
          

 

PROFILUL ȘTIINȚIFIC/COMPETENȚE: recuperare medicală, kinetoterapie, kinetoprofilaxie, 
medicină sportivă, antropometrie, ergofiziologie 

           CONDUCĂTOR DE DOCTORAT DIN ANUL 2000                                                                                                     

Doctor în Științe medicale din anul 1996 

34 teze finalizate în Știința Sportului și Educației Fizice 

Teme de cercetare de interes: Metode moderne de recuperare funcțională după 
accidente vasculare cerebrale, Optimizarea capacității de efort la adulți sedentari, Recuperarea 
prin sport adaptat în paraplegia posttraumatică, Recuperarea în spondilita anchilozantă la 
sportivi și nesportivi, Evaluarea stabilității posturale și a echilibrului dinamic în disfuncții 
neurologice și în sportul de performanță, Creșterea și dezvoltarea copiilor cu deficiențe de vedere, 
Coordonarea la copii cu deficiențe de vedere ș.a.  

Publicații: 

Unic autor al următoarelor monografii:  
• Ghidul masajului clasic. Tehnici și aplicații în sport și în recuperare medicală, Editura 

Discobolul, București, 2016, 320 pag., ISBN 978-606-8603-78-0;  
• Bioenergetică și ergometrie aplicată în sport, Editura CD PRESS, București, 2011, 303 pag., 

ISBN 978-606-528-102-8;   
• Kinantropometrie, Editura CD PRESS, Bucureşti, 2009, 347 pag.ISBN 978-606-528-030-4; 
• Kinetologie medicală, 1999, Editura AXA Bucureşti, 436 pag., ISBN  973-97408-7-1;  
• Elemente de kinetologie medicală, 1999, Editura Inedit, Bucureşti, 412 pag., ISBN  973-39-

0359;  
• Postura corporală normală şi patologică, 1999, Editura ANEFS, Bucureşti, 223 pag., ISBN 

973-990-53-1-5-616-056.2;  
• Mijloace kinetoterapeutice în afecţiunile abdomino-ginecologice, 1996, Editura Tehnică, 

Bucureşti, 120 pag., ISBN 973-96804-1-0, ediţie revăzută a lucrării cu acelaşi titlu, 
publicată în anul 1995, Editura Caritas, Bucureşti, 122 pag., ISBN 973-0-02028-01;  

• Masajul – tehnici şi aplicaţii în sport, 1995, Editura Tehnică Bucureşti, 136 pag., ISBN 973-
31-9825-4, ediţie revăzută a lucrării cu acelaşi titlu, publicată în anul 1992, Editura MTS 
Bucureşti, 188 pag. 
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• Cercetări Interdisciplinare în Sport – Modalităţi de atragere a parteneriatelor ştiinţifice 
europene şi de valorificare a fondului propriu de know-how, 2008,     Ed. Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, 243 pag., ISBN 978-973-745-045-6;   

• Vademecum I – Programe pentru ciclul II studii universitare de licenţă, 2007, Ed. Bren, 
Bucuresti, 132 pag., ISBN 978-973-648-685; 

•  Vademecum II – Programe pentru ciclul II studii universitare de masterat, 2007, Ed. 
Bren, Bucuresti, 156 pag., I SBN 978-973-648-686;  

• Asistenţă, consiliere şi intervenţii psiho-medicale în sport şi kinetoterapie, Editura 
Fundaţiei Humanitas, București, 2006, ISBN 973-99023-3-2;  

• Hidrokinetoterapia în afecţiunile reumatismale, 1995, Editura Printech, Bucureşti, 188 
pag., ISBN 973-9402-70-4615.832.616.72-002.77; 

• Programe de exerciţii pentru corectarea deposturărilor, 1991, Editura Wilnitech, 
Bucureşti, 91 pag., ISBN 973-98-675-0-2. 

 
Peste 130 de lucrări științifice prezentate sau publicate în reviste de specialitate. 

Număr lucrări publicate 

  ● Articole sau review, publicate în reviste indexate în Web of Science (ISI), al căror  IF este mai 
mare sau egalcu p, realizate în calitate de autor principal – 2 

  ●  Articole sau review, publicate în reviste indexate în Web of Science (ISI), al căror IF este mai 
mic decât p sau în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), dar indexate în cel puțin două baze 
de date internaționale, realizate în calitate de autor principal – 16 

  ●   Lucrări in extenso (tip proceedings) indexate WoS sau altă BDI recunoscută, realizate în calitate 
de autor principal – 31 

  ● Alte articole in extenso publicate în calitate de autor/co-autor în reviste științifice – 7 

Proiecte de cercetare:  

Evaluator / coordonator / manager / membru  

• Pluri- şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale, Număr de identificare 

contract: POSDRU/159/1.5/S/141086, Beneficiar: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 

Academia Română, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 

1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere”, Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; 

• Cariera de excelenţă în cercetare şi societatea cunoaşterii prin finanţarea studiilor 

universitare de doctorat (EXCEL-FIN), Numărul de identificare al contractului: 

POSDRU/107/1.5/S/82839; Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 

din Bucureşti, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; 

• Dezvoltarea studiilor universitare de doctorat în domeniul Medicină Dentară (Doc-Dent), 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/21/1.5/G/39679 Beneficiar: Universitatea 

de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti (2010-2012), Proiect cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane; 

• Sprijinirea cercetării prin formarea de specialiști în cadrul programului de studii 

postdoctorale, Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/64109, 

Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti (2010-2013), 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; 

• Dezvoltarea cadrului instituțional de implementare a normelor de etică și deontologie 

academică în UNEFS (EThICS), 2018; 

• Dinamica dezvoltării morfologice, funcționale și motrice a copiilor și adolescenților  6-12 ani 

din Romania, contract cu Ministerul Învățământului, 1995, cod CNCSU 21.2, cod domeniu 21;  

• Colegiul universitar de kinetoterapie, management organizatoric, promotor ANEFS 

Bucureşti, în cadrul Proiectului de Reformă a Învăţământului Superior şi a Cercetării 

Ştiinţifice din Universităţi (RO-4096), CNFIS, co-finanţat de Guvernul României şi Banca 

Mondială, 2000-2002; 

• Modalităţi adecvate României de atragere a tineretului în practicarea sportului recreativ – o 

alternativă la irosirea sau vicierea timpului liber - membru titular, Cod CNCSIS 283, 2007 – 

2010; 

• IDD - Cadru organizatoric al educației permanente în domeniul activităților motrice 

formative, sportive, recuperatorii și de timp liber, promotor ANEFS Bucureşti, în cadrul 

Proiectului de Reformă a Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice din Universităţi 

(RO-4096), CNFIS, co-finanţat de Guvernul României şi Banca Mondială, 2000-2002; 

• Sindromul de malabsorbție și efectul produselor eubiotice în tratarea lui, contract 

interguvernamental România – China nr. 460/1996;  

• privind acțiunea cicatrizantă și trofică a biocicatrinului în cervicite (profilaxia în cancerul 

colului uterin), contract interguvernamental România – Republica Moldova nr. 300/1996;  

• Cercetări privind terapia combinată a tulburărilor digestive și genitale generate de 

neuropatia diabetică, contract interguvernamental România – China nr. 257/1996; 

• Tratarea cu produse bioterapice în reumatismul cronic degenerativ, contract 

interguvernamental România – Republica Moldova, nr. 564B/1994 – membru; 

• Tratamentul complex în sechelele posttraumatice articulare la copii și adulți, contract 

interguvernamental România – Republica Moldova nr. 672B/ 1994; 

• Studiu privind obiectivarea nivelului de pregătire sportivă, contract cu Ministerul 

Învățământului nr. 3033/1994; 

• Studiu complex al pregătirii sportivelor de mare performanță sub aspect biologic, psihologic 

și metodologic, contract cu Ministerul Cercetării și Tehnologiei nr. 1106/B/1993. 

 
 
 

 

 

 


