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Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior                                                                              ANEXA - 4 

Centralizatorul datelor privind cercetarea ştiinţifică desfaşurată de cadrele didactice din Departamentul de Asistenta Medicala si 

Kinetoterapie 

în anii calendaristici 2012 – 2016 
 

0 1 2 3 4 5 

Nr. crt. 

Teme de cercetare ştiinţifică în ultimii ani care 
preced evaluarea externă instituţională (datele suport 
ale centralizatorului se prezintă în formatul electronic 

de raportare anuală la CNCSIS) 

Modul de finanţare * An univ. lei 
Lucrări, publicaţii, granturi, alte produse ale 

cercetării ** 

1 

TEORO – Terapia ocupaţională şi ingineria aplicată 
în echipamente pentru reabilitare şi tehnologie 

asistivă – Specializări universitare europene, nou 
introduse în România, pentru o societate bazată pe 

cunoaştere şi egalitate de şanse  
(TC_32_2012_DAMK) 

POSDRU 2012 14530252 
1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 

competiţie internaţională - F1 (F1.1); 

2 
e-Training for Wellness in SPA Services  

(TC_33_2012_DAMK) 
LEONARDO DA VINCI - 

Transfer of innovation 
2012 282179 

1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 
competiţie internaţională - F1 (F1.3); 

3 
D-ACTIVE (Disability and Active Citizenship)  

(TC_34_2012_DAMK) 
LLP – Grundtvig 2012 1675800 

1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 
competiţie internaţională - F1 (F1.2); 

4 
Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței 

medicale  (TC_1_2012_DAMK) 
Plan intern 2012  

13 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.1, 

C3.2, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6, C3.7, C3.8, 
C3.9, C3.10, C3.11, C3.12, C3.13);2 Lucrări 
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(articole) în volume indexate ISI Proceedings - 
C2 (C2.1, C2.2);2 Cărţi şi capitole în cărţi de 

specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.1, 
B2.2);1 Brevete de invenţie (E.1);7 Lucrări 
(articole) în reviste, neindexate - D1 (D1.1, 

D1.2, D1.3, D1.4, D1.5, D1.6, D1.7);3 Lucrări 
(articole) în volumele manifestărilor ştiinţifice, 
neindexate - D2 (D2.1, D2.2, D2.3);3 Lucrări 

(articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.1, C1.2, 
C1.3); 

5 
Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale  

(TC_2_2012_DAMK) 
Plan intern 2012  

1 Granturi / proiecte de cercetare cu mediul 
socio-economic - F3 (F3.1);1 Lucrări (articole) 

în reviste cotate ISI - C1 (C1.4); 

6 
Identificarea modalităţiilor de eficientizare a 

îngrijirilor pentru sănătate  (TC_3_2012_DAMK) 
Plan intern 2012   

7 
Gerontologie socială din perspectiva asistenței 

medicale  (TC_4_2012_DAMK) 
Plan intern 2012   

8 
Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva asistenței medicale  
(TC_5_2012_DAMK) 

Plan intern 2012   

9 

Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra 
organismului în diverse condiţii de solicitare din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_6_2012_DAMK) 

Plan intern 2012  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.13); 
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10 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_7_2012_DAMK) 

Plan intern 2012   

11 
Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_8_2012_DAMK) 

Plan intern 2012   

12 

Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, 
resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_9_2012_DAMK) 

Plan intern 2012   

13 Studii ale motricităţii umane  (TC_10_2012_DAMK) Plan intern 2012  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.14); 

14 Studii de kinantropologie  (TC_11_2012_DAMK) Plan intern 2012   

15 
Studii de kinetoterapie şi terapia durerii  

(TC_12_2012_DAMK) 
Plan intern 2012  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.15, C3.16); 

16 
Studii APA (activităţi fizice adaptate)  

(TC_13_2012_DAMK) 
Plan intern 2012   

17 
Cercetare clinică medicală din perspectiva 

kinetoterapiei  (TC_14_2012_DAMK) 
Plan intern 2012  

3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.16, C3.17, C3.18);1 Lucrări (articole) în 
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volume indexate ISI Proceedings - C2 (C2.3); 

18 
Studii de gerontologie socială din perspectiva 

kinetoterapiei  (TC_15_2012_DAMK) 
Plan intern 2012  

1 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 
Proceedings - C2 (C2.4); 

19 
Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva kinetoterapiei  
(TC_16_2012_DAMK) 

Plan intern 2012  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.19, C3.20);2 Lucrări (articole) în volume 
indexate ISI Proceedings - C2 (C2.5, C2.6); 

20 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva kinetoterapiei  (TC_17_2012_DAMK) 
Plan intern 2012  

1 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 
Proceedings - C2 (C2.7); 

21 
Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic 

al performanţei sportive  (TC_18_2012_DAMK) 
Plan intern 2012  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.15, C3.21); 

22 
Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei  

(TC_19_2012_DAMK) 
Plan intern 2012  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.22);1 Granturi / proiecte de cercetare 

câştigate prin competiţie naţională - F2 (F2.1); 

23 
Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi 

integrare a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva 
kinetoterapiei  (TC_20_2012_DAMK) 

Plan intern 2012  

1 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 
Proceedings - C2 (C2.8);1 Lucrări (articole) în 
reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI - C3 (C3.23); 

24 
Studii de terapie ocupaţională aplicată  

(TC_21_2012_DAMK) 
Plan intern 2012  

3 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 
Proceedings - C2 (C2.4, C2.9, C2.10); 



5 / 26. 

0 1 2 3 4 5 

25 
Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_22_2012_DAMK) 
Plan intern 2012  

1 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 
Proceedings - C2 (C2.3); 

26 
Sănătatea publică din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_23_2012_DAMK) 
Plan intern 2012   

27 
Gerontologie socială din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_24_2012_DAMK) 
Plan intern 2012   

28 
Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_25_2012_DAMK) 

Plan intern 2012  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.19); 

29 

Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra 
organismului în diverse condiţii de solicitare din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_26_2012_DAMK) 

Plan intern 2012   

30 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_27_2012_DAMK) 

Plan intern 2012  
1 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 

Proceedings - C2 (C2.7); 

31 
Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_28_2012_DAMK) 

Plan intern 2012   

32 
Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, 

resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie din 
perspectiva terapiei ocupaționale  

Plan intern 2012   



6 / 26. 

0 1 2 3 4 5 

(TC_29_2012_DAMK) 

33 
Strategii de optimizare a curriculei în Terapia 

ocupațională  (TC_30_2012_DAMK) 
Plan intern 2012  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.24);1 Lucrări (articole) în volumele 

manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 
(D2.4); 

34 
Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi 

integrare a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva 
terapiei ocupaționale  (TC_31_2012_DAMK) 

Plan intern 2012   

35 

TEORO – Terapia ocupaţională şi integrarea aplicată 
în echipamente pentru reabilitare şi tehnologie 

asistivă – Specializări universitare europene, nou 
introduse în România, pentru o societate bazată pe 

cunoaştere şi egalitate de şanse  
(TC_32_2013_DAMK) 

POSDRU 2013 14530252  

36 
e-Training for Wellness in SPA Services  

(TC_33_2013_DAMK) 
LEONARDO DA VINCI - 

Transfer of innovation 
2013 282179 

4 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
naţionale (autor) - B2 (B2.3, B2.4, B2.5, 

B2.6);1 Lucrări (articole) în volumele 
manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 

(D2.5);1 Lucrări (articole) în volume indexate 
ISI Proceedings - C2 (C2.11);1 Granturi / 

proiecte de cercetare câştigate prin competiţie 
internaţională - F1 (F1.3); 

37 Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței Plan intern 2013  7 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 
(C1.5, C1.6, C1.7, C1.8, C1.9, C1.10, C1.11);1 



7 / 26. 

0 1 2 3 4 5 

medicale  (TC_1_2013_DAMK) Brevete de invenţie (E.2);1 Lucrări (articole) în 
volume indexate ISI Proceedings - C2 
(C2.12);12 Lucrări (articole) în reviste 

/volumele unor manifestări ştiinţifice indexate 
BDI - C3 (C3.25, C3.26, C3.27, C3.28, C3.29, 

C3.30, C3.31, C3.32, C3.33, C3.34, C3.35, 
C3.36);2 Cărţi şi capitole în cărţi de 

specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.7, 
B2.8);8 Granturi / proiecte de cercetare 

câştigate prin competiţie internaţională - F1 
(F1.4, F1.5, F1.6, F1.7, F1.8, F1.9, F1.10, 

F1.11);7 Lucrări (articole) în volumele 
manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 
(D2.6, D2.7, D2.8, D2.9, D2.10, D2.11, 

D2.12);2 Granturi / proiecte de cercetare cu 
mediul socio-economic - F3 (F3.2, F3.3);6 

Lucrări (articole) în reviste, neindexate - D1 
(D1.8, D1.9, D1.10, D1.11, D1.12, D1.13); 

38 
Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale  

(TC_2_2013_DAMK) 
Plan intern 2013  

1 Lucrări (articole) în volumele manifestărilor 
ştiinţifice, neindexate - D2 (D2.13);1 Granturi / 

proiecte de cercetare cu mediul socio-
economic - F3 (F3.4); 

39 
Identificarea modalităţiilor de eficientizare a 

îngrijirilor pentru sănătate  (TC_3_2013_DAMK) 
Plan intern 2013  

2 Granturi / proiecte de cercetare cu mediul 
socio-economic - F3 (F3.5, F3.6); 

40 Gerontologie socială din perspectiva asistenței Plan intern 2013   
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medicale  (TC_4_2013_DAMK) 

41 
Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva asistenței medicale  
(TC_5_2013_DAMK) 

Plan intern 2013   

42 

Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra 
organismului în diverse condiţii de solicitare din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_6_2013_DAMK) 

Plan intern 2013   

43 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_7_2013_DAMK) 

Plan intern 2013   

44 
Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_8_2013_DAMK) 

Plan intern 2013  
1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 

naţionale (autor) - B2 (B2.9); 

45 

Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, 
resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_9_2013_DAMK) 

Plan intern 2013   

46 Studii ale motricităţii umane  (TC_10_2013_DAMK) Plan intern 2013  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.37, C3.38); 

47 Studii de kinantropologie  (TC_11_2013_DAMK) Plan intern 2013   
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48 
Studii de kinetoterapie şi terapia durerii  

(TC_12_2013_DAMK) 
Plan intern 2013  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.39, C3.40);2 Cărţi şi capitole în cărţi de 
specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.10, 
B2.11);1 Granturi / proiecte de cercetare 

câştigate prin competiţie internaţională - F1 
(F1.3); 

49 
Studii APA (activităţi fizice adaptate)  

(TC_13_2013_DAMK) 
Plan intern 2013   

50 
Cercetare clinică medicală din perspectiva 

kinetoterapiei  (TC_14_2013_DAMK) 
Plan intern 2013  

6 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.41, C3.42, C3.39, C3.43, C3.44, C3.45);2 
Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
naţionale (autor) - B2 (B2.12, B2.13); 

51 
Studii de gerontologie socială din perspectiva 

kinetoterapiei  (TC_15_2013_DAMK) 
Plan intern 2013   

52 
Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva kinetoterapiei  
(TC_16_2013_DAMK) 

Plan intern 2013  

4 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.46, C3.39, C3.40, C3.47);2 Lucrări 

(articole) în volume indexate ISI Proceedings - 
C2 (C2.13, C2.14);2 Cărţi şi capitole în cărţi 
de specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.13, 

B2.14); 

53 Cercetări de psiho-sociologie medicală din Plan intern 2013   
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perspectiva kinetoterapiei  (TC_17_2013_DAMK) 

54 
Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic 

al performanţei sportive  (TC_18_2013_DAMK) 
Plan intern 2013  

4 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.48, C3.43, C3.49, C3.50);1 Lucrări 

(articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.12); 

55 
Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei  

(TC_19_2013_DAMK) 
Plan intern 2013   

56 
Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi 

integrare a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva 
kinetoterapiei  (TC_20_2013_DAMK) 

Plan intern 2013  

1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
naţionale (autor) - B2 (B2.15);2 Lucrări 

(articole) în reviste /volumele unor manifestări 
ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.51, C3.52); 

57 
Studii de terapie ocupaţională aplicată  

(TC_21_2013_DAMK) 
Plan intern 2013   

58 
Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_22_2013_DAMK) 
Plan intern 2013   

59 
Sănătatea publică din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_23_2013_DAMK) 
Plan intern 2013   

60 
Gerontologie socială din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_24_2013_DAMK) 
Plan intern 2013   

61 
Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_25_2013_DAMK) 

Plan intern 2013  
2 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 

Proceedings - C2 (C2.13, C2.14); 
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62 

Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra 
organismului în diverse condiţii de solicitare din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_26_2013_DAMK) 

Plan intern 2013  
2 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 

naţionale (autor) - B2 (B2.14, B2.11); 

63 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_27_2013_DAMK) 

Plan intern 2013   

64 
Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_28_2013_DAMK) 

Plan intern 2013   

65 

Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, 
resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_29_2013_DAMK) 

Plan intern 2013   

66 
Strategii de optimizare a curriculei în Terapia 

ocupațională  (TC_30_2013_DAMK) 
Plan intern 2013  

1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
naţionale (autor) - B2 (B2.10); 

67 
Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi 

integrare a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva 
terapiei ocupaționale  (TC_31_2013_DAMK) 

Plan intern 2013  
2 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 

naţionale (autor) - B2 (B2.15, B2.12); 

68 
NOVA CURRICULA - Adaptarea programelor de 

studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor 
din Învăţământul Superior   (TC_32_2014_DAMK) 

POSDRU 2014 2042337  
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69 
Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a 

studenților și absolvenților prin consiliere și 
plasamente practice  (TC_33_2014_DAMK) 

POSDRU 2014 12413092  

70 
Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței 

medicale  (TC_1_2014_DAMK) 
Plan intern 2014  

4 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 
(C1.13, C1.14, C1.15, C1.16);2 Cărţi şi 

capitole în cărţi de specialitate, naţionale 
(autor) - B2 (B2.16, B2.17);18 Lucrări 

(articole) în reviste /volumele unor manifestări 
ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.53, C3.54, 
C3.55, C3.56, C3.57, C3.58, C3.59, C3.60, 
C3.61, C3.62, C3.63, C3.64, C3.65, C3.66, 
C3.67, C3.68, C3.69, C3.70);1 Brevete de 

invenţie (E.3);1 Granturi / proiecte de cercetare 
cu mediul socio-economic - F3 (F3.7);2 

Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 
competiţie internaţională - F1 (F1.12, 

F1.13);10 Lucrări (articole) în volumele 
manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 

(D2.14, D2.15, D2.16, D2.17, D2.18, D2.19, 
D2.20, D2.21, D2.22, D2.23);1 Lucrări 

(articole) în reviste, neindexate - D1 (D1.14); 

71 
Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale  

(TC_2_2014_DAMK) 
Plan intern 2014  

3 Granturi / proiecte de cercetare cu mediul 
socio-economic - F3 (F3.8, F3.9, F3.10);1 
Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.71);1 Lucrări (articole) în volumele 

manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 
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(D2.24); 

72 
Identificarea modalităţiilor de eficientizare a 

îngrijirilor pentru sănătate  (TC_3_2014_DAMK) 
Plan intern 2014   

73 
Gerontologie socială din perspectiva asistenței 

medicale  (TC_4_2014_DAMK) 
Plan intern 2014   

74 
Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva asistenței medicale  
(TC_5_2014_DAMK) 

Plan intern 2014   

75 

Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra 
organismului în diverse condiţii de solicitare din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_6_2014_DAMK) 

Plan intern 2014   

76 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_7_2014_DAMK) 

Plan intern 2014   

77 
Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_8_2014_DAMK) 

Plan intern 2014  
1 Lucrări (articole) în volumele manifestărilor 

ştiinţifice, neindexate - D2 (D2.25); 

78 

Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, 
resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_9_2014_DAMK) 

Plan intern 2014   
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79 Studii ale motricităţii umane  (TC_10_2014_DAMK) Plan intern 2014  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.72, C3.73);1 Lucrări (articole) în volumele 
manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 

(D2.26); 

80 Studii de kinantropologie  (TC_11_2014_DAMK) Plan intern 2014   

81 
Studii de kinetoterapie şi terapia durerii  

(TC_12_2014_DAMK) 
Plan intern 2014  

2 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 
Proceedings - C2 (C2.15, C2.16);1 Cărţi şi 
capitole în cărţi de specialitate, naţionale 

(autor) - B2 (B2.18); 

82 
Studii APA (activităţi fizice adaptate)  

(TC_13_2014_DAMK) 
Plan intern 2014   

83 
Cercetare clinică medicală din perspectiva 

kinetoterapiei  (TC_14_2014_DAMK) 
Plan intern 2014  

1 Lucrări (articole) în volumele manifestărilor 
ştiinţifice, neindexate - D2 (D2.27); 

84 
Studii de gerontologie socială din perspectiva 

kinetoterapiei  (TC_15_2014_DAMK) 
Plan intern 2014   

85 
Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva kinetoterapiei  
(TC_16_2014_DAMK) 

Plan intern 2014  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.74, C3.75);3 Lucrări (articole) în volumele 
manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 

(D2.28, D2.29, D2.30); 

86 Cercetări de psiho-sociologie medicală din Plan intern 2014   
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perspectiva kinetoterapiei  (TC_17_2014_DAMK) 

87 
Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic 

al performanţei sportive  (TC_18_2014_DAMK) 
Plan intern 2014   

88 
Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei  

(TC_19_2014_DAMK) 
Plan intern 2014  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.76); 

89 
Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi 

integrare a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva 
kinetoterapiei  (TC_20_2014_DAMK) 

Plan intern 2014  
1 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 

Proceedings - C2 (C2.17); 

90 
Studii de terapie ocupaţională aplicată  

(TC_21_2014_DAMK) 
Plan intern 2014  

1 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 
Proceedings - C2 (C2.15); 

91 
Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_22_2014_DAMK) 
Plan intern 2014   

92 
Sănătatea publică din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_23_2014_DAMK) 
Plan intern 2014   

93 
Gerontologie socială din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_24_2014_DAMK) 
Plan intern 2014  

1 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 
Proceedings - C2 (C2.16); 

94 
Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_25_2014_DAMK) 

Plan intern 2014  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.75, C3.77);2 Lucrări (articole) în volumele 
manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 

(D2.31, D2.32); 
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95 

Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra 
organismului în diverse condiţii de solicitare din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_26_2014_DAMK) 

Plan intern 2014   

96 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_27_2014_DAMK) 

Plan intern 2014   

97 
Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_28_2014_DAMK) 

Plan intern 2014   

98 

Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, 
resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_29_2014_DAMK) 

Plan intern 2014   

99 
Strategii de optimizare a curriculei în Terapia 

ocupațională  (TC_30_2014_DAMK) 
Plan intern 2014   

100 
Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi 

integrare a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva 
terapiei ocupaționale  (TC_31_2014_DAMK) 

Plan intern 2014  
1 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 

Proceedings - C2 (C2.17); 

101 
NOVA CURRICULA - Adaptarea programelor de 

studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor 
din Învăţământul Superior   (TC_32_2015_DAMK) 

POSDRU 2015 2042337 

1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 
competiţie internaţională - F1 (F1.14);1 Cărţi 
şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale 

(autor) - B2 (B2.19); 
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102 
Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a 

studenților și absolvenților prin consiliere și 
plasamente practice  (TC_33_2015_DAMK) 

POSDRU 2015 12413092 
1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 

competiţie internaţională - F1 (F1.15); 

103 
Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței 

medicale  (TC_1_2015_DAMK) 
Plan intern 2015  

7 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.78, C3.79, C3.80, C3.81, C3.82, C3.83, 
C3.84);2 Granturi / proiecte de cercetare 

câştigate prin competiţie internaţională - F1 
(F1.16, F1.17);1 Granturi / proiecte de 

cercetare câştigate prin competiţie naţională - 
F2 (F2.2);2 Cărţi şi capitole în cărţi de 

specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.20, 
B2.21);3 Lucrări (articole) în volumele 

manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 
(D2.33, D2.34, D2.35);2 Lucrări (articole) în 

reviste cotate ISI - C1 (C1.17, C1.18);2 
Brevete de invenţie (E.4, E.5); 

104 
Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale  

(TC_2_2015_DAMK) 
Plan intern 2015  

3 Granturi / proiecte de cercetare cu mediul 
socio-economic - F3 (F3.11, F3.12, F3.13); 

105 
Identificarea modalităţiilor de eficientizare a 

îngrijirilor pentru sănătate  (TC_3_2015_DAMK) 
Plan intern 2015   

106 
Gerontologie socială din perspectiva asistenței 

medicale  (TC_4_2015_DAMK) 
Plan intern 2015   

107 Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de 
beneficiari din perspectiva asistenței medicale  

Plan intern 2015  1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
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(TC_5_2015_DAMK) (C3.85); 

108 

Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra 
organismului în diverse condiţii de solicitare din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_6_2015_DAMK) 

Plan intern 2015   

109 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_7_2015_DAMK) 

Plan intern 2015  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.86); 

110 
Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_8_2015_DAMK) 

Plan intern 2015   

111 

Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, 
resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_9_2015_DAMK) 

Plan intern 2015  

1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
naţionale (autor) - B2 (B2.22);1 Lucrări 

(articole) în volumele manifestărilor ştiinţifice, 
neindexate - D2 (D2.36); 

112 Studii ale motricităţii umane  (TC_10_2015_DAMK) Plan intern 2015  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.87, C3.88); 

113 Studii de kinantropologie  (TC_11_2015_DAMK) Plan intern 2015   

114 
Studii de kinetoterapie şi terapia durerii  

(TC_12_2015_DAMK) 
Plan intern 2015   

115 Studii APA (activităţi fizice adaptate)  Plan intern 2015  2 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 



19 / 26. 

0 1 2 3 4 5 

(TC_13_2015_DAMK) naţionale (autor) - B2 (B2.23, B2.24); 

116 
Cercetare clinică medicală din perspectiva 

kinetoterapiei  (TC_14_2015_DAMK) 
Plan intern 2015  

6 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.89, C3.90, C3.91, C3.92, C3.93, C3.94);1 
Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 

competiţie naţională - F2 (F2.2); 

117 
Studii de gerontologie socială din perspectiva 

kinetoterapiei  (TC_15_2015_DAMK) 
Plan intern 2015   

118 
Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva kinetoterapiei  
(TC_16_2015_DAMK) 

Plan intern 2015  

1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
internaţionale (autor) - B1 (B1.1);2 Granturi / 
proiecte de cercetare câştigate prin competiţie 
naţională - F2 (F2.4, F2.5);1 Lucrări (articole) 

în volumele manifestărilor ştiinţifice, 
neindexate - D2 (D2.37);1 Cărţi şi capitole în 

cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 
(B2.25); 

119 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva kinetoterapiei  (TC_17_2015_DAMK) 
Plan intern 2015  

1 Lucrări (articole) în volumele manifestărilor 
ştiinţifice, neindexate - D2 (D2.38);1 Lucrări 

(articole) în reviste /volumele unor manifestări 
ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.95); 

120 
Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic 

al performanţei sportive  (TC_18_2015_DAMK) 
Plan intern 2015   

121 Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei  Plan intern 2015  1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
internaţionale (autor) - B1 (B1.2);1 Cărţi şi 
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(TC_19_2015_DAMK) capitole în cărţi de specialitate, naţionale 
(autor) - B2 (B2.26); 

122 
Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi 

integrare a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva 
kinetoterapiei  (TC_20_2015_DAMK) 

Plan intern 2015  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.96);1 Cărţi şi capitole în cărţi de 
specialitate, internaţionale (autor) - B1 (B1.3); 

123 
Studii de terapie ocupaţională aplicată  

(TC_21_2015_DAMK) 
Plan intern 2015   

124 
Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_22_2015_DAMK) 
Plan intern 2015  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.97); 

125 
Sănătatea publică din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_23_2015_DAMK) 
Plan intern 2015   

126 
Gerontologie socială din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_24_2015_DAMK) 
Plan intern 2015   

127 
Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_25_2015_DAMK) 

Plan intern 2015  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.91);2 Granturi / proiecte de cercetare 

câştigate prin competiţie naţională - F2 (F2.4, 
F2.5);1 Lucrări (articole) în volumele 

manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 
(D2.37);1 Cărţi şi capitole în cărţi de 

specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.25); 
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128 

Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra 
organismului în diverse condiţii de solicitare din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_26_2015_DAMK) 

Plan intern 2015   

129 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_27_2015_DAMK) 

Plan intern 2015   

130 
Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_28_2015_DAMK) 

Plan intern 2015   

131 

Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, 
resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_29_2015_DAMK) 

Plan intern 2015   

132 
Strategii de optimizare a curriculei în Terapia 

ocupațională  (TC_30_2015_DAMK) 
Plan intern 2015   

133 
Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi 

integrare a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva 
terapiei ocupaționale  (TC_31_2015_DAMK) 

Plan intern 2015   

134 
Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței 

medicale  (TC_1_2016_DAMK) 
Plan intern 2016  

1 Lucrări (articole) în reviste, neindexate - D1 
(D1.15);6 Lucrări (articole) în reviste cotate 

ISI - C1 (C1.19, C1.20, C1.21, C1.22, C1.23, 
C1.24);2 Lucrări (articole) în reviste /volumele 
unor manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 



22 / 26. 

0 1 2 3 4 5 

(C3.98, C3.99);4 Lucrări (articole) în volumele 
manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 
(D2.39, D2.40, D2.41, D2.42);1 Granturi / 

proiecte de cercetare câştigate prin competiţie 
naţională - F2 (F2.6);1 Cărţi şi capitole în cărţi 
de specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.21);1 

Brevete de invenţie (E.6); 

135 
Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale  

(TC_2_2016_DAMK) 
Plan intern 2016  

5 Granturi / proiecte de cercetare cu mediul 
socio-economic - F3 (F3.14, F3.15, F3.16, 
F3.17, F3.18);1 Lucrări (articole) în reviste 

/volumele unor manifestări ştiinţifice indexate 
BDI - C3 (C3.100); 

136 
Identificarea modalităţiilor de eficientizare a 

îngrijirilor pentru sănătate  (TC_3_2016_DAMK) 
Plan intern 2016  

1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
naţionale (autor) - B2 (B2.27); 

137 
Gerontologie socială din perspectiva asistenței 

medicale  (TC_4_2016_DAMK) 
Plan intern 2016   

138 
Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva asistenței medicale  
(TC_5_2016_DAMK) 

Plan intern 2016  
1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 

competiţie naţională - F2 (F2.1); 

139 

Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra 
organismului în diverse condiţii de solicitare din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_6_2016_DAMK) 

Plan intern 2016  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.101); 
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140 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_7_2016_DAMK) 

Plan intern 2016  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.102); 

141 
Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_8_2016_DAMK) 

Plan intern 2016   

142 

Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, 
resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie din 

perspectiva asistenței medicale  
(TC_9_2016_DAMK) 

Plan intern 2016  

1 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 
(C1.25);1 Cărţi şi capitole în cărţi de 

specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.28); 

143 Studii ale motricităţii umane  (TC_10_2016_DAMK) Plan intern 2016  
2 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 

naţionale (autor) - B2 (B2.29, B2.30); 

144 Studii de kinantropologie  (TC_11_2016_DAMK) Plan intern 2016   

145 
Studii de kinetoterapie şi terapia durerii  

(TC_12_2016_DAMK) 
Plan intern 2016  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.103); 

146 
Studii APA (activităţi fizice adaptate)  

(TC_13_2016_DAMK) 
Plan intern 2016   

147 
Cercetare clinică medicală din perspectiva 

kinetoterapiei  (TC_14_2016_DAMK) 
Plan intern 2016  

9 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.104, C3.105, C3.106, C3.107, C3.103, 
C3.108, C3.109, C3.110, C3.111);1 Cărţi şi 

capitole în cărţi de specialitate, internaţionale 
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(autor) - B1 (B1.4);1 Cărţi şi capitole în cărţi 
de specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.31); 

148 
Studii de gerontologie socială din perspectiva 

kinetoterapiei  (TC_15_2016_DAMK) 
Plan intern 2016   

149 
Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva kinetoterapiei  
(TC_16_2016_DAMK) 

Plan intern 2016  

5 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.112, C3.113, C3.114, C3.108, C3.115);2 
Lucrări (articole) în volume indexate ISI 

Proceedings - C2 (C2.18, C2.19); 

150 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva kinetoterapiei  (TC_17_2016_DAMK) 
Plan intern 2016  

5 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.116, C3.117, C3.118, C3.119, C3.120);1 
Lucrări (articole) în volume indexate ISI 

Proceedings - C2 (C2.20); 

151 
Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic 

al performanţei sportive  (TC_18_2016_DAMK) 
Plan intern 2016  

3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.121, C3.122, C3.123); 

152 
Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei  

(TC_19_2016_DAMK) 
Plan intern 2016   

153 
Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi 

integrare a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva 
kinetoterapiei  (TC_20_2016_DAMK) 

Plan intern 2016  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.124, C3.125);1 Lucrări (articole) în 

volumele manifestărilor ştiinţifice, neindexate 
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- D2 (D2.43); 

154 
Studii de terapie ocupaţională aplicată  

(TC_21_2016_DAMK) 
Plan intern 2016  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.126, C3.127); 

155 
Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_22_2016_DAMK) 
Plan intern 2016   

156 
Sănătatea publică din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_23_2016_DAMK) 
Plan intern 2016   

157 
Gerontologie socială din perspectiva terapiei 

ocupaționale  (TC_24_2016_DAMK) 
Plan intern 2016   

158 
Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de 

beneficiari din perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_25_2016_DAMK) 

Plan intern 2016  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.115);2 Lucrări (articole) în volume 

indexate ISI Proceedings - C2 (C2.18, C2.19); 

159 

Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra 
organismului în diverse condiţii de solicitare din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_26_2016_DAMK) 

Plan intern 2016  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.126, C3.123); 

160 
Cercetări de psiho-sociologie medicală din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_27_2016_DAMK) 

Plan intern 2016   

161 Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din Plan intern 2016   
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perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_28_2016_DAMK) 

162 

Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, 
resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie din 

perspectiva terapiei ocupaționale  
(TC_29_2016_DAMK) 

Plan intern 2016   

163 
Strategii de optimizare a curriculei în Terapia 

ocupațională  (TC_30_2016_DAMK) 
Plan intern 2016   

164 
Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi 

integrare a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva 
terapiei ocupaționale  (TC_31_2016_DAMK) 

Plan intern 2016  
1 Lucrări (articole) în volumele manifestărilor 

ştiinţifice, neindexate - D2 (D2.43); 

 

 

 *  Contract, grant, plan intern, colaborare etc. 

**  Se indică numărul pe tipuri şi se anexează lista acestora (Anexa 4.b). 

 

 

Director de departament CIUCUREL CONSTANTIN 


