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 Director de Grant: Studiul integro-corelativ al dinamicii relaţiei cauză-proces-monitorizare a 
stresului în sportul de performanţă în cadrul C.C.I. ANEFS. 2004-2005 

 Membru al colectivului de Grant A1: Cercetare  privind predicţia formei sportive în sportul de 

performanţă (2004 - 2005). 

    Cercetare privind stabilirea profilului psihic al alergătorului de distanţă medie şi lungă, C.C.E.F.S., 

Bucureşti, 1975; 

 Cercetare privind profilul psihic al piloţilor de bob şi coechipierilor, cu aplicabilitate imediată în 

practică prin asistenţă psihologică, C.C.E.F.S., Bucureşti, 1985; 

 Determinarea profilului psihic şi biomotric al piloţilor de bob şi coechipierilor, C.C.E.F.S., Bucureşti, 

1986; 

 Determinarea profilului psihic şi biomotric al piloţilor de bob şi coechipierilor, C.C.E.F.S., Bucureşti, 
1987; 

 Determinarea profilului psihic şi biomotric al piloţilor de bob şi coechipierilor, C.C.E.F.S., Bucureşti, 
1988; 

 Posibilităţi de realizare psihică şi biomotrică de concurs pentru exerciţiile impuse din ciclul olimpic 
1989-1992 din gimnastica masculină, C.C.E.F.S., Bucureşti, 1989; 

 Determinarea profilului psihic şi biomotric al piloţilor de bob şi coechipierilor, C.C.E.F.S., Bucureşti, 
1986; 

 Gimnastică sportivă – utilizarea unor tehnologii cinematice şi psihologice în scopul îmbunătăţirii 
execuţiei elementelor impuse şi libere din gimnastica masculină, C.C.P.S., Bucureşti, 1991; 

 Gimnastică sportivă – raţionalizarea antrenamentului lotului olimpic şi creşterea eficienţei pregătirii 
pentru J.O., pe baza datelor culese în activitatea de asistenţă psihologică la gimnastică masculină, 

C.C.P.S., Bucureşti, 1992; 
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 Studii de psihologie individuală şi colectivă (psihosocială) realizate în asistenţa psihologică acordată 
lotului de handbal masculin (tineret), C.C.P.S., Bucureşti, 1993; 

 Determinarea profilului psihic al jucătorului de rugby, ANEFS, Bucureşti, 1998; 
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