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Program de cercetare pe termen scurt (0-2 ani) 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Proiecte propuse 
pentru îndeplinirea 

obiectivului 
strategic 

Rezultate aşteptate Resurse necesare 
Posibilităţi 

de 
valorificare 

1 

- Dezvoltarea 

capacităţilor 
de cercetare a 
tinerilor; 

 
 

- Finalizarea 
contractelor 
de cercetare 

in derulare. 
 

- Contractele de 

cercetare in 
derulare sunt 
prezentate in planul 

strategic al 
departamentului, 

- Proiecte pentru 
modernizarea 
laboratoarelor, 

- Proiecte ce 
implica tinerii in 
cercetare. 
 
 
 

- finalizarea contractelor 

aflate in derulare; 
- modernizarea  
infrastructurii de cercetare 

- dezvoltarea 
laboratoarelor mutimedia 

şi multifunctionale 
utilizate in cercetarea 
aplicativa; 

- lucrări publicate in 
reviste recunoscute 
- publicarea de cărţi 
manuale sau monografii, 
- implicarea studenţilor in 
cercetare, 
- dezvoltarea capacitaţii de 

cercetare la tineri, 
- finalizarea lucrărilor de 
disertaţie prin te,mele 

derulate în cadrul 
departamentului/CCPU 

- finalizarea tezelor de 
doctorat, pentru 
doctoranzii aflaţi în stagiu 
- organizarea de sesiuni  
ştiinţifice/conferinţe la 
nivel de departament 
pentru studenţi şi cadre 

didactice, 
 
 

Resurse umane 
- cercetătorii 
titulari şi cadre 
didactice asociate 

- studenţii din 
ciclul de licenţă; 

- studenţii din 
ciclul de master; 
- tineri 

doctoranzi; 
 

Resurse materiale 
- laboratoare şi 
CCPU, cu dotare 
modernă in 
domeniile de 

licenţa, master si 
şcoala doctorala, 
 

Resurse financiare 
- buget alocat 

anual , 
- contracte de 
cercetare /servicii 
de monitorizare 
ca ofertă pentru  
mediul local 
/naţional, cluburi 

sportive, federaţii 
de specialitate 
- parteneriate cu 

facultăţi şi centre 
de profil din ţară 
şi internaţional. 
 

- prestări de 

servicii  în 
mediul local 
- publicaţii 

ştiinţifice, 
 

 



 

Program de cercetare pe termen mediu (2-5 ani) 

Nr. 
crt. 

Obiectiv strategic 

Proiecte propuse 
pentru îndeplinirea 

obiectivului 
strategic 

Rezultate 
aşteptate 

Resurse 
necesare 

Posibilităţi de 
valorificare 

1 

Dezvoltarea de proiecte 

in următoarele direcţii de 

cercetare: 

TC1 - Educaţie fizică şi 

sportivă, Sport şcolar 

TC2 - Sport şi 

Performantă în Sport 

TC3 - Kinetoterapie, 

Educaţie fizică adaptată, 

Sport adaptat 

TC4 - Sportul pentru toţi, 

Fitness, activitate fizică 

relaţionată cu starea de 

sănătate, turism, loisir şi 

activităţi de timp liber 

TC5  - 

Interdisciplinaritate şi 

determinanţi specifici 

unor discipline ştiinţifice 

cu care Ştiinţa sportului 

şi a educaţiei fizice 

colaborează în abordarea 

ex fizic si a activităţii 

fizice în Educaţia Fizică 

şi Sportivă dar si în 

formarea Capacităţii de 

performanţă Sportivă 

TEMATICA DE 

CERCETARE 

(corelata cu 

domeniile de 

licenţă, master,  

şcoală doctorală si 

CCPU 

 

- noi contracte de 

cercetare  

- formarea 

tinerilor 

cercetători, 

- dezvoltarea unor  

noi teme de 

cercetare pentru 

tezele de doctorat, 

- extinderea 

domeniilor de 

obţinere a 

doctoratului, 

- obţinerea 

atestării de noi 

conducători de 

doctorat, 

 

 

 

 

Resurse umane 

- Cercetătorii 

titulari şi cadre 

didactice 

asociate, 

- tineri 

doctoranzi si 

doctori. 

 

Resurse 

materiale 

- laboratoare ce 

deservesc mai 

multe domenii 

conexe 

(prezentate in 

strategia 

departamentului 

cu precizarea 

dotărilor 

precum si a 

necesarului). 

 

- prestări de 

servicii către 

mediul 

economic si 

social, 

- programe 

de masterat şi 

doctorat în 

domeniul 

tematicilor de 

cercetare, 

- transfer 

tehnologic 

către mediul 

economic, 

- finalizare de 

teze de 

doctorat, 

2 

 

Creşterea calităţii 

rezultatelor cercetării şi  

publicarea lor în reviste 

naţionale sau 

internaţionale 

indexate/cotate ISI, ISI 

Proceedings sau BDI 

recunoscute 

TEMATICA DE 

CERCETARE 

(corelata cu 

domeniile de 

licenţă, master,  

şcoală doctorală si 

CCPU 

 

- publicaţii 

ştiinţifice in 

reviste si edituri 

recunoscute 

CNCSIS sau 

internaţional, 

 

Resurse 

financiare 

- buget alocat 

anual de 

universitate, 

- contracte de 

cercetare 

aplicativa cu 

mediul local 

- parteneriate cu 

mediul 

economic. 

 



 

3 

Creşterea capacităţii 

interne de cercetare / 

comunicare / publicare şi 

de atragerea a unor 

potenţiali colaboratori 

interni şi internaţionali 

- Participarea la 

conferinţe 

naţionale şi 

internaţionale, 

- Organizarea 

Conferinţei 

Internaţionale 

Anuale ,,Physical 

Education Sport 

and Health 

Creşterea 

capacităţii de 

publicare 

ştiinţifică şi a 

vizibilităţii 

internaţionale a 

revistei ,,Journal 

of Physical 

Education and 

Sport” prin 

promovarae 

cercetări 

Româneşti în 

domeniu. 

Resurse 

financiare 

- surse 

financiare 

provenite din 

autofinanţare şi 

publicare / 

organizare 

 

 

Strategie de cercetare pe termen lung (peste 5 ani) 

Nr. 
crt. 

Obiectiv strategic 

Proiecte 
propuse pentru 

îndeplinirea 
obiectivului 

strategic 

Rezultate aşteptate Resurse necesare 
Posibilităţi de 
valorificare 

1 

- Colaborare 

internaţională. 

 

- Laboratoare 

multifunctionale in 

domeniile abordate, 

dotate corespunzător 

cercetării aplicative. 

 

- implicarea in mediul 

academic şi social  

local prin aplicarea / 

implementarea  unor 

tematici de cercetare 

ce vizează directivelor 

UE. , OMS şi 

guvernamentale, 

privind calitatea vieţii, 

bunăstarea fizică şi 

starea de sănătate prin 

programe de 

intervenţie specifică 

activităţii fizice şi 

sportului în mediul 

social local 

- Depuneri de 

proiecte de 

cercetare   

 

- Participarea 

în proiecte 

finanţate in 

calitate 

coordonator 

sau de 

partener. 

 

 

- Iniţierea unor 

proiecte 

/programe cu 

adresabilitate  

comunităţii 

locale de 

promovare a 

stilului de viaţă 

activă 

- realizarea de 

parteneriate cu 

universităţi din UE 

pe domeniile de 

cercetare corelate 

cu domeniile de 

licenţă sau conexe; 

-  lucrări publicate 

în reviste cotate ISI 

sau reviste 

recunoscute 

internaţional; 

- realizarea de 

proiecte comune cu 

diverse instituţii din 

comunitatea 

europeana ce au ca 

scop 

implementarea 

directivelor UE pe 

linia sportului si 

educaţiei fizice. 

- dotarea si 

modernizarea 

laboratoarelor  

- generarea unor 

noi teme de 

Resurse umane 

- Cercetătorii 

titulari şi cadre 

didactice 

asociate; 

- Tineri doctori; 

 

Resurse materiale 

- CCPU, 

laboratoare, 

multifunctionale 

ce deservesc 

domeniile conexe  

ştiinţei spotului şi 

educaţiei fizice 

 

Resurse 
financiare 

- resurse 

financiare 

provenite din 

contracte de 

cercetare 

- prestări de 

servicii de 

cercetare / 

monitorizare 

către parteneri 

din mediul 

academic si 

sportiv 

- publicaţii in 

reviste cotate 

ISI, ISI 

Proceedings, 

BDI 

- publicarea de 

carţi, manuale si 

monografii, 

- deschiderea 

către noi direcţii 

de cercetare ce 

pot atrage noi 

colaborări 

- modernizarea 

CCPU şi a 

laboratoarelor, 

- dezvoltarea de 

noi parteneriate 



 

cercetare in 

domeniile abordate; 

- îmbunătăţirea 

managementului 

cercetării si a 

performantelor 

cercetătorilor. 

- organizarea de 

seminarii ştiinţifice 

/conferinţe  la nivel 

naţional şi 

internaţional 

- buget alocat de 

universitate, 

- contracte de 

cercetare 

aplicativa cu 

mediul economic 

si social. Local 

- parteneriate cu 

organisme ce 

susţin cercetarea 

ştiinţifică şi 

capacitatea de 

publicare. 

cu instituţii 

similare din ţară 

şi din 

comunitatea 

europeană., 

 

 

  

 Director de departament, 
Prof.univ.dr. Creţu Marian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directii de cercetare Teme de cercetare (T.C.) Iniţiator temă Colectiv de lucru 



 

(D.C) 

Activitati de timp liber 

Cercetări asupra educaţiei 

experienţiale, aventură, team 

building ; posibilitatea 

implementării curriculare a 

acestor conţinuturi 

Roşu Daniel 

Cojanu Florin, Stefanica 

Valentina, Naiba George, 

Mateescu Adriana 

Metodologia organizării şi 

desfăşurării taberelor şcolare: 

condiţii cerinţe, programe 

tematice, securizare 

Roşu Daniel 
Popescu Corina, Macri Aura, 

Stancu Maura 

Loisir nociv, depedenţe 

moderne ale tinerei generaţii : 

. sedentarism, alcool, tutun, 

drog, calculator în exces 

Macri Aura 

Stancu Maura, Mateescu 

Adriana, Naiba George, Nastase 

Viorel, Macri Aura 

Securizare acvatică 
Manole 

Carmen 

Popescu Corina, Macri Aura, 

Stancu Maura 

Strategii de atragere a 

persoanelor de gen feminin în 

practicarea activităţilor 

motrice 

Niculescu 

Ionela 

Stancu Maura 

Hristache Diana, Enache 

Carmen 

Strategii de implementare a 

unor programe de timp liber 

pentru copii 

Toma 

Geanina 
Popescu Corina 

Studiul diversificării 

programelor de gimnastică de 

întreţinere corporală în 

perioada contemporană 

Amzăr 

Luminiţa 

Rada Larisa, Hristache Diana, 

Fleancu Leonard 

Aqua fitnesss 
Manole 

Carmen 

Popescu Corina, Macri Aura, 

Stancu Maura 

Sport de performanta 

 

Aqua power Cretu Marian Manole Carmen 

Evidenţierea unor abilităţi 

speciale la judoka cu grad 

scăzut de accidentare 

Roşu Daniel Rabolu Emilian, Cretu Marian 

Căderi competiţionale în 

judo-ul de performanţă 
Roşu Daniel 

Cretu Marian, Mihai Ilie, 

Rabolu Emilian, 

Educaţie Fizică şi 

Sportivă 

Utilizarea educaţiei fizice în 

creşterea / îmbunătăţirea 

calităţii vieţii 

Niculescu 

Ionela 
Rada Larisa, Amzăr Luminiţa 

Interdisciplinaritate 

 

Tendinţele sportului 

contemporan românesc: 

adaptări actuale, sport de 

masă, sport privat, sport de 

succes, sport în criză, sport de 

performanţă şi mare 

performanţă, 

Roşu Daniel 
Fleancu Leonard, Cojanu Florin, 

Naiba George 



 

interdisciplinaritate 

Pliometrie în medii diferite : 

natural versus apă 

Niculescu 

Ionela 

Mateescu 

Adriana 

Naiba George, Visan Paul 

 

Asimetrii de forţă Creţu Marian Mihai Ilie, Roşu Daniel 

Marketing de succes în 

promovarea ofertei 

educaţionale a FEFS 

Voicu 

Valentina 

Cojanu Florin, Stancu Maura 

 

Cultură organizaţională : 

analiza critică pe cadul UPIT, 

FEFS Piteşti, paliere : 

studenţi, cadre didactice 

Voicu 

Valentina 

Fleancu Leonard, Enache 

Sebastian 

Bioenergia în sport Stancu Maura Cretu Marian 

Strategii de optimizare a 

pregătirii psihologice în 

sportul de performanţă 

Fleancu 

Leonard 

Trandafirescu Gabriel, Enache 

Sebastian 

Strategii de integrare a 

persoanelor defavorizate 

social 

Fleancu 

Leonard 

Ghimişliu Florin, Hristache 

Diana 

Asocierea celor 2 M : 

mişcare-mâncare în 

promovarea calităţii vieţii 

Enache 

Carmen 

Macri Aura,Mihailescu Liviu, 

Enache Carmen 

Educație fizica si 

sportiva 

Atractivitate în educaţia fizică 

şcolară 

Niculescu 

Ionela 

Cojanu Florin 

Fleancu Leonard, Enache 

Sebastian 

 

 

Director de departament, 

Prof.univ.dr. Marian Creţu 

 

 

 

 

 

 

 

 


