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1 prof.univ.dr. Emilia 
Florina GROSU 

Programarea neurolingvistică, imagerie mentală şi 
sportul.  
 Psihomotricitatea  - aspecte specifice în sport şi 
kinetoterapie  
Folosirea  antrenamentului  mental  în  vederea  
creşterii  performanţei  sportive  şi  
Antropologia mişcării  – aspecte specifice.  
Aspecte ale fitness-ului  la populaţia şcolară şi 
adultă. 

emilia.grosu@ubbcluj.ro 

2 prof.univ.dr. Iacob 
HANȚIU  

Ştiinţa mişcării - Abordarea interdisciplinară a 
mişcării umane;  Analiza tehnicii de execuţie a 
mişcărilor din educaţie fizică şi sport;  Ffectele 
activităților fizice la diferite categorii de populație; 
Particularităţi de aplicare a metodelor de cercetare 
în activităţile fizice. 

iacob.hantiu@ubbcluj.ro 

3 prof.univ.dr. 
Gheorghe MONEA Metode de evaluarea capacitatii de performanta. 

Performanţa motrică - modelele performanţei 
colective si individuale. Eficienţa motrică - mijloace 
de analiză a structurii motricităţii sportive. 
Capacitatea de efort anaerobă de durată medie şi 
lungă durată.   

gheorghe.monea@ubbcluj.ro 

4 prof.univ.dr. Iosif 
ȘANDOR Educația  fizică  și  sportul  -  abordări  în  contextul  

diferitelor  medii    (social,  geografic, sportiv, etc.)  

Factori perturbatori în procesul de dezvoltare şi 

perfecţionare a capacităţii motrice: metodologii de 

optimizare a efortului fizic la șes, deal și munte. 

Schimbări ale comportamentului motric determinate 

de practicarea sportului în condiţii de mediu diferite 

Particularităţi de aplicare a metodelor de cercetare 

în activităţile fizice  Prelucrarea statistică a datelor 

din educaţie fizică şi sport. 

iosif.sandor@ubbcluj.ro 



5 Prof.dr. Daniel 
Courteix 

Analysis of physiological parameters of health in 

relation to physical activity. Body composition, bone 

tissue and physical activity: what place for nutrition. 

Multidisciplinary approach of health towards an 

improvement of sports performance. Sport in a 

female context: taking into account the specificity 

of hormonal activity according to the period of 

growth and aging.The relevance of Heart rate 

variability analysis in health and performance 

management. 

daniel.courteix@uca.fr 

6 Conf.univ.dr. Dan 
MONEA 

Capacitatea de performanţă în diferite sporturi. 

Biomecanica  - studiul mişcării.  

Antrenamentul sportiv şi modalităţi de cuantificare 

a pregătirii fizice. 

dan.monea@ubbcluj.ro 
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