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Direcții de cercetare 

Direcțiile cadru ale activității centrului: 

- eficientizarea intervențiilor de kinetoterapie şi terapie ocupaţională în integrarea socio-profesională a 

persoanelor cu deficienţe fizice şi funcţionale; 

- optimizarea mijloacelor și metodelor de evaluare somato-funcţională şi a comportamentului uman în 

activităţile motrice; 

- eficientizarea intervențiilor de kinetoterapie în afecţiuni musculo-scheletale; 

- cercetări privind contribuții la optimizarea performanței în activități sportive și de timp liber. 

Centrul își propune să creeze un cadru pentru dezbateri, colaborări cu organizații, asociații, instituții 

interesate în găsirea de soluții care să rezolve probleme în interesul persoanelor cu dizabilități, probleme 

de integrare socială, accesibilitate în comunitate, egalizarea de șanselor și nediscriminare. Se consideră că 

aceste acțiuni sunt premize ale cercetării aplicate și centrate pe nevoile comunității. 

 

Domenii prioritare de cercetare: 

1. Cercetări socio-economice şi umaniste 

2. Sănătate 

3. Spaţiu şi securitate 

 

Membrii centrului 

- 3 profesori  

- 5 conferențiari  

- 2 lectori 

- 4 asistenți 

- masteranzi 

 

Colaboratori 

• Rețele Europene de învățământ superior:  

- European Network of Physiotherapy Higher Education (ENPHE); 

- European Network of Occupational Therapy Higher Education (ENOTHE); 

• Universități 

- Universitatea din Pitești; 

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia; 

- Universitatea Politehnica București; 

- Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport;  

- Hogeschool van Amsterdam; 

- ADERE – Facultatea de Terapie ocupațională – Paris, Franța 

• Parteneri în educație și cercetare: 

- centre de asistență socială și protecția copilului din cadrul DGASPC Bacău, Spitalul Municipal de 

Urgență Moinești, Penitenciarul din Bacău, Centrul de Educație Incluzivă din cadrul ISJ Bacău. 
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