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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
  

lucrare in conferinta internationala 
recunoscuta ISI 

Goal orientation as predictor of self 
deterrmination for physical activity in a 
Romanian sample 

co-
autor 

2009 

 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

KIN-BALL - A gigant ball and three teams simultaneously 
on the field 

principal 2008 RISOPRINT 

 

lucrare 
publicata 
in reviste 
indexate 
BDI 

Influenţa practicării sistematice a 
activităţilor corporale asupra 
stărilor psihice 

principal 2008 Palestrica 
Mileniului 
III 
Civilizaţie 
şi Sport, 
categoria 
B+ vol. 
IX,2 (32) 

Modifica Sterge Detalii 

lucrare 
publicata 

Korfball- singurul sport cu 
adevarat mixt 

principal 2008 Palestrica 
Mileniului 

Modifica Sterge Detalii 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_lucrare_indexata.php?value=3338
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_lucrare_indexata.php?value=3338
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_lucrare_indexata.php?value=3338
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_lucrare_indexata.php?value=3342
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_lucrare_indexata.php?value=3342
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_lucrare_indexata.php?value=3342


in reviste 
indexate 
BDI 

III  

lucrare 
publicata 
in reviste 
indexate 
BDI 

Kin-Ball - o minge gigant şi trei 
echipe în teren  

principal 2008 Palestrica 
Mileniului 
III     

  

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

Evaluarea condiţei 
fizice la elevi şi 
vârstnici, în 
contextul 
progranului 
european SPRINT 

principal 2008 RISOPRINT Modifica Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

Centrul 
"Palestra"pentru 
dezvoltare 
armonioasă 
prinactivităţi 
corporale structură 
managerială în 
cadrul 
Universităţii"Babeş 
Bolyai" Cluj -
Napoca (activitatea 
2006-2008) 

principal 2008 RISOPRINT 
CLUJ-NAPOCA 

Modifica Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

SUMMER SCHOOL 
2006 

principal 2006 Risoprint Modifica Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

Palestra”- “Center 
for harmonious 
development 
through physical 
activities, 
management 
structure of 
extracurricular 
activities, under 
the supervision of 
the “Babeş-Bolyai” 
University (2006) 

principal 2006 Risoprint Modifica Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

PHYSICAL 
ACTIVITY LEVELS 
IN MIDDLE-AGED 
ROMANIAN 
WOMEN: A 
PEDOMETER-
BASED STUDY 

co-autor 2008 University of 
Strathclyde 
Glasgow, 
Scotland 

Modifica Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

Palestra”- “Center 
for harmonious 
development 
through physical 
activities, 
management 
structure of 
extracurricular 
activities, under 

co-autor 2006 RISOPRINT Modifica Sterge Detalii 
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http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_bdi.php?value=1464
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_bdi.php?value=1464
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_bdi.php?value=1464
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_bdi.php?value=1463
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http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_bdi.php?value=1463
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_bdi.php?value=1265
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_bdi.php?value=1265
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_bdi.php?value=1265
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_bdi.php?value=1263
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_bdi.php?value=1263
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_bdi.php?value=1263
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_bdi.php?value=1517
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_bdi.php?value=1517
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_bdi.php?value=1517
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_bdi.php?value=982
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_bdi.php?value=982
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_bdi.php?value=982


the supervision of 
the “Babeş-Bolyai” 
University 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

SUMMER SCHOOL 
2006 

co-autor 2006 RISOPRINT Modifica Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

Romanian 
teenagers` attitude 
concerning the 
sport - a 
sociological 
approach 

co-autor 2008 UKF PF KTVS Modifica Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

THE EFFECTS OF 
PHYSICAL 
ACTIVITY ON THE 
LIFE QUALITY OF 
MENOPAUSAL 
ROMANIAN 
WOMEN: A STUDY 
BASED ON MOS 
SF-36 
QUESTIONNAIRE 

co-autor 2008 - Modifica Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

PHYSICAL 
ACTIVITY LEVELS 
IN MIDDLE-AGED 
ROMANIAN 
WOMEN: A 
PEDOMETER-
BASED STUDY 

co-autor 2008 - Modifica Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

THE EFFECTS OF 
PHYSICAL 
ACTIVITY ON THE 
LIFE QUALITY OF 
MENOPAUSAL 
ROMANIAN 
WOMEN: A STUDY 
BASED ON MOS 
SF-36 
QUESTIONNAIRE 

co-autor 2008 University of 
Strathclyde 
Glasgow, 
Scotland 

Modifica Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
indexata BDI 

Middle-aged 
romanian women 
on pedometers 

co-autor 2008 Masaryk 
University Brno 

Modifica Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
neindexata BDI 

"Palestra"Summer 
School :a 
Successfully 
Implemented 
Recreational 
Program 

principal 2008 Abant Izzet 
Baysal University 
&Sport Sciences 
Association, 
Bolu-Turkey 

Modifica Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
neindexata BDI 

"PALESTRA" 
CENTER FOR 
HARMONIOUS 
DEVELOPMENT 
THROUGH 
PHYSICAL 
ACTIVITIES, 
MENEGEMENT 
STRUCTURE OF 

co-autor 2006 Revista Studia Modifica Sterge Detalii 
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http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_bdi.php?value=983
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_bdi.php?value=983
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_bdi.php?value=983
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_bdi.php?value=1226
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_bdi.php?value=1226
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_bdi.php?value=1226
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_bdi.php?value=1233
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_bdi.php?value=1233
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_bdi.php?value=1233
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_bdi.php?value=1232
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_bdi.php?value=1232
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_bdi.php?value=1232
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_bdi.php?value=1518
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_bdi.php?value=1518
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_bdi.php?value=1518
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_bdi.php?value=1519
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_bdi.php?value=1519
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_bdi.php?value=1519
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_nbdi.php?value=2369
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_nbdi.php?value=2369
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_nbdi.php?value=2369
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_nbdi.php?value=349
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_nbdi.php?value=349
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_nbdi.php?value=349


EXTRACURICULAR 
ACTIVITIES, 
UNDER THE 
SUPERVISION OF 
THE "BABES-
BOLYAI" 
UNIVERSITY 

lucrare in 
conferinta 
internationala 
neindexata BDI 

SUMMER SCHOOL 
2006 

      

 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 

articol 
cncsis 

Manifestarea anxietatii in 
actul kinetoterapeutic 

principal 2008 STUDIA 
UNIVERSITATIS 
BABES-BOLYAI 
EDUCATIO 
ARTIS 
GYMNASTICAE 

Modifica  Sterge Detalii 

articol 
cncsis 

Jocuri inedite de loisir 
"Petite pelote"-Joc cu 
mama goala elemente 
tehnice si pedagogice 

principal 2008 STUDIA 
UNIVERSITATIS 
BABES-BOLYAI 
EDUCATIO 
ARTIS 
GYMNASTICAE 

Modifica  Sterge Detalii 

articol 
cncsis 

Korfball - singurul sport 
cu adevarat mixt  

principal 2008 PALESTRICA 
MILENIULUI III- 
CIVILIZATIE SI 
SPORT 

Modifica  Sterge Detalii 

articol 
cncsis 

PEDOMETER DATA IN 
MIDLLE AGE WOMEN: A 
PILOT STUDY 

principal 2008 STUDIA 
UNIVERSITATIS 
BABES-BOLYAI 
EDUCATIO 
ARTIS 
GYMNASTICAE 

Modifica  Sterge Detalii 

articol 
cncsis 

PEDOMETER DATA IN 
MIDDLE-AGED 
ROMANIAN WOMEN: A 
PILOT STUDY  

principal 2008 STUDIA 
UNIVERSITATIS 
BABES-BOLYAI 
EDUCATIO 
ARTIS 
GYMNASTICAE 

Modifica  Sterge Detalii 

articol 
cncsis 

Palestra – scoala de vara 
2006 

principal 2007 STUDIA 
UNIVERSITATIS 
BABES-BOLYAI 
EDUCATIO 
ARTIS 
GYMNASTICAE 

Modifica  Sterge Detalii 

articol 
cncsis 

Centrul "Palestra" pentru 
dezvoltare armonioasa 
prin activitati corporale 

principal 2007 PALESTRICA 
MILENIULUI III- 
CIVILIZATIE SI 
SPORT 

Modifica  Sterge Detalii 

articol 
cncsis 

Palestra – scoala de vara 
2006 

principal 2007 STUDIA 
UNIVERSITATIS 
BABES-BOLYAI 
EDUCATIO 
ARTIS 

Modifica  Sterge Detalii 
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http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_articol_cncsis.php?value=4773
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_articol_cncsis.php?value=4773
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_articol_cncsis.php?value=4773
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_articol_cncsis.php?value=4774
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_articol_cncsis.php?value=4774
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_articol_cncsis.php?value=4774
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_articol_cncsis.php?value=4778
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_articol_cncsis.php?value=4778
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_articol_cncsis.php?value=4778
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_articol_cncsis.php?value=5434
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_articol_cncsis.php?value=5434
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_articol_cncsis.php?value=5434
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_articol_cncsis.php?value=4759
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_articol_cncsis.php?value=4759
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_articol_cncsis.php?value=4759
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_articol_cncsis.php?value=4806
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_articol_cncsis.php?value=4806
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_articol_cncsis.php?value=4806
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_articol_cncsis.php?value=3903
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_articol_cncsis.php?value=3903
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_articol_cncsis.php?value=3903
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_articol_cncsis.php?value=3843
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_articol_cncsis.php?value=3843
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_articol_cncsis.php?value=3843


GYMNASTICAE 

articol 
cncsis 

L`importance du émarche 
pédagogique en 
kinésithérapie 

principal 2005 STUDIA 
UNIVERSITATIS 
BABES-BOLYAI 
EDUCATIO 
ARTIS 
GYMNASTICAE 

Modifica  Sterge Detalii 

lucrare in 
conferinta 
nationala 

Orientarea spre obiective 
ca predictor al 
autodeterminarii in 
activitatea fizica- un 
studiu in contextul 
romanesc 

co-autor 2009 Editura Pim

Modifica Sterge  Detalii  

lucrare in 
conferinta 
nationala 

Evaluarea conditiei fizice 
la la elevi si varstnici in 
contextul Programului 
European SPRINT 

co-autor 2008 RISOPRINT

   

 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

carte 
cncsis 

Sport pentru timp liber si 
sanatate 

principal 2008 EDITURA 
NAPOCA STAR  Modifica Sterge Detalii  

carte 
cncsis 

Gimnastică ritmică principal 2008 EDITURA 
NAPOCA STAR  Modifica Sterge Detalii  

carte 
cncsis 

ACTIVITATILE FIZICE LA 
VARSTA ADULTA 

principal 2008 EDITURA 
NAPOCA STAR  Modifica Sterge Detalii  

 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
 
8. Brevete internaţionale 
 
9. Brevete naţionale 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
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http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_articol_cncsis.php?value=4796
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_articol_cncsis.php?value=4796
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_articol_cncsis.php?value=4796
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_conf_nat.php?value=2053
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_conf_nat.php?value=2053
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_nat.php?value=2053
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_conf_nat.php?value=2053
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_carte_cncsis.php?value=4014
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_carte_cncsis.php?value=4014
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_carte_cncsis.php?value=4014
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_carte_cncsis.php?value=4014
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_carte_cncsis.php?value=3780
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_carte_cncsis.php?value=3780
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_carte_cncsis.php?value=3780
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_carte_cncsis.php?value=3780
http://infocercetare.ubbcluj.ro/modifica_carte_cncsis.php?value=3453
http://infocercetare.ubbcluj.ro/sterge_carte_cncsis.php?value=3453
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_carte_cncsis.php?value=3453
http://infocercetare.ubbcluj.ro/view_carte_cncsis.php?value=3453


Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus   

4 citări in carţi de specialitate , altele decât autocitări. 
-3 citări în Traian Bocu, Activitatea fixică în viaţa omului contemporan, Casa cărţii de ştiinţă 
Cluj-Napoca, 2007. 
-1 citare în Francisc Schmidt, Repere privind practicarea sportului pentru toţi în învăţământul 
preuniversitar, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2008. 

 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 25 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 5 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 

Membru in colectiv editorial 
national 

PALESTRICA MILENIULUI III-
CIVILIZATIE SI SPORT 

membru 2008 in 
prezent 

 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 

Programul/Proiectul Funcţia Peri- 
oada: 

 Grant CNCSIS, 2006-2008 cod 1407, 
Titlul proiectului : EDUCATIA FIZICA SI SPORTUL SCOLAR, 
UNIVERSITAR SI SPORTUL PENTRU TOTI, PARTE INTEGRANTA A 
ASISTENTEI PRIMARE A STARII DE SANATATE.  

Perioada de desfăşurare 3 ani.Valoarea 1200000 Ron 
 

membru 
în echipa 

de 
cercetare 

2006-
2008 
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11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 

Programul/Proiectul Funcţia Peri- 
oada: 

 Grant internaţional Phare /2005/017-553.04.02.01.01.614.  
Titlul proiectului: Oportunităţi de perfecţionare şi angajare pentru şoneri ca 
tehnicieni maseuri  
Linia de buget Phare/2005/017-553.04.02  durata 9 luni , Valoare 38920  
Euro. 

director 
de grant 

Dec. 
2007- 
Sept. 
2008 

 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
Membru al „Societatii Profesorilor de Educatie Fizica şi Sport din Romania”, 
 Membru al Consiliului National al Stiintei Sportului; 
 Membru fondator al Asociatiei ALUMNI a Universitatii „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca,   
 Membru voluntar al Fundaţiei Special Olympics International. 
 Membru furnizor de formare profesională a adulţilor  CNFPA  judeţul Cluj 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
III. Realizare remarcabilă 

(Descrieţi într-o manieră  cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină)  cea mai importantă 

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 

- Director fondator al Centrului “Palestra, pentru dezvoltare armonioasă prin activităţi corporale” 
Ca o continuare a studiilor doctorale, Centrului Palestra ia fiinţă în contestul politicii Universităţii 

Babeş-Bolyai de a dezvolta activităţi extracurriculare universitare, specifice fiecărui domeniu de studiu, 
prin constituirea de centre pe lînga facultăţile de profil, cu scop educaţoinal şi de implicare a cadrelor 
didactice şi a studenţilor în activităţi ce să ofere comunităţii clujene oportunităţi diverse.Totodată aceste 
centre se înscriu în politica de fund raising.  

Subliniez unicitatea acestui centru în ce priveşte apartenenţa lui; pe lângă o universitate şi o 
facultate de profil, în ce priveste adresabilitatea lui; atât comunităţii în calitate de beneficiar, cât şi 
studenţilor în calitate de instructori, organizarea şi constituirea lui cu scop non-profit şi nepatrimonial. 
Centrul este o structură managerială aflată în subordonarea Rectoratului UBB ce îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu Carta UBB şi prevederile propriului statut. 

Motivul pentru care acest centru, unic pe plan naţional, a fost infiinţat este faptul că activităţile  
corporale constituie o alternativă plăcută şi eficientă de  menţinere şi ameliorare a stării de sănătate şi de  
creştere a caliăţii vieţii.  

 „Centrul Palestra pentru dezvoltare armonioasa prin activităţi corporale” a fost constituit şi 
aprobat de Senatul UBB în luna martie - aprilie a anului 2006 ca structură managerială în subordinea 
Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca în cadrul FEFSK. 

Misiunea centrului este aceea de abordare a sportului pentru toti ca parte integrantă a stării de 
sănătate cu implicaţii ce pot căpăta valenţe noi în cadrul comunităţii.  

În acest sens : 
- centrul propune oferirea de activităţi extracurriculare  care să ocupe timpul liber al populaţiei 

şcolare, să atragă populaţia adultă spre practicarea exerciţiilor fizice, să contribuie la socializarea 
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persoanelor senescente  într-un mod  organizat să promoveze activităţi sportive inedite de loisir şi sănătate 
adecvate şi de grup.  
 - centrul are ca scop elaborarea unui program diversificat şi diferenţiat de  activităţi corporale 
inedite de loisir şi sănătate, ce să poată fi aplicat într-un mod dirijat şi organizat sub îndrumarea unui 
personal calificat şi competent  care să  ofere posibilitatea completării nevoii practicării sistematice a 
exercitiilor fizice ( a celor 2 ore curriculare) în scopul cresterii capacităţii fizice şi în scop profilactic şi 
recuperator.    
  - centrul vizează prelucrarea datelor obţinute prin evaluarea premergătoare activităţii fizice pentru 
identificarea configuraţiei bio-motrice în vederea indicării nivelul de efort fizic în funcţie de paleta de 
oferte şi opţiuni. Evaluarea post activităţi fizice va permite idntificarea configuraţiei bio-motrice nou 
create a practicanţilor.  Aceste analize şi prelucrări de date vor conferi activităţii centrului un caracter de 
cercetare şi o abordare ştiinţifică. 

Centrul PALESTRA propune de asemenea comunităţii clujene un program de formare profesională în 
meseria de tehnician maseur, nivel perfectionare, care este acreditat în acest sens, de către Ministerul 
Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Comisia Naţională de Formare 
Profesională a Adultilor. 
În cadrul acestui program sunt formator autorizat din iunie 2006, când Centrului PALESTRA, devine 
furnizor de formare profesională în meseria de tehnician maseur, comform Autorizaţiei  seria CJ 
nr.000244 a cărui beneficiari sunt studenţii şi persoanele care îndeplinesc condiţiile de acces prevăzute în 
dosarul de acreditare. 
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