Contribuţii privind utilizarea ştafetelor sub formă de întrecere cu mingea de fotbal în lecţia de educaţie fizică 

la clasa a VI-a 

5.  BREZAN I. ALEXANDRU-IOAN Conf. univ. dr. Șufaru Constantin Studiu privind folosirea competiției sportive în educația fizică și sportul scolar 

6.  BRUTARU I. MARIAN Lect. univ. dr. Alexe Cristina Studiu privind educarea coordonării la elevii de gimnaziu prin mijloacele specifice atletismului 

7.  CANTEA M. ALINA-MARIANA Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 
Studiu privind realizarea obiectivelor educației fizice, în perioada de predare online, datorată pandemiei de 

COVID-19 

8.  CARBARĂU A. IONUŢ Conf. univ. dr.Alexe Dan Iulian 
Studiu privind posibilitățile profesorilor de educație fizică de a desfășura activități de mișcare în contextul 

generat de pandemia COVID 19 

9.  
CERNEUŢANU C. SILVIU-

CONSTANTIN 
Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe 

Contribuții privind identificarea modelului de instruire şi practicare a jocului de fotbal în lecţia de educaţie 

fizică la clasa a V-a 

10.  DONISAN G. FLORIN Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina 
Studiu privind utilizarea mijloacelor din școala atletismului în cadrul parcursurilor aplicative la elevii 

claselor gimnaziale 

11.  DUMBRAVĂ G. GEO-MĂDĂLIN Lect. univ. dr. Ciuntea Lucian Studiu privind dezvoltarea coordonării la copiii de ciclul primar 

12.  FERENȚ Ș CRISTINA-DANIELA Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru 
Studiu privind importanța lecției de educație fizică în vederea dezvoltării armonioase a elevilor din mediul 

rural 

13.  GALU D. RADU-PETRIŞOR Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Studiu privind consolidarea deprinderii de alergare prin mijloacele Școlii Alergării la elevii din clasele a V a 

și a VI a 

14.  
GROSU N.R. ALEXANDRU-

NICOLAE 
Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind predarea probelor atletice din grupe diferite la elevii de gimnaziu 

15.  GOREA RĂZVAN-IONUȚ 
Lect. univ. dr. Drăgoi Cristian 

Corneliu 
Studiu privind ponderea activităților de tip sportiv în segmentul de timp liber al elevilor din  gimnaziu 

16.  HAIDĂU C. MARIAN Lect. univ. dr.  Alexe Cristina Studiu privind educarea coordonării la clasele ciclului gimnazial prin jocuri de mișcare 

17.  
HĂRĂGUŢĂ G. ALEXANDRU-

MARIAN 

Lect. univ. dr. Drăgoi Cristian 

Corneliu 
Studiu privind influența practicării turismului pedestru asupra dezvoltării rezistenței la elevii de gimnaziu 

18.  HOGIU I. PETRICĂ Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe Studiu privind participarea României la Jocurile Olimpice de iarnă a tinerilor europeni 

19.  IASCU P. CRISTIAN Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe 
Studiu privind  dezvoltarea deprinderilor  şi priceperilor motrice utilitar aplicative specifice militarilor 

pentru parcurgerea traseului cu obstacole 

20.  GHINEA C. ELENA Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 
Studiu privind folosirea elementelor din jocuri sportive, în cadrul lecției de educație fizică, în contextul 

pandemiei de COVID-19 
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21.  IGA V. IONUŢ Lect. univ. dr.  Lupu Gabriel Stănică 
Studiu privind educarea îndemânării în lecția de educație fizică  la clasele gimnaziale prin mijloace specifice 

jocului de volei 

22.  ILAŞ D. ELVIS-GABRIEL Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina 
Studiu privind evoluția parametrilor somatici la elevii din ciclul gimnazial, la nivelul școlilor din mediul 

urban al județului Vrancea 

23.  ISCIUC V. SILVIU-VASILE Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe 
Contribuţii privind dezvoltarea vitezei de deplasare cu ajutorul jocului de fotbal în lecţia de educaţie fizică la 

clasa a V-a 

24.  LAZĂR D. ALIN-GABRIEL Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru 
Contributii privind influențarea unor indici ai capacităților psiho-motrice la elevii claselor a VII-a și a VIII-a 

prin modalități specifice contextului actual 

25.  LAZĂR I. JAN-GABRIEL Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina 
Studiu privind utilizarea elementelor din şcoala alergării în verigile lecţiei de educaţie fizică la clasele a Va 

şi a VI-a din învăţământul gimnazial 

26.  MÎRZA I. SILVIU-VASILICĂ Conf. univ. dr. Șufaru Constantin Studiu privind practicarea exercițiilor fizice la elevii din clasele primare, pe perioada pandemiei COVID-19 

27.  MUNTEANU I. DĂNUŢ Lect. univ. dr.  Lupu Gabriel Stănică Studiu privind influența jocului de volei în dezvoltarea calităților motrice la elevii de gimnaziu 

28.  MUNTEANU I.G. MARIAN-CRISTI Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu comparativ privind rezultatele la alergarea de viteză la elevii din ciclul gimnazial 

29.  MUNTEANU T. CONSTANTIN Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 
Studiu privind dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice prin mijloace și metode specifice jocului de handbal la 

copii din clasele primare 

30.  MURARIU C. CONSTANTIN Lect. univ. dr.  Sava Mihai Adrian 
Studiu privind influențarea motivației elevilor prin modalități de conducere a lecției de educație fizică pentru 

clasele V-VIII 

31.  NEAGU D. IONUŢ Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru 
Contribuții privind dezvoltarea unor indici ai capacităților psihomotrice în circumstanțele socio-profesionale 

actuale la ciclul gimnazial,utilizând mijloace specifice jocului de handbal 

32.  PLATON V. ŞTEFAN Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu comparativ privind rezultatele la alergarea de rezistență, la elevii din ciclul gimnazial 

33.  POLOBOC G. ALEXANDRA 
Prof. univ. dr. habil. Dobrescu 

Tatiana 
Studiu privind percepția elevilor din ciclul primar pentru practicarea dansului în activitatea de timp liber 

34.  PRISECARU M. ESTERRA Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin 
Studiu аsuprа eficienței folosirii jocurilor dinаmice și а ștаfetelor, în educаreа vitezei lа elevii din clаsele 

primаre 

35.  RĂVOIU C. SILVIU-IONUŢ Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin 
Studiu cu privire la folosirea modulelor în predarea jocului de baschet în lecția de educație fizică la elevii 

claselor gimnaziale 

36.  RÂNŢAR G. TUDOR Conf. univ. dr. Șufaru Constantin Studiu privind dezvoltarea detentei la clasele a VIII-a, prin folosirea jocului de handbal 

37.  STAN C. ANCUŢA-ELENA Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu comparativ privind rezultatele la săritura în lungime la elevii din ciclul gimnazial 

38.  STANCU C. ŞTEFAN Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 
Studiu privind percepția părinților față de efectuarea lecțiilor de educație fizică pe perioada pandemiei 

COVID-19 

39.  TIMOFTE M. NECULAI-GHEORGHE Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 
Studiu privind folosirea jocurilor cu temă din handbal cu efectiv redus pe teren redus în lecția de educație 

fizică la elevii de gimnaziu 

40.  ŢAGA N. DANIELA Lect. univ. dr. Galeru Ovidiu 
Studiu privind învățarea procedeului bras în lecțiile de educație fizică din cadrul disciplinelor alternative la 

clasele gimnaziale 
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SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ – IF 

 
Nr. 

Crt 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul lucrării de licență 

1.  ATOMEI V VALERIU MIHAI Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 
Studiu privind activitatea sportivilor juniori II, practicanți de schi alpin, în perioada de pandemie de COVID-

19 

2.  BACIU G ALEXANDRU Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind utilizarea antrenamentului pliometric în realizarea pregătirii fizice la sportivii de performanță 

3.  BALABAN M MIHAIL Lect. univ. dr. Alexe Cristina 
Studiu privind adaptarea pregătirii fizice în condiții speciale, pentru probele de sărituri din atletism, la 

categoria juniori II 

4.  CAIA M ANDREI Lect. univ. dr. Ciuntea Lucian Studiu privind particularităţile pregătirii fizice la juniori III în tenis 

5.  CARBARĂU A IONUȚ Lect. univ. dr. Alexe Cristina 
Studiu privind utilizarea echipamentelor de monitorizare a unor procese și funcții fiziologice în atletismul de 

performanță 

6.  CAȘU I. MĂDĂLINA-GABRIELA Lect. univ. dr. Galeru Ovidiu 
Studiu privind evoluția rezultatelor echipei naționale de opt rame cu cârmaci – feminin la Campionatele 

Mondiale de Canotaj – seniori 

7.  CĂSĂNEANU B EDUARD Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind realizarea pregătirii fizice prin mijloace din atletism la hochei pe gheață 

8.  CĂTRUNĂ I. GEORGE Lect. univ. dr. Galeru Ovidiu 
Studiu privind utilizarea mijloacelor specifice în perfecționarea tehnicii de înot în procedeul spate la copii 9-

11 ani 

9.  CIUNTEA V RAUL VASILE Lect. univ. dr. Pavel Silviu Studiu privind abordarea pregătirii fizice la nivelul copiilor în tenis 

10.  COJOC G FLORIN-MARIUS Lect. univ. dr. Alexe Cristina Studiu privind dirijarea formei sportive în cadrul macrociclului anual de antrenament - săritura în înălțime 

11.  COȘARCĂ C CĂTĂLIN Lect. univ. dr. Alexe Cristina 
Studiu privind dezvoltarea forței la nivelul sportivilor de performanță prin diferite echipamente, aparate și 

instalații 

12.  DOSPIN Ş ŞTEFANIA-ANDREEA Prof. univ. dr. Șalgău Silviu 
Studiu privind îmbunătățirea raportului aerob/anaerob prin structurarea mijloacelor de antrenament la 

înotătorii juniori 

13.  DUMBRAVĂ G GEO-MĂDĂLIN Lect. univ. dr. Ciuntea Lucian Studiu privind selecţia iniţială în tenis 

14.  ILAȘ D ELVIS GABRIEL Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind mijloacele utilizate de sportivii de performanță pentru evitarea supraantrenamentului 

15.  IOAN A. FLORIN-MĂDĂLIN Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu privind dezvoltarea calităților motrice în etapa pregătitoare, la alergătorii de semifond-fond 

16.  MUNTEANU I MARIAN CRISTI Lect.univ. dr. Sava Mihai Adrian Studiu statistic privind nivelul de utilizare al procedeelor tehnice din judo, la seniori, masculin 

17.   OLENICI  P GEORGE  Lect.univ. dr. Sava Mihai Adrian 
Studiu privind dinamica rezultatelor obținute de sportivii din judo la competitiile de înaltă anvergura în 

ultimii 30 de ani 

18.  PATURCA C VLAD Prof. univ. dr. Șalgău Silviu Studiu privind eficența sistematizării zonelor de efort în pregătirea înotătorilor de performanță 

19.  PAUN M IOAN-LAURIAN Lect. univ. dr. Alexe Cristina Studiu privind utilizarea mijloacelor de atletism în pregătirea fizică a handbaliștilor juniori II 

20.  PEPENE G PAUL CONSTANTIN Prof. univ. dr. habil. Balint Gheorghe 
Contribuții pentru învățarea tehnicii de alunecare în schiul de fond, la juniorii mici de la Clubul Sportiv 

Dinamo București 

21.  PLATON  V ȘTEFAN  Prof. univ. dr. Acsinte Alexandru 
Studiu privind eficiența metodelor de instruire a contraatacului și repunerii rapide de la centru, la juniori II în 

jocul de handbal 
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22.  POPOVICI C. IUSTINA Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana Studiu privind evoluția rezultatelor lotului reprezentativ de gimnastică aerobică la Campionatele Europene 

23.  ROSIORU V PAUL-ANDREI Prof. univ. dr. Șalgău Silviu Rolul tehnicii asupra performanțelor sportive în probele de viteză la înotătorii de 11-14 ani 

24.  TATAR G KRISZTINA Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Studiu privind dezvoltarea calităților motrice specifice în judo la nivelul grupelor de copii 

25.  
TĂNASĂ V. ANDREI-

ALEXANDRU 
Lect. univ. dr. Galeru Ovidiu 

Studiu privind utilizarea mijloacelor specifice în perfecționarea tehnicii de înot în procedeul bras la copii 9-

11 ani 

26.  TIHOC V ALEXANDRU-ANDREI Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian 
Studiu privind corelația dintre pregătirea fizică și cea tehnică a sportivilor judoka începători U13 (10-13 ani) 

băieți 

27.  ȚAGA N DANIELA Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina Studiu privind ponderea mijloacelor utilizate în pregătirea fizică a alergătorilor de semifond juniori III 

28.  UNGUREANU  S IULIAN-VICTOR  Lect. univ. dr. Ciuntea Lucian Studiu privind educarea vitezei de deplasare la juniori III prin mijloace specifice tenisului 

29.  CĂRUNTU DANIEL Lect. univ. dr. Alexe Cristina 
Studiu privind particularitățile pregătirii în proba de 2000 m obstacole pentru un concurs de obiectiv la 

nivelul juniorilor II 

 

 

KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ – IF 
 

Nr. 

crt 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul lucrării de licență 

1.  AL-QAQA YASMIN Conf. univ. dr. Balint Tatiana Măsuri de igienă posturală pentru studenți în contextul educațional actual 

2.  AMANU DOINA Conf. univ. dr. Rață Marinela Eficiența stimulării senzorio-motrice la copiii cu tulburări de procesare proprioceptivă 

3.  AVĂDĂNI G. ROBERT-GEORGE Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Studiu de caz privind kinetoterapia în luxația anterioară scapulo-humerală 

4.  BARBU L. OCTAVIAN Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Rolul kinetoterapiei in recuperarea postoperarie a rupturii de menisc 

5.  BEŞLIU MARIA Conf. univ. dr. Rață Marinela Eficiența stimulării senzorio-motrice la copilul anxios 

6.  BORŞ G. ANDREEA-CRISTINA Conf. univ. dr. Rață Marinela Eficiența stimulării senzorio-motrice asupra funcției oral-motorii la sugar 

7.  BRAHA M. MARIA-BIANCA Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Studiu privind folosirea diferitelor tipuri de mers în programele de recuperare aplicate în cabinetele și 

secțiile de recuperare din Regiunea Sud-Est a României 

8.  
BUCUREL C.I. AMALIA-

ANDREEA 
Conf. univ. dr. Balint Tatiana Influența mijloacelor kinetoterapeutice în îmbunătățirea funcționalității coloanei vertebrale la foști sportivi 

9.  BUGIUIANU G. GABRIEL Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia Eficiența metodei Phelps în reeducarea funcțională a pacientului cu hemipareză 

10.  BURCĂ D. ANDREEA-CRISTINA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Rolul kinetoterapiei în nevralgia cervico-brahială 

11.  BURCĂ D. ŞTEFANIA-MĂDĂLINA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Rolul tehnicilor de facilitare în recuperarea parametrilor functionali din stadiul incipient al gonatrozei 

12.  CALARA F. IUSTINA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Îmbunătățirea mobilității coloanei vertebrale a pacientului cu fractură dorsală veche și cifoză dorsală 

13.  CIOBANU C.D. ADRIAN-DANIEL Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Eficiența intervenției kinetoterapeutice în deficiența pes cavus 

14.  CECHINA DANIELA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela 
Rolul kinetoterapiei în hernia de disc mediană și paramediană L5 – S1 și protruzii discale L3-L4, L4-L5 – 

studiu de caz 
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15.  CLOPOŢEL M. COSMIN-ŞTEFAN Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Rolul kinetoterapiei în recuperarea pacientului cu polipatologie. Studiu de caz. 

16.  
CODRIANU P.D. TOBIAS-

PETRONEL 
Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Metode și tehnici din kinetoterapie pentru refacerea umărului instabil. 

17.  CURELARU V.F. IOANA-VETURIA Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Eficiența kinetoterapiei în recuperarea luxației scapulo-humerale postimobilizare 

18.  DOBOȘ MAXIMILIAN Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Rolul electroterapiei și kinetoterapiei în ameliorarea durerii din artroza cervicală 

19.  DUMITRU G. BIANCA-ELENA Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 
Studiu de caz privind reducerea spasticității în vederea combaterii piciorului equin la un copil cu 

pararpareză 

20.  FLUERAŞU V. ROXANA-LUCIA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul kinetoterapiei în coxartroza primară bilaterală 

21.  GABOR Ş.C. ŞTEFANA-NARCISA Conf univ. dr. Rață Marinela Eficiența kinetoterapiei la copilul cu neurofibromatoză și scolioză idiopatică 

22.  GAL V. PATRISIA-MARIA Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Efectele condițiilor de izolare în atitudinea posturală la adulți. Măsuri de intervenție terapeutică 

23.  GALAŢANU I. ALEXANDRU Prof. univ. dr. Ababei Cătălina Studiu privind rolul atletismului in recuperarea deficiențelor posturale ale coloanei vertebrale 

24.  GATMAN VADIM Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 
Eficiența tehnicilor kinetoterapeutice specifice în combaterea sechelelor respiratorii la un pacient post 

infecție cu SARS-COV2 

25.  
GHINCEA C. ELENA-

ALEXANDRA 
Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 

Eficiența kinetoterapiei  în recuperarea funcțională a mâinii după ablație chirurgicală de chist sinovial la 

nivelul articulației pumnului 

26.  
HÎNCU E.G. GEORGIANA-

IULIANA 
Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Rolul exercițiului fizic și a jocurilor dinamice în îmbunătățirea lateralității la școlari, în condiții de izolare 

27.  HORNEȚ ROMINA Prof.univ. dr. Cotîrleț Adrian 
Studiu de caz privind reeducarea mersului prin intermedul kinetoterapiei la un pacient cu paralizie de nerv 

sciatic popliteu extern 

28.  LAZARIUC PETRU Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficiența kinetoterapiei în spondilita ankilopoetică – studiu de caz 

29.  BEŞLEAGĂ S. SORINA Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 
Studiu de caz privind importanța metodelor și tehnicilor kinetoterapeutice în refacerea după operația de 

cezariană 

30.  GĂINĂ N. MĂDĂLINA-MARIA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Rolul tehnicilor de facilitare în recuperarea coxartrozei 

31.  IACHIMOVSCHI STELA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficiența kinetoterapiei în recuperarea sindromului de hipertensiune intracaraniană 

32.  IACOB V. IOANA BIANCA Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia Studiu comparativ pe sexe privind recuperarea pacienților cu proteză de șold 

33.  IANCU C. ANDREEA-LARISA Conf univ. dr. Rață Marinela Eficiența utilizării mijloacelor din karate în îmbunătățirea funcționalității tânărului cu autism 

34.  LEU M.D. ANDREIA Conf. univ. dr. Balint Tatiana 
Eficiența tehnicilor de facilitare neuroproprioceptive în recuperarea funcționalității genunchiului post-

ligamentoplastie 

35.  LICHI C. BIANCA-CĂTĂLINA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Eficiența kinetoterapiei în gonartroza bilaterală 

36.  LUNGU C. GEORGIANA Prof. univ. dr. Ababei Cătălina 
Studiu privind recuperarea mobilității articulației gleznei unui sportiv de performanță, după o imobilizare în 

aparat gipsat 

37.  LUNNCAŞU C.I. MIRUNA-ELENA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Eficiența kinetoterapiei în recuperarea unui pacient tânăr cu accident vascular cerebral 

38.  MANEA M. BIANCA-MIHAELA Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Rolul intervenției terapeutice în îmbunătățirea orientării temporo-spațiale la preșcolari, în condiții de izolare 

39.  MARCOCI C. VLAD Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul kinetoterapiei în fractură de femur, asociată cu alte boli 

40.  MAREŞ D. BIANCA-MARIA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Kinetoterapia în deviațiile coloanei vertebrale în plan frontal 

41.  MOCANU ANA-MARIA Conf. univ. dr. Dobreci Daniel-Lucian Eficienta efortului pe intervale asupra evolutiei pulsoximetriei la pacientii cu angina pectorală de efort 

42.  MOROȘAN MARINA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficiența electroterapiei și kinetoterapiei în artroza lombară – studiu de caz 
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43.  MUNTELE G.M. DIANA-MARIA Conf univ. dr. Rață Marinela Studiu de caz privind eficiența kinetoterapiei la copilul cu sindrom de microdeleție 

44.  OLARU D. DĂNUŢ-MĂDĂLIN Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 
Studiu privind eficiența intervenției kinetoterapeutice precoce în terapia durerii la pacienții cu afecțiuni 

ortopedice la nivelul membrelor inferioare 

45.  
OLTEANU I.O. OLIVIA-

FLORENTINA 
Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 

Importanța kinetoterapiei precoce în reeducarea tulburărilor de tip cerebelos la un pacient cu scleroză în 

plăci 

46.  OPRIŞAN I. NARCIS-IOAN Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia Eficiența kinetoterapiei  în combaterea simptomatologiei determinate de leziuni vestibulare centrale 

47.  
PATRAŞCU M. CRISTINA-

CLAUDIA 
Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 

Studiu privind eficiența utilizării stepperului și a benzilor elastice în recuperarea rupturii de ligament 

încrucișat anterior la sportivi 

48.  PAVEL C. RAREŞ-DUMITRU Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficiența electroterapiei și a tehnicilor de facilitare în recuperarea epicondilitei laterale – studiu de caz 

49.  
PĂSTRĂV D. BIANCA-

PETRONELA 
Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Rolul kinetoterapiei în recuperarea bolii Parkinson – studiu de caz 

50.  PINTILIE V. MARIA-DANIELA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul kinetoterapiei în luxația congenitală de șold 

51.  PIȘTA ILARIA-CARINA Lect. univ. dr. Sava Mihai Adrian Rolul kinetoterapiei în tratamentul tulburărilor de creștere și dezvoltare la copii 

52.  PRICOP P. ANDREEA Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 
Eficiența kinetoterapiei în refacerea volumelor și capacităților respiratorii, post-bronhopneumonie bilaterală 

– studiu de caz 

53.  ROATĂ D. TEODOR-DAN Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficienta kinetoterapiei in recuperarea epicondilitei laterale 

54.  ROCA M. BIANCA-MARIA Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 
Importanța intervenției kinetoterapeutice precoce postoperator în refacerea stabilității genunchiului la 

pacienții cu gonartroză 

55.  POPESCU F. RADU-CONSTANTIN  Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia  
Eficiența tehnicilor de facilitare neuro-proprioceptivă  în reeducarea stabilității gleznei la pacientul cu 

fractură maleolară internă. Studiu de caz 

56.  RADU P. PETRICĂ Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Studiu privind specificul relației kinetoterapeut - pacient în procesul de recuperare desfășurat în condiții 

speciale 

57.  
SAVA L. I. GEORGIANA-

ANDREEA 
Conf. univ. dr. Dobreci Daniel-Lucian Eficiența kinetoterapiei in insuficiența venoasă cronica 

58.  SCRINIC DORIN Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Intervenția kinetoterapeutică în traumatologia specifică activității sportive 

59.  
STANCIU I. ALEXANDRU 

GABRIEL 
Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Studiu de caz privind rolul kinetoterapiei în hemipareza la copii.  

60.  SURDU GEORGETA Conf. univ. dr. Dobreci Daniel-Lucian 
Eficiența masajului și kinetoterapiei in tratamentul herniei de disc lombare – faza postoperatorie (studiu de 

caz) 

61.  ŞERBAN V. DIANA-LAVINIA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Influența kinetoterapiei în recuperarea funcționalității membrului superior posttrumatic 

62.  ŞIPOŞ R. ROMINA-LARISA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Implicațiile kinetoterapiei in menținerea parametrilor functionali din gonartroză - stadiul III - studiu de caz 

63.  TILIŢĂ G. FLORINA Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Eficiența kinetoterapiei in recuperarea genunchiului cu gonartroza de stadiul I -studiu de caz 

64.  TIMARU I. ANDREI Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Tehnici de comunicare în activarea aderenței  tratamentului în cazul unei periartrite scapulohumerale 

65.  TIMOFEI TATIANA Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 
Studiu privind eficiența masajului terapeutic-recuperator post-partum, la o persoană cu cancer tiroidian 

stabilizat 
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66.  TOFAN G. ADRIAN Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul kinetoterapiei la copilul cu tetrapareză spastică 

67.  ŢÎMPU-CUNA P. PETRE Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Recuperarea mobilitații genunchiului artrozic la persoanele de varsta a III a cu tulburari de memorie 

68.  UNGUREANU V. ANDREEA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Recuperarea postoperatorie a leziunilor de menisc la sportivi. Studiu de caz 

69.  VRÂNCEANU D. ANDREEA Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 
Studiu de caz privind reeducarea prin metode și tehnici kinetoterapeutice a unui pacient cu tetrapareză 

spastică, posttraumatică 

70.  ZVÎNCĂ C. MONALISA-MARIA Prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian Eficiența electroterapiei  în recuperarea funcțională a genunchiului artrozic la un pacient cu boala Paget. 

 

 

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ  - IFR 
 

Nr. 

crt 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul lucrării de licență 

1.  AELENEI C. TEODORA Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Eficiența intervenției terapeutice în menținerea funcțională a pacientului cu boala Parkinson. Studiu de caz 

2.  AILENEI I. MIHAELA Prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian Eficiența intervenției kinetoterapeutice în îmbunătățirea calității vieții la un pacient vârstnic cu polipatologie 

3.  BEJAN B. ADRIANA Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Eficiența intervenției kinetoterapeutice în lombosciatică recidivantă 

4.  BOBOUŢANU G. MIHAI Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela Rolul kinetoterapiei în recuperarea parametrilor funcționali din coxartroză 

5.  BOCA V. VALENTINA-ADELINA Conf. univ. dr. Balint Tatiana 
Rolul mijloacelor  kinetoterapeutice în recuperarea funcționalității genunchiului post-operator – condropatie 

patelară gradulul IV 

6.  BOGOS D. DIANA-ELENA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Eficiența mijloacelor kinetoterapeutice în tendinita patelară la sportivi 

7.  BUDĂEŞ B. LUIGI-CIPRIAN Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Studiu privind tipurile de exerciții fizice utilizate frecvent într-o ședință de recuperare a sportivilor de 

performanță  

8.  CERNOMOREŢ S. SERGIU Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian 
Importanța intervenției kinetoterapeutice în reluarea activității sportive la pacienții cu traumatisme la nivelul 

genunchiului 

9.  CHIRILĂ V. ANA  Conf. univ. dr. Balint Tatiana 
Rolul mijloacelor  kinetoterapeutice în recuperarea funcțională a genunchiului post leziune de menisc 

operată 

10.  CIOBANU G. ELENA Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Studiu privind utilizarea diferitelor obiecte, aparate și instalații pentru redobândirea abilităților pentru 

activități zilnice, la pacientul cu accident vascular cerebral 

11.  CRAIU C. BOGDAN Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Eficiența kinetoterapiei în recuperarea postintervenție de col femural, la persoanele de vârsta a III-a 

12.  DARIE M. GICU Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela 
Studiu de caz privind eficiența kinetoterapiei și electroterapiei în paralizia de nerv sciatic popliteu extern 

post-traumatic 

13.  DĂNUŢ I.P. ELENA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul kinetoterapiei în întinderile musculare la sportivii canotori 

14.  IGNAT I. MARIA-CRISTINA Prof. univ.dr. Cotîrleț Adrian Rolul comunicării kinetoterapeut-aparținător în recuperarea pacientului post accident vascular cerebral 

15.  GROSU N. OLESEA Conf univ. dr. Rață Marinela 
Eficiența intervenției precoce prin kinetoterapie și metode complementare la sugarul cu picior strâmb 

congenital 

16.  PINTILI N. GHEORGHIŢĂ Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul kinetoterapiei în refacerea funcționalității piciorului postraumatic 
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17.  SAULEA D. CLAUDIA Lect. univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina 
Rolul intervenției terapeutice în menținerea și îmbunătățirea calității vieții  beneficiarilor Centrului 

Rezidențial Văratec 

18.  ANTALOAIE G. MARIETA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul kinetoterapiei în controlul durerii specifice proceselor inflamatorii 

19.  DERLA I. FLORENTINA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul stretchingului în îmbunătățirea funcționalității coloanei vertebrale la adulți 

20.  HEREŞ I. IONUŢ Conf univ. dr. Rață Marinela Eficiența stimulării senzorio-motrice în îmbunătățirea mersului la copilul cu tulburare de spectru autist 

21.  HUDREŞ V. PETRICĂ-NICUŞOR Lect. univ. dr. Lupu Gabriel Stănică 
Studiu privind coroborarea dintre mijloacele kinetoterapeutice și fitness în combaterea obezității la 

persoanele adulte 

22.  ILIEŞ G. ADRIAN Lect. univ.dr. Șlicaru Adina Camelia 
Importanța hidrokinetoterapiei în reeducarea funcțională a pacientului cu fractură de șold, post intervenție 

chirurgicală 

23.  IOVU N. CĂTĂLIN-MIHĂIŢĂ Prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian Importanța consilierii kinetoterapeutice în recuperarea pacientului cu proteză  de gambă  

24.  ISVORAN G. MIHAELA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul tratamentului kinetoterapeutic în sondiloza cervicală 

25.  ÎNSURĂȚELU IULIAN Prof. univ. dr. Ababei Radu Studiu privind modalitățile de elaborare și aplicare a chestionarului anamnestic in kinetoterapie 

26.  LUCHIAN D. DECEBAL-SORIN Prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian Studiu privind utilizarea cunoștințelor de radiologie în intervenția kinetoterapeutică 

27.  LUNGU E. CRISTIAN Conf. univ. dr. Balint Tatiana 
Rolul mijloacelor kinetoterapeutice în recuperarea funcțională a membrului inferior la un pacient cu fractură 

de tibie, în treimea distală cu deplasare 

28.  MAREŞ M. ADINA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Rolul kinetoterapiei în reeducarea prehensiunii post amputație deget III 

29.  MOISEI G. GHEORGHE Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Rolul exercițiului fizic în menținerea capacității de efort la vârstnici, în condiții de izolare 

30.  MOVILĂ N. ELENA Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela Alina Rolul exercițiului fizic în asigurarea dezvoltării armonioase la preșcolari, în condiții de izolare 

31.  NEAGA T. TRAIAN Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Rolul kinetoterapiei în recuperarea șoldului protezat 

32.  
BRÎNDUŞESCU G. ELVIS-

CRISTIAN 
Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Strategii kinetoteraeutice în prevenirea și ameliorarea disfuncțiilor musculare la persoanele vârstnice 

33.  CALISTRU I. TANIA-MIHAIELA Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Eficiența intervenției terapeutice la pacientul cu coxartroză bilaterală 

34.  GAVRILOVICI IOAN Conf. univ. dr. Ochiană Nicolae Eficiența electroterapiei în pareza de sciatic popliteu intern 

35.  NIŢĂ C. ELENA-DANIELA Prof.univ.dr. Cotîrleț Adrian Studiu privind influența mijloacelor kinetoterapeutice în tratarea periartritei scapulohumerale 

36.  PANTAZI B. ALINDA-NICOLETA Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 
Studiu privind utilizarea obiectelor cu proprietăți elastice în creșterea mobilității și forței la pacienții cu 

gonartroză  

37.  PARÎNG I. ZÎNA-DANIELA Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian Studiu privind utilizarea dispozitivelor și obiectelor în combaterea atitudinii cifotice la persoane sedentare 

38.  
PĂDURARIU M. CRISTIAN-

ALEXANDRU 
Conf. univ. dr. Rață Marinela Studiu de caz privind eficiența kinetoterapiei și a metodelor complementare la pacientul cu astm bronșic 

39.  RENCIU I.D. RAMONA-ELENA Conf. univ. dr. Rață Marinela Eficienta terapiei Therasuit la copiii cu tetrapareza spastică 

40.  RUSU I. ADRIAN Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Intervenția de kinetoterapie pentru pacientul cu exoproteză de gambă. Studiu de caz 

41.  RUSU N. NICOLETA Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia Studiu de caz privind combaterea sechelelor specifice post accident vascular cerebral, la un pacient vârstnic 
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42.  SEGHETI C.C. ALEXANDRA Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina Eficienta mijloacelor specifice fizioterapiei la pacienții cu umăr acut hiperalgic 

43.  SFICHI R. MIHAELA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Abordări actuale privind recuperarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 

44.  TOFAN D. IONELA-ANCUŢA Conf. univ. dr. Balint Tatiana Modalitǎți de intervenție kinetoterapeuticǎ ȋn managementul durerilor lombare 

45.  TOMA V. CLAUDIA-VASILICA Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 
Studiu constatativ privind incidența afecțiunilor respiratorii la elevii claselor V-VIII cu atitudini vicioase ale 

coloanei vertebrale 

46.  ŢANDĂRĂ G. IONUŢ Lect. univ. dr. Cristuță Mihaela-Alina 
Eficiența mijloacelor specifice kinetoterapiei în recuperarea dezechilibrelor generate de practicarea sportului 

triatlon 

47.  VASLUIANU G. ILIE-VASILE Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 
Eficiența intevenției kinetoterapeutice în reducerea simptomatologiei la un pacient cu nevralgie cervico-

brahială 

 

 

TERAPIE OCUPAȚIONALĂ – IF 
 

Nr. 

crt 
Numele şi prenumele studentului Coordonatorul științific Titlul lucrării de licență 

1.  BACIU I. EMANUEL-ROBERT Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Rolul poveștilor terapeutice în terapia ocupațională la copiii cu nevoi speciale 

2.  BOTH M.I. ALEX-IOSIF Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Intervenții de terapie ocupațională pentru ameliorarea calității vieții la persoanele cu gută 

3.  CHITIUŢĂ S.V. DENIS-IONUŢ Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Rolul activităților fizice în optimizarea stării de bine autopercepute 

4.  CIREŞ N. VLAD-CONSTANTIN Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Tratarea dependenței de alcool prin intermediul raționamentelor ocupaționale 

5.  CIUREA F. ANCA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Dependența de jocurile video. Posibile intervenții ocupaționale 

6.  CUS I. LAURA-VERONICA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Intervenții de terapie ocupațională pentru ameliorarea calității vieții la adulți și persoane vârstnice. Studii de 

caz 

7.  DIAC E. BIANCA-ADELINA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela 
Studiu privind rolul  terapiei ocupaționale în  dezvoltarea senzorio-motrică la copilul cu tulburări de spectru 

autism 

8.  
DRAGOMIR F. ROBERT-

ALEXANDRU 
Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Rolul activităților muzicale în integrarea socială a copiilor cu autism 

9.  
DUMA-MARGHIDAN M. 

LOREDANA 
Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Rolul terapiei ocupaționale la copiii instituționalizati 

10.  FARŢADE A. ELENA-CAMELIA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela 
Rolul terapiei ocupaționale în integrarea copilului cu tulburarea hiperkinetică și deficit atențional, în 

învățămăntul primar 

11.  FASOLĂ N. ALINA-MARIANA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Nivelul depresiei la persoanele care lucrează în mediul online. Posible intervenții ocupaționale 

12.  FODOR N. SIMONA-LENUŢA Lect. univ. dr. Anghel  Mihaela Terapia ocupațională în afecțiuni neurologice sechelare - tetraplegia 

13.  GOLOGAN I. ANDREEA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Intervenții de terapie ocupațională în afecțiunile psihocomportamentale specifice deficienței mintale 

14.  GUŞĂ Ş. ŞTEFAN Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Aplicații ale terapiei ocupaționale pentru dezvoltarea abilităților sociale la copiii cu nevoi speciale 
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15.  IGNAT C. ANDREIA- LILIANA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Aplicații ale terapiei ocupaționale în creșterea calității vieții copilului cu tulburări din spectrul autist 

16.  ISĂILĂ I. CORNEL-CONSTANTIN Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Combaterea stresului prin raționamente de terapie ocupațională  

17.  JURAVLE G. RALUCA-LAURA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Studiu comparativ privind ameliorarea participării în activități zilnice prin programul de îmbogățire 

instrumentală Feurenstein și prin terapie ocupațională, la copii 

18.  LISAC ANA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara 
Emotivitatea negativă și anxietatea în contextul vârstei adolescenței. Posibile intervenții de terapie 

ocupatională 

19.  MUNTEANU I. ELENA-ADELINA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara Rolul activităților ocupaționale în reducerea emotivității la copiii proveniți din medii familiale dezorganizate 

20.  PANCIU C. CODRINA-CEZARA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara 
Aplicații ale terapiei ocupaționale pentru reglarea comportamentului emoțional la copiii cu dificultăți de 

învățare 

21.  PĂTRĂŢIANU I. IONELA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Intervenția de terapie ocupațională pentru amelioarea calității vieții persoanelor vârstnice cu AVC în 

contextul pandemiei Covid19 

22.  PÎRVU V. BOGDAN-ANTON Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Intervenția de terapie ocupațională la copii diagnosticați cu amiotrofie spinală (AMS). Studii de caz 

23.  POSTELNICU G. ANA-MARIA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Importanța terapiei ocupaționale în optimizarea calității vieții, prin ocupații, la vârstnici cu deficit mintal 

ușor din mediul rural 

24.  ŞERBAN I. ALEXANDRA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara 
Rolul terapeutului ocupațional în tratarea tulburărilor orofaciale la copilul diagnosticat cu sindrom Down. 

Studiu de caz 

25.  ŢĂPOI D. MARIA-COSMINA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara 
Importanța inteligenței emoționale în obținerea performanței școlare la vârsta adolescenței. Posibile 

intervenții ocupaționale. 

26.  
ŢIRICĂ N.P. ADELINA-

GEORGIANA 
Conf. univ. dr. Raveica Gabriela Intervenții de terapie ocupațională pentru ameliorarea calității vieții în îngrijirea paliativă 

27.  ŢUŢUIANU G. GEANINA Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 
Importanța personalizării intervenției de terapie ocupațională la persoane cu sechele postaccident vascular 

cerebral 

28.  ZÎNZAR G. ELENA-CRISTINA Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara 
Studiu privind serviciile de asistență primite de familiile si copiii cu tulburări din spectrul autist in perioada 

pandemiei 

 

 

 

 

Prodecan MCSRNI, 

 

Prof. univ. dr. habil. DOBRESCU TATIANA 


