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INFORMAŢII PERSONALE Stoica Marius  

  

  

Bd. Timișoara, nr. 65, București, CP 61321, România 

 0213164107     0722725518  

 mariusstoica08@yahoo.com 

Sexul M | Data naşterii 08/05/1965 | Naţionalitatea Română 

 
 

LOCUL DE MUNCĂ 
 

 
 

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București 
Cadru didactic 
 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 31 de ani vechime în învățământul superior de profil 
 

 

 
 
 
 
 
 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  

 
 

Prof. univ. dr. -  Departamentul Școlii Doctorale  

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București, Str. C. Noica, Nr. 140, sector 6, CP 060057; 

www.unefsb.ro 

 
 
 
 

▪ Secretarul Catedrei de Atletism 1990-1998;  

▪ Șeful disciplinei Atletism 1998-2005;  

▪ Director CUEFS, ANEFS 2000-2004;  

▪ Membru Consiliul FEFS 2004-2012;  

▪ Membru Senat UNEFS 1996-2008; 2016-2020 

▪ Vicepreședinte Senat UNEFS 2016-2020; 

▪ Comisii de lucru ale M.E.C.T.S. – membru în Comisia Naţională de specialitate – EFS – MECTS – Direcţia 
Generală pentru învăţământ preuniversitar (din 2004); 

▪ Comisii de lucru ale MENCS – membru pentru elaborarea documentelor specifice Aria curriculară EFS – Direcţia 
Generală pentru învăţământ preuniversitar (din 2016);   

▪ Comisii de lucru ale MENCS – membru pentru elaborarea programei şcolare pentru disciplina de învăţământ 
Pregătire sportivă practică – disciplina sportivă de specializare Atletism - Direcţia Generală pentru învăţământ 
preuniversitar (din 2016);   

▪ Expert evaluator ARACIS 2006-în prezent; 

▪ Membru al Comisiei  de experți permanenți C 8 –  Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație Fizică și Sport, din 2018; 

▪ Membru  Consiliul Științei Sportului din România din 1990; 

▪ Preparator fizic FC Dinamo București 2001-2002; preparator fizic FC Sportul Studentesc 2004-2005, 2007-2008; 

▪ Director program postuniversitar UNEFS – Preparator fizic din 2012 ; 

▪ Membru în Comisia de finalizare a studiilor de licență, Universitatea ”1 Decembrie 1918”  Alba-Iulia, 
2013; 

▪ Președintele Comisiei Senatului pentru activităţi culturale şi sportive 2016-2020; 

▪ Membru în Comisia Senatului pentru strategie şi dezvoltare instituţională 2016-2020; 

▪ Membru în Comisia Senatului pentru elaborarea regulamentelor şi a Cartei Universitare 2016-2020; 

▪ Membru în Comisia Senatului pentru programe de studii universitare şi postuniversitare 2016-2020; 

▪ Membru în colectivul de recenzori -  Revista Discobolul de Cultură, Educaţie, Sport şi Kinetoterapie, 
U.N.E.F.S., Bucureşti din 2012; 

▪ Coordonator principal Laborator Performanță umană – Școala doctorală UNEFS din 2020; 

▪ Membru Comisia SCIM – registrul de riscuri, 2020; 
 

 
 

 
 
 
 
  

http://www.unefsb.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

1986-1990  
1992 

 
1993-1999 
22.03.2018 

2019 
 

10-17.04.1995 
 

08-15.12.1997 
 

20-25.05. 1998 
 

22-25.07.2002 
 

 
21-23.09.2011 

 
 
 

2011-2012 
 
 
 

29.10.-03.11..2012 
 
 
 
 

16.05.2013 
 
 

 
18.06.2013 

 
 
 
 
 

02..11-21.11.2016 
 
 
 
 

                               10-12.07.2018 
 
 

 
 
                

                                                  2018 
                                                   2021 

                                26.02 - 5.03.2021 
 

                                 25 martie 2021 
                                 26 mai 2021 

 
 

 Licențiat ANEFS - specializare Atletism – Antrenor categoria I,  

 Specializare secundară Schi; 

 Studii doctorale; 

 Atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Știința sportului și educației fizice;  

 Conducător de doctorat în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice – Școala Doctorală din UNEFS București; 

 Participant la un schimb de experienţă organizat între catedrele de atletism ale celor două instituţii, I.N.E.F.S. – 
Chişinău; 

 Participant al stagiului de perfecţionare: “Organizare şi structuri în sport”, Bucureşti, organizat de Comitetul 
Olimpic Român şi condus de dl. Peter Sholtz, expert al Comitetului Olimpic German; 

 Participant la Congresul Internaţional de Educaţie Fizică şi Sport, Neuchâtel, Elveția; 

 Participant al stagiului de perfecţionare “Tendinţe şi orientări în pregătirea fizică în fotbalul de mare performanţă”, 
Bucureşti, organizat de Fotbal Club Dinamo – Bucureşti şi condus de Prof. univ. dr. Hans Liesen, medicul echipei 
Borusia Dortmund, Germania; 

 Training-ul de formare a evaluatorilor externi în domeniul învățământului superior organizat de ARACIS, în cadrul 
proiectului finanțat din fonduri europene: ”Asigurarea calității în învățământul superior din România în context 
european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de sistem și instituțional”, contract nr: 
POSDRU/2/1.2/S/1, cod proiect 3933; 

 Cursul postuniversitar de tip Blended Learning pentru cadrele didactice universitare: ”Asigurarea calității în 
învățământul superior: Sisteme interne de management și asigurarea calității”, Program operațional sectorial 
Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.3, nr. de identificare al 
contractului: 26646, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București; 

 Certificat de absolvire: ”Program de formare privind utilizarea instrumentelor de urmărire a frecventării și de 
monitorizare a inserției Alumni pe piața muncii”, desfășurat în cadrul proiectului POSDRU 86/1.2/S/52442 
”Managementul corelării sistemului de învățământ cu piața muncii”; Furnizori de formare: Institutul Național de 
Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale și Centrul Național de Pregătire Statistică; 

 Participare la Conferința ARACIS ”Calitatea în învățământul superior din România și Europa”, în cadrul proiectului 
”Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare și valorificarea competențelor 
informale”, axa prioritară 1: Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății 
bazate pe cunoaștere”, contract POSDRU 86/1.2/S/63252, București; 

 Participare la Conferinţa „Dezvoltarea capacităţii de implementare a sistemului de calificări din învăţământul 
superior în România şi Europa şi valorificarea competenţelor profesionale – prin corelarea calificărilor cu piaţa 
muncii”, organizată de Universitatea Danubius în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului european de 
management al calificărilor universitare şi valorificarea competenţelor informale”, axa prioritară 1: Educația și 
formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, contract 
POSDRU 86/1.2/S/63252, București; 

 Participare la cursul ”Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în învățământul superior, 
modulul 1 – Asigurarea internă a calității”, din cadrul activității de instruire continuă, în sistem eLearning, organizată 
de ARACIS, în cadrul proiectului ”Sistem de eEducație pentru evaluarea calității în învățământul superior din 
România (SeECIS)”, SMIS/CSNR 23401, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”, București; 

 Absolvent Program de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva normelor de etică și deontologie 
academică – Etică și integritate academică, derulat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea cadrului instituțional de 
implementare a normelor de etică și deontologie academică în UNEFS”, EThICS, Domeniu 5. Îmbunătățirea 
activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice. Cod: CNFIS-FDI-2018-0209, 10-
12.07.2018 

 Participant curs pentru utilizarea platformei ACADEMIS-PROFIL ACADEMIC 

 Curs de formare profesională – Manager proiect. Adeverință nr. 8/10.02.2021; 

 ARACIS – Întâlnire pregătitoare online – Evaluare studii doctorale (secțiunea C – Comisia 8 permanentă 
ARACIS); 

 Participant curs online Web of Science Group: Integrarea datelor Web of Science 

 Participant curs online Web of Science Group: Importanța colaborării în cercetare 
 

 
COMPETENŢE DE COMUNICARE 

 
 
 
 
 
 

COMPETENȚE PERSONALE 

▪ Competenţe de comunicare dobândite prin capacitatea de a preda cursuri la nivel de licență, master, doctorat, 
cursuri postuniversitare, lectorate, acțiuni de voluntariat. 

▪ Competențe la nivelul programelor de licență EFS și Kinetoterapie, programelor de Master în domeniul EFS și 
Kinetoterapie, specialist în Pregătire fizică; 

Program de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva normelor de etică și deontologie academică – 
Etică și integritate academică - în proiectul ”Dezvoltarea cadrului instituționl de implementare a normelor de etică și 
deontolgie academică în UNEFS”, cod CNFIS-FDI-2018-0209;  
 

 Specialist: curriculum, reforma EFS învățământ superior, exercițiu fizic, motricitate, educație fizică și sport, sport 
de performanță, atletism, dezvoltarea calităților motrice, pregătire fizică, kinetoprofilaxie, recuperare – reeducare 
neuromotorie; 
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 Brevet radiotelegrafist – specialist MORSE clasa a II-a MAPN, 1985; 
 

Limba(i) maternă(e) Română  

   

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  
 

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceză B2 B2 B2  B2 B2 

 Certificat lingvistic nr. 10650/2009 

Rusă B1  B1 B1 B1 B1  

  

 

 
 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 
 

▪ Capacitate de lucru în echipă: şeful disciplinei atletism, 1998-2005,  director C.U.E.F.S. -A.N.E.F.S. – Bucureşti, 
2000-2004, expert evaluator ARACIS din 2006; Vicepreședinte Senat UNEFS  2016-2020; 

▪ Abilităţi organizatorice (secretarul comisiei centrale de admitere A.N.E.F.S. – Bucureşti, 1995 – 1999), secretarul 
Catedrei de atletism (1990-1998); 

 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 

▪ Capacitatea de a concepe si redacta documente privind ciclurile de învățământ, evaluarea activității și a calității; 

▪ Capacitatea de a elabora conținuturi tematice de actualitate; 

▪ Capacitatea de a elabora și promova programele noi de studii universitare de licență și master; 

▪ Capacitatea de a elabora și promova conținuturile unor discipline noi din curricula universitară; 

▪ Capacitate de a concepe și redacta proiecte de cercetare și de dezvoltare instituţională la nivel național; 

▪ Capacitatea de a elabora și redacta regulamente și metodologii cadru; 

▪ Capacitatea de a concepe și aplica proiecte pentru activitatea de pregătire fizică în sportul de performanță; 

▪ Capacitatea de a elabora lucrări de cercetare științifică în domeniul EFS și Kinetoterapie; 

▪ Capacitatea de elaborare și prezentare a cursurilor de Teoria Antrenamentului și Competiției și Pedagogia 
Sportului la CNFPA, 2010-2011; 

 
 

Competenţe informatice   

▪ Operare PC: Word, Excel, Power Point; 

▪ Utilizarea platformei ACADEMIS – Profil academic, 2018. 
 
 

Permis de conducere  ▪ Categoria B 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 
Competențe și aptitudini tehnice 

 Colaborator al Clubului Sportiv Universitar A.N.E.F.S. – Bucureşti, secţia atletism (Campionatele Naţionale 
Universitare – sportivi: Damian Marian, aruncarea discului; Burtă Liviu, aruncarea suliţei, 1993); 

 Îndrumător echipe studenţeşti în competiţii la nivel universitar naţional și internațional; 
- Îndrumător al delegaţiei de studenţi, ANEFS, participanţi la festivalul internaţional Sports Fest – Istambul, 
Turcia, 2003, crosuri universitare, 2000-2016; 

 Colaborator al clubului F.C. Dinamo Bucureşti, în calitate de preparator fizic, 2001-2002; 

 Colaborator al Clubului F.C. Sportul Studenţesc Bucureşti, în calitate de preparator fizic 2004 – 2005; 2007-2008; 

 Colaborator al Clubului Yacht Club Regal Român, în calitate de preparator fizic al sportivei Ebru Bolat, 2012-2014: 
campioană națională a României 2013, campioană balcanică Macedonia 2013, locul VIII la Campionatele 
Europene Ungaria 2013, locul I la Bourgas International Regatta Bulgaria 2013, locul I la Tomis Trophy România 
2013, locul II la Trofeo Simone Lombardi Italia 2013, locul III la Bodrum International Optimist Regatta Turcia 2013, 
locul I la New Year Regatta, Hvar Croația 2013; campioană europeană, Constanţa 2014;  

 Colaborator al disciplinei Sporturi de iarnă – A.N.E.F.S. Bucureşti (din 1990-2004), în calitate de cadru didactic la 
disciplina schi, al studenţilor Facultăţii de E.F.S., Facultăţii de Kinetoterapie şi C.U.E.F.S.; 

 Colaborator al Department of Sport Science University of Brunel, Osterley Campus, Isleworth, Anglia: 
 - Proiect: ”On the validity modal salient and idiosyncratic beliefs in predicting children„s attitudes toward 
physical activity” (2001); 
 - Proiect:  ”Physical activity attitudes and the Aristotelian Universals” (2002); 

 Colaborator al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, participant la cursuri de perfecţionare (definitivat şi 
gradul didactic II), cu profesorii din învăţământul preuniversitar şi antrenorii din cluburile sportive şcolare; 

 Elaborare programe școlare de pregătire sportivă teoretică, clasele IX-XII, învățământ vocațional – profil sportiv; 
membru în grupul de lucru pentru elaborarea documentelor școlare la aria curriculară Educație Fizică și Sport – 
Învățământ vocațional -  Direcția Generală Învățământ preuniversitar, nr. 46789/1/ 18.12.2007; 

 Elaborare programe școlare de pregătire sportivă practică, clasele I-XII, disciplina Atletism, Direcția Generală 
Educație Timpurie Școli, Performanță și Programe, MECI, nr. 44157/1.10.2009; 

 Elaborarea programelor necesare concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate 
vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, aria curriculară Educație Fizică și Sport – profesori și antrenori, 
Direcția Generală Educație și învățare pe tot parcursul vieții, MECTS, nr. 24564/11.01.2011; 

 Elaborare programe școlare de pregătire sportivă practică, disciplina Atletism, clasele I-IV, 2012, Direcția Generală 
Educație și învățare pe tot parcursul vieții, M.E.N., nr. 36182/50/25.03.2013; 

 Strategia MENCS privind eficientizarea activității sportive școlare de performanță pentru anul școlar 2013-2014,  
(2012), MENCS,  Direcţia Generală pentru învăţământ preuniversitar, Nr. 48476/21.12.2016; 

 Inițierea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu PhD Nikos Chatzisarantis - Department of Sport Science 
University of Brunel, Osterley Campus, Isleworth, Anglia (2001-2007) and University of Singapore (2007-2012) – 
membru Comitet științific revista Discobolul; 

 Referent științific -The International Session of Scientific Communications, Department of Physical Education and 
Sport, University of Bucharest, 2010-2021,  ISSN 1843-7079; 

 Session Chairman for attending the International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy,  
Buchareat, Romania, 2015-2021; 
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 Standardele de evaluare și examinare la disciplinele Educație fizică și sport, pregătire sportivă practică și pregătire 
sportivă teoretică, MENCS,  Direcţia Generală pentru învăţământ preuniversitar (2013), Nr. 48476/21.12.2016; 

 Programe școlare pentru disciplina sportivă practică la clasele I-IV, MENCS,  Direcţia Generală pentru învăţământ 
preuniversitar (2013), Nr. 48476/21.12.2016; 

 Strategia MENCS privind eficientizarea activității în unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și 
suplimentar (2013, 2014, 2015), MENCS,  Direcţia Generală pentru învăţământ preuniversitar, Nr. 
48476/21.12.2016; 

 Probele și normele de selecție pentru constituirea claselor I, a V-a și a IX-a din învățănântul sportiv integrat, (2014), 
MENCS,  Direcţia Generală pentru învăţământ preuniversitar, Nr. 48476/21.12.2016; 

 Programele școlare pentru disciplina Pregătire sportivă practică la clasele a III-a, a IV-a, (2014), MENCS,  Direcţia 
Generală pentru învăţământ preuniversitar, Nr. 48476/21.12.2016; 

 Probele și normele de promovare de la un an de studiu la altul pentru clasele I – XII din învățământul sportiv 
integrat, (2015), MENCS,  Direcţia Generală pentru învăţământ preuniversitar, Nr. 48476/21.12.2016; 

 Programe școlare Educație fizică și sport, clasele V – VIII, (2016), MENCS,  Direcţia Generală pentru învăţământ 
preuniversitar, Nr. 48476/21.12.2016; 

 Programe școlare Pregătire sportivă practică – sporturi individuale, clasele V – VIII, (2016), MENCS,  Direcţia 
Generală pentru învăţământ preuniversitar, Nr. 48476/21.12.2016; 

 Programa școlară pentru  Educație Fizică și Sport,  clasele V – VIII, aprobată prin ordinul Ministrului Educației 
Naţionale nr. 3393-28.02.2017; Direcţia Generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Nr. 
335/27.03.2017; 

 Elaborare 29 de programe școlare pentru Pregătire sportivă practică, învățământ gimnazial cu program sportiv 
integrat, clasele V – VIII, la disciplina Atletism, aprobate prin ordinul Ministrului Educației Naţionale nr. 3393-
28.02.2017; Direcţia Generală  evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Nr. 335/27.03.2017; 

 Colaborator al Federaţiei Române de Atletism – stagii de perfecţionare a antrenorilor de club şi loturi naţionale – 
Bucureşti, 1997-2000; 

 Colaborare între FRA și Catedra de Atletism din ANEFS, Buletin metodic – Studii, cercetări, culegere de articole, 
FRA, nr. 1091/19.12.2005; 

 Colaborator al Federaţiei Române de Rugby – în calitate de lector al cursului de perfecţionare a antrenorilor de 
rugby, Buşteni, 13-16.12.1999, tema: “Pregătirea fizică la nivelul jucătorilor de rugby”;   

 Modulul Academiei de Rugby, cu tema: ”Pregătirea fizică a jucătorului de rugby” – Lectorat: ”Considerații privind 
folosirea exercițiilor de tonus și postură în ciclul săptămânal de pregătire”, 5 noiembrie 2009; 

 Modulul Academiei de Rugby, cu tema: ”Pregătirea fizică a jucătorului de rugby” – Lectorat: ”Antrenamentul de  
regenerare în sportul de performanță”, 26 noiembrie 2009; 

 Modulul Academiei de Rugby cu tema: ”Pregătirea fizică a jucătorului de rugby”; Lectorat: ”Particularitățile pregătirii 
fizice la nivelul copiilor și juniorilor”, Certificat nr. 2145FRR/10.11.2010, București; 

 Modulul Academiei de Rugby cu tema: ”Pregătirea fizică a jucătorului de rugby”; Lectorat: ”Orientarea pregătirii  
fizice la nivelul jucătorilor de rugby în 7”, 2011; 

 Lectorat: Curs de perfecționare cu antrenorii din CSS Giurgiu, octombrie 2009, Tema: ”Considerații privind 
noutățile în pregătirea fizică la nivelul atletismului juvenil – abordare practico-metodică”; 

 Lectorat: Curs de perfecționare cu antrenorii CSS Triumf, noiembrie 2009 – Tema: ”Aspecte ale nutriției în sportul 
de performanță – refacerea cu lichide”; Priorități metodice privind antrenamentul de regenerare”; 

 Școala Națională  de Antrenori (CNFPA) – Lectorat: Cursul de Teoria Antrenamentului Sportiv – Componentele 
antrenamentului sportiv (pregătire fizică, tehnică, tactică, psihologică, teoretico-metodică, artistică), numărul 
288/16.06.2010, București;  

 Școala Națională  de Antrenori (CNFPA) – Lectorat: Cursul de Teoria Antrenamentului Sportiv – Dezvoltarea  
calităților biomotrice (forța, viteza, rezistența, coordonarea, mobilitatea, suplețea), numărul 292/17.06.2010; 
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  Cursuri de formare continuă - Școala Națională  de Antrenori (CNFPA) la disciplinele: Pedagogia sportului și Teoria 
antrenamentului sportiv, București, septembrie-noiembrie 2010, februarie – iunie 2011;  

 Lectorat la Cursul de perfecționare IJ Giurgiu, cu tema: ”Algoritmizarea pregătirii elementelor din atletism în 
școală”, Certificat nr. 2720/17.05.2010; 

 Lectorat la Cursul de perfecționare cu antrenorii din CSS Triumf București, cu tema: ”Pregătirea fizică – abordări 
metodologice ale capacității motrice forța”, 20 noiembrie 2015; 

 Lectorat la Cursul de perfecționare cu antrenorii din CSS Triumf București, cu tema: ”Considerații privind 
antrenamentul în zona lactacidă și consecințe”, 18 martie 2016 

 Acțiuni de voluntariat – conducerea activităților din cadrul evenimentului ”Înviorarea de primăvară”, 24.04.2010, 
Parcul Tineretului, Săptămâna Națională a Voluntariatului 19-25.04.2010 – Centrul de Voluntariat București, Clubul 
de mișcare pentru sănătate; 

 Acțiuni de voluntariat – Cordonarea studenților UNEFS - Ceremonia de deschidere la Finala Europa League, 9 
mai 2012, Național Arena, București; 

 Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei profesionale a instituţiei în mass-media şi în alte instituţii şi 
organizaţii - Ziua Porților Deschise UNEFS – Disciplina Atletism, 2010-2012; 

 Acțiuni de voluntariat – Participare cu studenții la Crosul Primăriei sectorului 2 (Conform Pateneriatului UNEFS – 
Primăria sectorului 2 București): 2014-2016; 

 Acțiuni de voluntariat – Cordonarea studenților UNEFS la finalele Campionatelor Naționale de Atletism – copii și 
juniori, 2014, 2015, 2016, 2017;  

 Acțiuni de voluntariat – Lector  în  cadrul proiectului ”Mens sana in corpore sano – Stil de viață sănătos” - ediția I, 
înscris în Calendarul Activităților Educative Municipale 2016, domeniul A9, poziția 6, Nr. 2836/7/22.04.2016, 
desfășurat la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe Airinei”, 18-22 aprilie 2016;  
 

Publicații 

 

 

 ”ATLETISM – metodica predării”. Partea a doua. Coautor. Editura A.N.E.F.S., Bucureşti, 1993 

 ”ATLETISM – curs pentru studenţii anilor III – IV”. Editura A.N.E.F.S. – Bucureşti, 1999 

 ”ATLETISM – curs sinteză I.D.D. – C.U.E.F.S”. Coordonator. Editura A.N.E.F.S. – Bucureşti, 1999 

 ”Modelul ritmic al alergării în probele de sprint”. Editura Curierul Doljean, Craiova, 1999; ISBN 973-682-020-3 

 ”Capacităţile motrice în atletism”. Editura Printech, Bucureşti, 2000; ISBN 973-652-044-7 

 ”Atletism – Metodica predării exerciţiilor de atletism în şcoală”. Coautor. Editura Printech, Bucureşti 2000; ISBN 
973-652-091-9 

 ”Atletism – Mijloc asociat al Kinetoterapiei”.  Editura Bren, Bucureşti, 2005; ISBN 973-648-426-2 

 „Sinteze – teme pentru examenul de licenţă disciplina atletism”. A.N.E.F.S. Bucureşti, 2006, coordonator 

 ”Relația dintre raționalizarea mijloacelor de antrenament și individualizarea pregătirii în jocurile sportive”. Coautor 
(capitol carte). Editura Bren, București, 2008; ISBN 978-973-648-777-4 

 ”Raționalizare și standardizare în antrenament sportiv”. Editura Bren, București, 2009; ISBN 978-973-648-870-2 

 ”MDS Atletice. Curs pentru studenții anului I”. Editura Bren, București, 2010, ISBN 978-973-648-721-7; 

 ”Metodica formării deprinderilor  motrice de bază – atletism”. Coautor. Formare continuă. Educație Fizică în 
învățământul primar -  Fundamente practico-metodice. Editura Discobolul SRL, București, 2010, ISBN 978-606-
8294-22-3; 

 ”Didactica atletismului”. Coautor. Formare continuă. Mentorat în Educație Fizică și Sport, Editura Discobolul SRL, 
București, 2011, ISBN 978-606-8294-10-0; 

 MDS Athletiqués. Cours pour les étudiants de 1ère année. CD, Editura Discobolul, București, 2012; ISBN 978-606-
8294-41-3;  

 ”Recuperare – reeducare prin mijloace atletice. Curs pentru studii de master, anul II  Recuperare – reeducare 
neuromotorie”. CD, Editura Discobolul, București, 2012; ISBN 978-606-8294-49-0; 

 ”Teoria și practica în sportul de performanță – Atletism. Curs pentru studii de master, anul I – Performanță în 
sport.”. CD, Editura Discobolul, București, 2013; ISBN 978-606-8294-50-6; 

 ”Metodica predării atletismului în școală”. CD, Editura Discobolul , 2015,  București, ISBN 978-606-8603-74-2; 
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Proiecte 

2000 

 

 

2006 

 

 

2008 

 

 

 

2010-2011 

 

 

 

 

2010-2011 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

07.05.2019 – 15.12.2019 

 

2019 

 

2020 

 

 

 
 
 
Echipă proiect Grant: „I.D.D. Cadru organizatoric al educaţiei permanente în domeniul activităţilor motrice 

formative, sportive, recuperatorii şi de timp liber”, director Conf. univ. dr. Luciela Cirlă;  
  

Echipă proiect Grant: „Modalităţi de atragere a parteneriatelor ştiinţifice şi de valorificare a fondului propriu 
de know-how în domeniul culturii fizice şi sportului”, nr. 579 CNCSIS: director Prof. univ. dr. ing. Adrian Gagea; 
  

Echipa proiect Grant: ”Modalități adecvate României de atragere a tineretului în practicarea sportului 
recreativ – o alternativă la irosirea sau vicierea timpului liber”, director Prof. univ. dr. Adrian Gagea, Grant PN-II-ID-
PCE-2007-1 CNCSIS, nr. 383/2008-2010; 

 
 FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-
2013. Titlu proiect: ”Profesionalizarea carierei didactice în educație fizică și sport din perspectiva formării continue” – 
POSDRU 19/1.3/G/13096. Programe de formare: EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR. Disciplina 
Metodica formării deprinderilor motrice de bază. Denumire post – expert pe termen scurt; director proiect Conf. univ. 
dr. Monica Stănescu; 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-
2013. Titlu proiect: ”Profesionalizarea carierei didactice în educație fizică și sport din perspectiva formării continue” – 
POSDRU 19/1.3/G/13096. Programe de formare: MENTORAT ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT. Disciplina 
Didactica predării atletismului. Denumire post – expert pe termen scurt; director proiect Conf. univ. dr. Monica 
Stănescu. 

 
Echipă proiect Grant: ”Strategii de integrare în mediul universitar și profesional din Educație 

fizică și sport, prin consiliere și orientare (SICO)”. Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema 
de Granturi pentru Universități. Beneficiar: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din 
București. Acord de Grant nr. 36/SGU/NC/I, 27.10.2017,  

 
Echipă proiect Grant: ”Învăţământul superior de educaţie fizică şi sport – mediu ofertant pentru tinerii din 

mediul rural”. ISTMR. Durata proiectului – 7 luni,  
 
Echipă proiect: Program de formare continua Educatie fizica si sport pentru invatamantul preprimar, MEN 
 
Membru Proiect: Învățământul superior de educație fizică și sport, mediu de integrare profesională pentru 

absolvenții de licee în mediul rural. CNFIS - FDI - 0481 
 
 

Conferinţe  Articole in-extenso comunicate și publicate la conferințe științifice la nivel local, naționale, cu participare 
internațională  - 33 

 Articole in-extenso comunicate și publicate la conferințe științifice internaționale  - 49 

 Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI, fără factor de impact; articole in-extenso publicate in 
volumele “proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor indexate ISI Thomson - 18 

 Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferinţelor internaţionale 
indexate BDI, minim 3 baze de date internaționale - 8 

 Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu Peer-Review şi comitet editorial internaţional - 1 

 Articole publicate in reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferințelor internaționale 
indexate BDI - 4 

 Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de comunitatea academică - 7 

 Articole publicate în reviste româneşti - 1 



   Curriculum Vitae 
  Stoica Marius  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 15  

Distincţii  Diplomă acordată pentru merite deosebite în dezvoltarea sportului românesc – CS Dinamo Bucureşti, 14 mai 
2004 (FC Dinamo Bucureşti – fotbal); 

 Diplomă de onoare acordată pentru contribuţia la obţinerea performanţelor de prestigiu ale CS Dinamo 
Bucureşti, 14 mai 2007 (FC Dinamo Bucureşti – fotbal); 

 Diplomă de excelență pentru sprijinul acordat dezvoltării domeniului Educației Fizice și Sportului Universitar – 
Universitatea din București, decembrie, 2009; 

 Diplomă de onoare pentru activitatea desfășurată în cadrul Centrului Național de Formare și Perfecționare a 
Antrenorilor (CNFPA) București, nr. 001/2010; 

 Certificat de excelență acordat de Federația Română de Atletism, seria A:1058, București, 02.11.2012; 

 Diplomă de merit pentru contribuția adusă la desfășurarea Crosului Universității din București, 2010, 2012, 
2014, 2015, 2016; 

 Diplomă de excelență pentru contribuția adusă la buna desfășurare a Crosului Universității din București, 2011, 
2013; 

 Diplomă acordată de Fundația Motivation România pentru participarea la ”Jocuri sportive anuale Special 
Olympics”, 15.10.2015. 

 Certificate of excellence – FOR MAJOR CONTRIBUTION IN THE DOMAIN OF PHYSICAL EDUCATION AND 
UNIVERSITY SPORT / The International Session of Scientific Communications / Current and future trends of 
psychomotor activities in the European context, University of Bucharest, december 2010; 

 Certificate of excellence – FOR MAJOR CONTRIBUTION IN THE DOMAIN OF PHYSICAL EDUCATION AND 
UNIVERSITY SPORT / The International Session of Scientific Communications / Education through sport – 
sport for health, University of Bucharest, november 2011; 

 Premiul al II-lea la Sesiunea științifică internațională: Education through sport – sport for health, University of 
Bucharest, november 2011; 

 Premiul acordat la Forumul Științific Național Școlar și Universitar, Ediția a III-a a finalei competiției științifice: 
”Impactul finalităților sistemului educațional și de cercetare științifică asupra peformanței sportive în România”, 
Izvorani, decembrie 2011; 

 Diplomă de merit la Sesiunea internațională de comunicări științifice: ”News, context and trends in the field of 
physical education and sport science”, Universitatea din București, 23 noiembrie 2012; 

 International Certificate of Excellence for outstanding activities, results, contribution in research and increase of 
quality of education, University of Craiova, Faculty of Physical Education and Sport, aprilie 2012; 

 Premiul acordat la Sesiunea internațională de comunicări științifice: ”News, context and trends in the field of 
physical education and sport science”, Universitatea din București, 23 noiembrie 2012; 

 Diplomă de recunoaștere științifică acordată de Societatea Științei, Excelenței Umane și Sportului Universitar 
pentru finalitatea competiției științifice la nivel instituțional în procesul de selecție pentru cursanții Institutului de 
Formare a Cercetătorilor din cadrul SȘEUSU, 2012; 

 Premiu științific acordat la cea de-a noua sesiunea națională de comunicări științifice: ”The Role of Physical 
Education and Sport in Promoting a Healthy Lifestyle”,  Universitatea din București, martie 2016; 

 Premiu științific acordat la cea de-a 11-a Conferință științifică internațională: ”Education, Sport and Health”,  
Universitatea din București, martie 2019; 

Afilieri  Membru  Consiliul Științei Sportului din România din 1990; 

 Membru în colectivul de recenzori -  Revista Discobolul de Cultură, Educaţie, Sport şi Kinetoterapie, 
U.N.E.F.S., Bucureşti din 2012; 

 Membru FIEP din 2017. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
27.05.2021 

Prof. univ. dr. MARIUS STOICA 
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ANEXE 
 

LISTA DE LUCRĂRI  
 
                  A. TEZA DE ABILITARE 
  
                 “Tendințe și orientări metogologice privind rolul pregătirii fizice în valorificarea capacității de performanță”, (2018, UNEFS București) 
 
  

B.  TEZA DE DOCTORAT 
 
”Optimizarea pregătirii la sprint a juniorilor de nivel I, în raport cu modelul ritmic al alergării, în proba de 100 m plat”  (1999, ANEFS București)  
Îndrumător de doctorat: Prof. univ. dr. Tiberiu Ardelean 
 

 
C. Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI, fără factor de impact; articole in-extenso publicate in volumele “proceedings” cu 
Peer-Review ale conferinţelor indexate ISI Thomson 

 
”The motivational profile of individual practitioners of sport performance” 

-3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, Ed. Elsevier, ISSN 1877-0428 
Indexări: Science Direct and Scopus , Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science),, Ephesus, Kusadası – Izmir, Turkey, 9-
12 May, 2012 
Autori: Marius Stoica, Ionuț Corlaci, Jozef Hidi, Dumitru Vasilescu 
Volume 84 of Procedia - Social and Behavioral Sciences on Science Direct, pg. 1646-1650, 9 July 2013 
www.sciencedirect.com 
 

”Optimization of the physical training by adapted specific tests in high performance football” 
-3rd World Conference on  Learning, Teaching and Educational Leadership, Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, Ed. Elsevier, ISSN 1877-0428 
Indexări: Science Direct and Scopus, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science), Brussels, Belgium, 25-28 oct., 2012 
Autori: Marius Stoica, Cornel Blejan 
www.awer-center.org 
 
 ”Original aspects regarding the psychomotor evaluation of the primary school students” 
-The 9th International Scientific Conference eLearning and software for Education 
Indexări: EBSCOhos, ProQuest,  C.E.E.O.L., Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) 
Academia Națională de Apărare, România, Bucharest, April 25-26, 2013 
Autori: Marius Stoica, Bogdan Gozu 
www.elseconference.eu 
 

”The improvement of triple jump technique using e-training methods” 
-The 9th International Scientific Conference eLearning and software for Education 
Indexări: EBSCOhos, ProQuest,  C.E.E.O.L., Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) 
Academia Națională de Apărare, România. Bucharest, April 25-26, 2013 
Autori: Marius Stoica 
www.elseconference.eu 
 
 ”The influence of modern means on coordinative component to junior 1 soccer players”  
Congresul internaţional de educaţie fizică, sport şi kinetoterapie – ediția a III-a, UNEFS, Bucharest,  iunie 2013. Volume117 of Procedia Social and Behavioral 
Sciences on ScienceDirect, Pag. 442- 446 
Autor: Marius Stoica 
www.sciencedirect.com 
 
 ”Aspects about biomechanical research regarding techniques used by jumping athletes for sport performance improvement” 
Congresul internaţional de educaţie fizică, sport şi kinetoterapie – ediția a III-a, UNEFS, Bucharest,  iunie 2013. Volume 117 of  Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, Pag. 447 - 450 
Autor: Marius Stoica 
www.sciencedirect.com 
 
 ”Aspects regarding the analysis of the biomechanical parameters and the variation of the travel speed in the women’s 400 m  hurdles –   
London Olympics 2012” 
Congresul internaţional de educaţie fizică, sport şi kinetoterapie – ediția a IV-a, UNEFS, Bucharest,  iunie 2014. MEDIMOND INTERNATIONAL 
PROCEEDINGS, by Editografica Bologna (Italy), ISBN 978-88-7587-718-7 , Ref.code:20150611, Pag. 543 - 548 
Autor: Marius Stoica 
http://www.medimond.com/proceedings/detail.asp?id=20150611 
 

 ”Consideration regarding the guidance of the sportive shape from a weekly cycle to another  using analysis software in high performance 
football” 
Congresul internaţional de educaţie fizică, sport şi kinetoterapie – UNEFS, Bucharest,  iunie 2015. The European Proceedings of Social and Behavioural 
Sciences EPSBS, e-ISSN 2357-1330 (2016), vol XI, pag. 106-112 
Indexări: Scopus and Sciverse Science Direct, Thomson Reuters  
Autori: Marius Stoica, Cornel Blejan  
www.unefs.ro/futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/ICPESK-2015 
 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.awer-center.org/
http://www.elseconference.eu/
http://www.elseconference.eu/
http://www.unefs.ro/futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/ICPESK-2015
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”Increasing the strength of muscle contraction after the individualized training program in football  performance”  
International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy, 7th Edition, UNEFS Bucharest, June 2017, www.unefs.ro 
The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EPSBS, e-ISSN 2357-1330 (2017), vol XXXVI, pag. 339-342 
Indexări: Scopus and Sciverse Science Direct, Thomson Reuters, doi: http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.45 
Autori: Marius Stoica, Cornel Blejan  
www.unefs.ro/futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/ICPESK-2017 
 
 ”A comparative study about the training and match effort of the professional rugby players in Romania” 
International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy, 7th Edition, UNEFS Bucharest, June 2017, www.unefs.ro 
The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EPSBS, e-ISSN 2357-1330 (2018), vol XXXVI, pag. 225-231 
Indexări: Scopus and Sciverse Science Direct, Thomson Reuters, doi: http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.45 
Autori: Irina Baițel, Marius Stoica, Gheorghe Marinescu, Adina Dreve 
www.unefs.ro/futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/ICPESK-2017 
 

”Comparative study between the training effort and the match in Romanian rugby” 
International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy, 7th Edition, UNEFS Bucharest, June 2017, www.unefs.ro 
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, e-ISSN: 2357-1330, 04 March 2018,  Published by the Future Academy  Volume XXXVI, 
No:30, Pages: 225-231, doi: http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.30 
Autori: Irina Baitel, Gheorghe Marinescu, Marius Stoica, Adina Dreve  
 

”Increasing the Muscle Contraction Strength after the Individualized Training in Football” 
International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy, 7th Edition, UNEFS Bucharest, June 2017, www.unefs.ro 
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, e-ISSN: 2357-1330, 04 March 2018,  Published by the Future Academy , Volume 
XXXVI, No:45, Pages: 339-342, doi: http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.45 
Autori: Marius Stoica, Cornel Blejan  
 

”Study on the evaluation of the voluntary and involuntary strength in football” 
International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy, 8th Edition, UNEFS Bucharest, June 2018, www.unefsb.ro 
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, e-ISSN: 2357-1330, Published by the Future Academy, 2019, Volume No:33, Pag: 262-
266, doi:https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2019.02.33 
Autori: Marius Stoica, Cornel Blejan, Adina Dreve 
 

”How the GPS Monitoring System helps us in conducting training and improving performance in rugby” 
ELSE, International Scientific Conference eLearning and Software for education, Bucharest, April 2019, Volume 3 | DOI: 10.12753/2066-026X-19-202 
| Pages: 463-468 
Autori: Marius Stoics, Adina Dreve, Gheorghe Marinescu, Laurențiu Ticală 
 

”Using power plates matts to foundation specific physical training female artistic Gymnastics” 
International Scientific Conference eLearning and software for Education, ELSE, 2021 
https://www.elseconference.eu/papers/view 
Autori: Corina Moroșan, Hantău Cezar, Marius Stoica 
 

Possibilities of complex objectivation of technical elements combination from martial arts with the help of MVN XSENS 
International Scientific Conference eLearning and software for Education, ELSE,2021 
https://www.elseconference.eu/papers/view 
Autori: Robert Deliu, Adina Dreve, Marius Stoica 
 

Possibilities of evaluation of the post-amputation walking using the Kinovea software 
International Scientific Conference eLearning and software for Education, ELSE, 2021 
https://www.elseconference.eu/papers/view 
Autori: Vlad Theodor Cotrobaș Dascălu, Adina Dreve, Marius Stoica 
 

 Physical effort monitoring with the Catapult GPS System in the context of an aerobic endurance testing of rugby players 
International Scientific Conference eLearning and software for Education, ELSE, 2021 
https://www.elseconference.eu/papers/view 
Autori: Adina Dreve, Marius Stoica, Constantin Gheara, Oana Stoian, Mihaita Alin Saftel 
 
 

D. Articole in-extenso comunicate și publicate la conferințe științifice internaționale  
 

 " Studiu privind antrenamentul forţei în sprint" 
 - Conferinţa ştiinţifică: Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţământ în domeniul culturii fizice, Chişinău, 4-5 octombrie 1995; 

 
 „Evaluation of the Romanian junior sprinters’level as compared to the international level" 

- „Lekkoatletyka w teorii i praktice”, Gdańsk, 18-19 mai 2001; 
 
 „Elaborarea unor structuri standardizate ale lecţiilor, microciclurilor săptămânale de pregătire şi concurs – centrul de copii şi juniori F.C. Dinamo 
Bucureşti” 

- Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată celei de-a 80-a aniversări a A.N.E.F.S., Bucureşti, 15 iunie 2002; 
 

 „Methods and technigues for the development of motor qualities in junior football players” 
- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice: „Perspective ale educaţiei fizice şi sportului la început de mileniu”, Cluj-Napoca, 6-8 decembrie 2002; 

 

http://www.unefs.ro/
http://www.unefs.ro/
http://www.unefs.ro/futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/ICPESK-2017
http://www.unefs.ro/
http://www.unefs.ro/
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.45
http://www.unefsb.ro/
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 „Athletics in the romanian physical education system secondary education cycle” 
- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice: „Perspective ale educaţiei fizice şi sportului la început de mileniu”, Cluj-Napoca, 6-8 decembrie 2002; 

 „Considerations about making an essential training in soccer, during a month in the competitional period – national divizion” 
- I International Congress: „Health through movement for the next generation”, Oradea, 15-18 mai 2003; 

 
 „The new products the forbidden substances list” 

- I International Congress: „Health through movement for the next generation”, Oradea, 15-18 mai 2003; 
 
 „Substanţele dopante şi posibilele interacţiuni cu nutriţia şi performanţele atletice” 

- Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: „Priorităţi, perspective şi creativitate în cultura fizică”, A.N.E.F.S., Bucureşti, 13 iunie 2003; 
 
 „Orientări şi tendinţe contemporane în practicarea atletismului în clasele speciale” 

- Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: „Priorităţi, perspective şi creativitate în cultura fizică”, A.N.E.F.S., Bucureşti, 13 iunie 2003; 
 
 „Contribuţii la optimizarea fitness-ului prin utilizarea unor mijloace de pregătire generală la echipa de fotbal Sportul Studenţesc” 
   - Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice: „Competenţă şi performanţă în domeniul culturii fizice”, A.N.E.F.S., Bucureşti, 2005; 

 “Contribuţii la optimizarea fitness-ului prin utilizarea unor mijloace de pregătire generală la fotbalişti de înaltă performanţă” 

   - Conferinţa ştiinţifică internaţională, ediţia a XIV-a: „Performanţa sportivă de vârf – între ipoteze şi confirmări”, C.S.S.R., Bucureşti, 27-28 octombrie 2005; 

“Structuri standardizate folosind mijloacele atletismului în fotbalul de mare performanţă, perioada pregătitoare de iarnă” 

   - Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice: „Cultură fizică şi sport în mileniul III – Coordonate, perspective”, Universitatea Transilvania, Braşov, martie 
2006; 
 

„Puncte de vedere cu privire la elaborarea modelului de pregătire în fotbalul de performanţă” 
 „Consideraţii privind locul pregătirii fizice în proiectarea didactică” 
   - Sesiunea internaţională, ediţia a XVI-a: „Noi coordonate de calitate şi eficienţă în educaţie fizică şi sport în perspectiva integrării europene”, Universitatea 
Ecologică din Bucureşti, F.E.F.S., Bucureşti, 5 mai 2006; 
  
 „Orientări teoretico-metodice în utilizarea raţională a mijloacelor de antrenament individualizate în jocuri sportive – fotbal. Proiect de cercetare – temă 
colectivă” 
 „Studiu privind variaţia vitezei de deplasare în proba de 100m garduri, J.O. Atena 2004” 
   - Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice: „Evaluare şi valorificare în cultură fizică şi sport”, A.N.E.F.S., Bucureşti, 16 iunie 2006; 
  
 „Studiu privind istoria şi evoluţia dopajului în sport, acţiuni de combatere a dopajului pe plan naţional şi internaţional” 
 „Bilanţul atletismului românesc în competiţiile internaţionale” 
   - Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, Universitatea Transilvania, Braşov, martie 2007; 
 

„Contribuţii privind perfecţionarea sistemului de selecţie primară în atletism” 
 „Atletismul românesc în cadrul Challengerurilor Europene, meciurilor interţări şi marelui premiu IAAF” 
 „Aspecte privind modificări ale organismului fotbaliştilor de mare performanţă” 
 „Studiu preliminar privind stabilirea unui program experimental în vederea raţionalizării şi individualizării mijloacelor de antrenament” 
 „Modalităţi de atragere a parteneriatelor ştiinţifice europene şi de valorificare a fondului propriu de know-how în domeniul culturii fizice şi sportului”  
- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice: „Tradiţie şi perspectivă în educaţie fizică şi sport”, ANEFS Bucureşti, 16 iunie 2007, Editura Printech, 
Bucureşti, ISBN 978-973-718-7550; 
  
 „Aspecte privind învăţarea motrică cu aplicaţii la învăţarea exerciţiilor de atletism” 
 „Consideraţii privind selecţia în atletism” 
- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice: „Realizări şi perspective în domeniul educaţiei fizice şi sportului”, Universitatea din Bucureşti, Departamentul 
de Educaţie Fizică şi Sport, 7 decembrie 2007, ISSN 1843-7079; 

 
“Optimizarea pregătirii fizice în orientarea sportivilor prin măsurarea şi dirijarea efortului” 

- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, mai 2008; 
 

 „Optimizarea pregătirii fizice în fotbalul de performanţă prin teste specifice, în vederea reluării sezonului competiţional de primăvară–2008” 
- Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice: “Performanţă umană din perspectivă olimpică”, ANEFS, Bucureşti, 21 iunie, 2008; 
 
 ”Statistica participării și performanțelor atleților români la Jocurile Olimpice 1928 – 2008”  
- Sesiunea internațională de comunicări științifice: ”Calitate și eficiență în domeniul activităților corporale”, Universitatea din București, 2 decembrie, 2008; 
 
 ”Aspecte prioritare privind relația refacere – antrenament de regenerare în antrenament și competiție la nivelul fotbaliștilor” 

”Program de recuperare – reeducare în faza de recuperare finală, în urma alungirii de femur, prin utilizarea mijloacelor atletice” 
- Sesiunea internațională de comunicări științifice: ”Strategii pentru optimizarea activității de educație fizică și sport în segmentul universitar”, ASE, București, 10 
aprilie, 2009; 
 
 ”Aspects de la nutrition dans le football de performance – regeneration par les liquides” 
 ”Aspects concernant la reconsideration de l education physique, par l implication des specialistes au niveau du cycle primaire, du point de vue de la 
discipline athletisme” 
 ”Adeqated to Romania preceedings to approach young people for recreative sport engagement – a substitute of using viciously free time” – 
colaborator 
- Conferința internațională de comunicări științifice: ”Creativitate și inovare în științele motricității”, ANEFS, 12 iunie 2009; 
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 ”Precizări conceptuale privind raţionalizarea, obiectivizarea, optimizarea, standardizarea în educaţie fizică şi sport -termeni, terminologie” 
 ”Particularităţile creşterii rezistenţei organismului prin folosirea mijloacelor atletice – mers, alergare, săritură, aruncare – cu aplicaţii în recuperare – 
reeducare” .  
- Sesiunea internațională de comunicări științifice: ”Activitățile psihomotrice din perspective interdisciplinare”, DEFS, Universitatea din București, 4 decembrie 
2009; 
 
 ”Quo Vadis the XXIst century University in the context of changes from the European Education” 
- International Conference of Scientific Communications ”Trends of University sport and human motriccity resources for a changing world”, National University of 
Physical Education and Sport, under the aegis of EUSA, Bucharest, june 11th  2010, Discobolul ISBN 978-973-99530-3-0; 
 
 ”Modalities suitable to Romania, for the youth's attaching to practice recreation sports – an altenative to leisure time wasting or vitiating”  
- International Conference of Scientific Communications ”Trends of University sport and human motriccity resources for a changing world”, National University of 
Physical Education and Sport, under the aegis of EUSA, Bucharest, june 11th 2010, Discobolul ISBN 978-973-99530-3-0; 
 

”Aspects of sports recovery after exercise by appropriate use of bee preparations” 
- International Sesion of Scientific Communications ”Curent and future trends of psychomotor activities in the European context”, Department of Physical 
Education and Sport, University of Bucharest, December, 10th, 2010, ISSN 1843-7079; 
 
 ”Comparation between Botmp (Bruininks – Oseretsky test of motor proficiency) and bot – 2 (BRUININKS – OSERETSKY TEST), second Edition” 
- International Sesion of Scientific Communications ”Curent and future trends of psychomotor activities in the European context”, Department of Physical 
Education and Sport, University of Bucharest, December, 10th, 2010, ISSN 1843-7079. 
 
 ”Points of view regarding the improvement of quality standards in the physical education and sport higher studies” 
- The Academic Days of Arad, The XXI-th edition, ”Vasile Goldiș” Western University of Arad, 20-22 May, 2011; 
 
 ”Considerations regarding the relation between recovery and regeneration training in football training and competition” 
 ”History, development, change of European universities – 2011” 
- The International Session of Scientific Communications: ”Education through sport – sport for health”, Department of Physical Education and Sport, University 
of Bucharest, December, 10th, 2011, ISSN 1843-7079; 
 

”Considerations sur lʼefficacité de lʼexercices athlétiques en leçon dʼeducation physique a lʼécole” 
-International scientific session: Physical Education ans Sport Healty Lifestyle Boost Factors, Ecol 
 

”Recovery ankle sprain by athletic exercises” 
The International Session of Scientific Communications: News, Context and trends in the Field of Physical Education and Sport Sciences, Education through 
sport – sport for health, Ed. Universității din București, ISSN 1843-7079, 2012 
 
 ”Cosideration regarding the orientation of selection and physical training in youth football” 
The International Session of Scientific Communications: The role of physical education and sport in promoting a healthy lifestyle, Ed. Universității din București, 
ISSN 1843-7079, 2016, pag. 99-102  
  
 ”Monitoring of physical training in football using ”Polar Team” System.  
The International Session of Scientific Communications: The role of physical education and sport in promoting a healthy lifestyle, Ed. Universității din București, 
ISSN 1843-7079, 2017, pag. 159-164   
 
 ”Using virtual reality in athletics training” 
The International Scientific Conference: ”Education, Sport and Health”, University of Bucharest, March 2019. In:  University Arena, Journal of 

Physical Education, Sport and Health, vol. 3, Issue 2, 2019 
Autori: Marius Stoica, Adina Dreve, Anita Klein 
 

”Aspects on the cognitive of training in football players inhigh performance” 
International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, 9th edition, June 2019, UNEFS Bucharest 
autori. Marius Stoica, Cornel Blejan, Adina Dreve 

 
”Possibilities of complex objectivation of technical elements combination from martial arts with a help of Moticon Insole” 

The International Scientific Conference: ”Education, Sport and Health”, University of Bucharest, Mai 2021. Book of Abstracts, ISSN 2601-4998, ISSN-L  2601-
4971, Ed. Universității din București 
Autori: Robert Deliu, Adina Dreve, Marius Stoica 

 
 
E. Articole in-extenso comunicate și publicate la conferințe științifice la nivel local, naționale, naționale cu participare internațională  

 
 "Variaţia vitezei medii - modelul în proba de 60 m. plat, juniori III, II, I şi seniori, în concursurile de sală 1990 - 1991" 
- Lucrare susţinută în cadrul celei de-a 34-a sesiuni de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, A.N.E.F.S ., Bucureşti, decembrie, 1991; 
 
  "Dinamica performanţelor la juniori I în probele de sprint şi garduri - 1992"  
- Lucrare susţinută în cadrul celei de-a 35-a sesiuni de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, A.N.E.F.S., Bucureşti, decembrie, 1992; 
 
 "Aprecierea nivelului de pregătire fizică specifică la juniori I, sprint şi garduri" 
- Lucrare susţinută în cadrul celei de-a 36-a sesiuni de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, A.N.E.F.S., Bucureşti, decembrie, 1993; 
 
 "Studiul realizării raportului optim între frecvenţa şi lungimea paşilor conform schemei modelului ritmic al alergării de viteză". 
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- Lucrare susţinută în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a catedrei de Atletism, A.N.E.F.S., Bucureşti, din 30 noiembrie, 1994; 
 
 "Unele aspecte privind particularităţile formării deprinderilor tehnice la atletism în condiţiile specifice studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi 
sport" 
- Lucrare susţinută în cadrul celei de-a 38-a sesiuni de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, A.N.E.F.S., 17 noiembrie, 1995; 
 
 "Capacităţile coordinative şi implicarea acestora în pregătirea sprinterilor" 
- Catedra de Atletism, A.N.E.F.S., Bucureşti, 1996; 
 
 " Analiza biomecanică a pasului de accelerare şi a pasului vitezei maxime la nivelul celor mai valoroşi sprinteri din lume" 
- Catedra de Atletism, A.N.E.F.S., Bucureşti, 1997; 
 
 " Admiterea în învăţământul superior de educaţie fizică şi sport - A.N.E.F.S., Bucureşti, 1996, 1997, 1998" 
- Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu tema: „Actualităţi şi perspective în educaţie fizică, sport şi kinetologie”, Bucureşti, 5-6 martie, 1998; 
 
 "Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice la elevii ciclului gimnazial şi liceal" 
- Lucrare susţinută la "Simpozionul organizat de Inspectoratul şcolar Vâlcea", martie, 1999; 
 
 “Istoria şi filozofia Jocurilor Olimpice” 
- Lucrare susţinută în cadrul celei de-a VI –a sesiuni anuale de comunicări ştiinţifice, organizată de Academia Olimpică Română, cu tema : ”Olimpism, educaţie, 
cultură şi sport”, Bucureşti, 17 decembrie 1999; 
 
 „Consideraţii generale asupra tendinţelor referitoare la selecţia şi pregătirea fizică a jucătorilor de fotbal juniori pe plan naţional şi internaţional” 

„Analiza profilului juniorilor I în raport modelul ritmic al alergării” 
   - Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Universitatea Transilvania, Braşov, F.E.F.S., 22 februarie 2003; 
  
 „Consideraţii privind locul atletismului în pregătirea fotbaliştilor juniori şi seniori” 
   - Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor, ediţia a VIII-a: „Educaţie, sport, sănătate”, Universitatea Spiru-Haret, Bucureşti, 18 aprilie 
2003; 
 
 „Orientări şi tendinţe contemporane în practicarea atletismului în şcoală” 

- Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice: „Calitate şi eficienţă, deziderate ale activităţii universitare de educaţie fizică şi sport”, Universitatea Politehnică 
Bucureşti, 9 mai 2003; 
 
 „Studiu experimental privind influenţa exerciţiilor din atletism asupra dezvoltării capacităţii motrice a elevilor din ciclu gimnazial” 

- Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice: „Calitate şi eficienţă, deziderate ale activităţii universitare de educaţie fizică şi sport”, Universitatea Politehnică 
Bucureşti, 9 mai 2003; 

 
„Studiu privind stadiul actual al dezvoltării sprintului pe plan mondial şi în ţara noastră” 

- A 13-a ediţie a sesiunii de comunicări şi referate ştiinţifice cu participare internaţională. Societatea „Ateneul Român” – Universitatea Ecologică Bucureşti, 10 
mai 2003; 

 
„Consideraţii şi puncte de vedere privind antrenarea forţei la copii şi juniori în probele de viteză” 

- Universitatea din Piteşti, F.E.F.S., Centrul de cercetări pentru performanţă umană: „Curricula specifică învăţământului superior”, Piteşti, 22 noiembrie 2003; 
 

„Metode şi tehnici de dezvoltare a capacităţii motrice la nivelul fotbaliştilor juniori – Sportul Studenţesc” 
   - Sesiunea de comunicări şi referate ştiinţifice a Catedrei de Atletism-Nataţie-Sporturi de iarnă, A.N.E.F.S., Bucureşti, 13 mai 2004;  

 “Antrenamentul de regenerare în fotbalul de mare performanţă” 

   - Lectorat organizat în cadrul Catedrei de Atletism-Nataţie-Sporturi de iarnă, A.N.E.F.S., Bucureşti, mai 2005; 
 
 „Realitatea educaţiei fizice şi sportive în spaţiul european – modelul francez” 
   - Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice: „Educaţia fizică şi sportul universitar, componente ale dezvoltării complexe şi complete ale tinerei generaţii”, 
Universitatea Politehnica din Bucureşti, D.E.F.S., Bucureşti, 13 mai 2005; 
 
 „Noutăţi privind pregătirea fizică în fotbalul de mare performanţă, programe de antrenament” 
   - Sesiunea de comunicări şi referate ştiinţifice a Catedrei de Atletism-Nataţie-Sporturi de iarnă, A.N.E.F.S., Bucureşti,  26 mai 2005; 
 

„Studiu privind evaluarea nivelului sprinterilor juniori români în raport cu nivelul internaţional” 
  - Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice: „Educaţia fizică şi sportul universitar–orientări şi tendinţe actuale şi de perspectivă”,   Universitatea din Bucureşti, 
D.E.F.S., Bucureşti, 9 decembrie 2005; 
 

„Cultură fizică şcolară” 
   - Masă rotundă D.P.P.D., A.N.E.F.S., Bucureşti, 7 aprilie 2006; 
 
 „Atletismul românesc de-a lungul anilor – istorie, evoluţie, statistică” 
- Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice: „Calitate şi eficienţă în domeniul E.F.S. în vederea integrării europene”, Universitatea din Bucureşti, D.E.F.S., 8 
decembrie 2006; 
 

„Participarea atleţilor români la Jocurile Olimpice” 
   - Sesiunea anuală a Academiei Olimpice Române, Filiala Bucureşti: „Olimpism, cultură fizică şi sport – evoluţie şi perspective”, A.N.E.F.S., Bucureşti, 15 
decembrie 2006; 
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„Istoria atletismului românesc la campionatele mondiale de cros” 

-  Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „Specificul activităţilor corporale în învăţământul superior” Universitatea Politehnica din Bucureşti, 11 mai 2007; 
  
 „Repere metodologice ale antrenamentului fizic în fotbalul de performanţă” 

- Sesiunea de comunicări şi referate ştiinţifice a Catedrei de Atletism-Nataţie-Sporturi de iarnă, A.N.E.F.S,  22 mai 2007; 
 

„Studiu privind rolul atletismului în dezvoltarea capacităţii motrice rezistenţa la nivelul juniorilor 15-16 ani – fotbal” 
- Sesiunea naţională de comunicări şi referate ştiinţifice, ediţia a IX-a: „Rolul educaţiei fizice şi sportului în formarea tineretului şcolar în contextul integrării 
europene”, Râmnicu-Vâlcea, 26 mai 2007; 
 
 ”Efectele mijloacelor educației fizice, sportului și kinetoterapiei asupra posturii corporale la nivelul atleților” 
- Sesiunea de comunicări și referate științifice a Catedrei de Atletism-Natație-Sporturi de iarnă, 2 iunie 2009; 
  
 ”Argumente privind evaluarea ARACIS în domeniul Educației Fizice și Sportului” 
- Sesiunea de Comunicări Științifice a Catedrei de Atletism-Natație și Sporturi de iarnă,  UNEFS,  Bucureșt, 20.05.2010; 
 
 ”Contradicții și realități privind educația fizică la nivelul ciclului primar, din punct de vedere al disciplinei atletism”  
- Universitatea ”Constantin Brâncuși”Târgu-Jiu, Facultatea de Științele Educației - Educație Fizică și Sport, 22 Mai 2010 
  
 ”Teste standardizate pentru evaluarea capacității motrice rezistența în sportul de performanță” 
- Sesiunea de Comunicări Științifice a Catedrei de Atletism-Natație și Sporturi de iarnă,  UNEFS,  Bucureșt, 25.05.2011; 
 
 ”Optimizarea pregătiri fizice în fotbalul de performanță prin teste specifice” 
- Forumul Național Școlar și Universitar, Ediția a II-a a Finalei Competiției Științifice ”Impactul finalităților sistemului educațional și de cercetare științifică asupra 
performanței sportive din România”, Anuar științific, vol. II, Nr. 1, 2010, Editura Alma-Mater, ISSN 2067-2934, Comisia Națională pentru Studiul Sportului Școlar 
și Universitar FSSU, MECTS; 
 

F. Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferinţelor internaţionale indexate BDI, minim 3 baze de 
date internaționale 

 
 ”Study regarding the connection between motor proficiency age and chronological age in primary school students, based on precision and fine motor 
integration subtests”  
-5th Annual International Conference: PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, PITESTI, 22nd-23rd of November 2012, ROMANIA, Conference 
proceedings:  Scientific Report Physical Education and Sport, Pitești, România, ISSN 1453-1194, vol. 16/Part II, pag. 55-60 
Indexări: Index Copernicus, Urlich᾿s Periodicals Directory by Proquest, Scipio. 
www.sportconference.ro 
 
 ”Study on the importance of the athletic exercises  in preventing and combating overweight and obesity in children” 
-In revista BDI:  Studia Educatio Artis Gymnasticae, B+,  ISSN 1453-4223,  pag. 59-65, CNCSIS CODE: 540 
Indexări: Scipio, Proquest, Ebsco, Cluj-Napoca, septembrie 2012 
www.studiaubbcluj.ro 
 
 ”Improving the tolerance to lactate and its efficiency in the end of the football game” 
 Congresul internaţional de educaţie fizică, sport şi kinetoterapie – UNEFS, Bucharest,  iunie 2016  
www.unefs.ro 
 

”Theoretical aspects regarding the morphofunctional characteristics of the rugby player from the forwards abd backs compartiment” 
Revista Discobolul, iunie 2018, Vol 13, Nr 4 (50), 2017, pag. 29-32 
 
 

”Using the biomechanical study comparative – computerized of world leader and the best national performance in the last decenious at shot put 
women” 

Revista Discobolul, decembrie 2018 
 
             ”Theoretical aspects of total training – integrated in the physical training of the football player” 
Revista Discobolul, 2019 
 

”Study on the effects of sprints on the injury rate of football players”  
Proceedings of ICPESK 2020, Supplementary Issue of Discobolul  – Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal,   ISSN (online) 2286 – 3702, ISSN–
L 1454 – 3907                                          
Indexări: ERIH PLUS, EBSCO, DOAJ, J-Gate, SCIPIO , Google Academic, DAIJ 
Autori: Marius Stoica, Adina Dreve, Cornel Blejan 

 
”Scientific considerations regarding the research methodology in craniosacral therapy in Cervicalgia” 

Proceedings of ICPESK 2020, Supplementary Issue of Discobolul  – Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, ISSN (online) 2286 – 3702, ISSN–L 
1454 – 3907                                     
Indexări: ERIH PLUS, EBSCO, DOAJ, J-Gate, SCIPIO , Google Academic, DAIJ 
Autori: Anca Oltean, Marius Stoica, Vasile Marcu, Adina Dreve 
 
 
 

G. Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferinţelor internaţionale indexate BDI 

http://www.sportconference.ro/
http://www.studiaubbcluj.ro/
http://www.unefs.ro/
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”Les particularité de l᾿enseignement de l᾿athlétisme dans la leçon d᾿éducation physique en Roumanie”.  

In: Actes du Congres international de l̓ ASEP, Proceedings of the Congress 
 Neuchatel,  Edition ASEP/SVSS Verlag, 1999 
 

”Încotro viața noii organizații sportive”. Discobolul, Revista UNEFS de cultura, educatie, sport si kinetoterapie, Editura Discobolul, calificativ B+, ISSN 
1454-3907, Anul V , nr. 4 (18), decembrie, 2009 
www.unefs.ro 
 

”Studiu privind depistarea la copii a riscului de supraponderabilitate – obezitate și tratarea lor prin mijloace atletice”. Discobolul – Revista UNEFS de 
cultură, educație, sport și kinetoterapie, Anul VI, Nr. 3 (21), septembrie 2010, revista aflată în evidența CNCSIS, categoria B+, Editura Discobolul:, ISSN 1454-
3907 
www.unefs.ro 
 

”Applications of the athletic exercises and the tone and body posture exercises in obesity treatment – recovery program” 
- Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educație, sport și kinetoterapie, Nr. 25, septembrie 2011, revista aflată în evidența CNCSIS, categoria B+, Editura 
Discobolul:, ISSN 1454-3907 
www.unefs.ro 

 
 
 H. Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu Peer-Review şi comitet editorial internaţional 
 
”Quality and internationalization in higher education”   

-Discobolul - Revista UNEFS de cultură, educație, sport și kinetoterapie, Nr. 29 , pg. 89-92, revista aflată în evidența CNCSIS, indexată în bază de date, Editura 
Discobolul, 2012,  ISBN 978-606-8294-10-0; 
www.unefs.ro 
 

I. Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de comunitatea academică 
 

”Evaluarea și perspectiva sprintului în România” 
Revista ANEFS, Nr. 2, 1994: Opinii, eseu, cercetare, învățământ, antrenament, debut, pagina studentului, pag. 17-19 

 
„Studiu experimental privind influenţa exerciţiilor de atletism asupra dezvoltării capacităţii motrice viteza a elevilor din ciclul gimnazial” 

   - Gimnasium. Revistă de educaţie fizică şi sport nr. 5. Anul IV, Facultatea de E.F.S., Universitatea Bacău. Revistă de strictă specialitate, Bacău, noiembrie 
2003 
 

„Studiu privind evaluarea nivelului sprinterilor juniori români în raport cu nivelul internaţional” 
„Optimizarea fitness-ului prin utilizarea unor mijloace de pregătire generală la fotbalişti de înaltă performanţă” 

  - Revista „Discobolul” de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie, nr. 2, A.N.E.F.S., Bucureşti, decembrie 2005; 
 
 „Studiu privind variaţia vitezei de deplasare în proba de 100m garduri, J.O. Atena 2004” 
   - Revista „Discobolul” de cultură, educaţie, sport și kinetoterapie, nr. 4, A.N.E.F.S., Bucureşti, 2006; 
 
 ”Participarea atleților români la JO” 
Revista Discobolul de Cultură, Educaţie, Sport şi kinetoterapie, nr. 6, A.N.E.F.S., Bucureşti, 2006, pag. 41-48 
 

”Linia de sosire”. Revista Dicobolul, nr. 13, ANEFS, București, septembrie, 2008; 
 
 

J. Articole publicate în reviste româneşti 

“Structuri standardizate folosind mijloacele atletismului în fotbalul de mare performanţă, perioada pregătitoare de iarnă” 

- Revista Atletismul românesc, F.R.A., I.S.S.N. 1224-8835, decembrie 2005. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.unefs.ro/
http://www.unefs.ro/
http://www.unefs.ro/
http://www.unefs.ro/

