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LISTA DE LUCRĂRI  

 

Candidat (nume, inițială, prenume): Profesor. Dr. Cojocaru Monica Virginia 

doctor în domeniul Educație Fizică și Sport din 2015 

1. Lista lucrărilor șșșștiințțțțifice (maxim 5) considerate de candidat ca fiind cele mai relevante 

pentru realizările profesionale proprii, conform prevederilor din Metodologia de concurs 

privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea Ecologică din 

București, aprobată de Senat, potrivit legii. Lucrările prezentate se pot regăsi și în celelalte 

categorii din prezenta listă de lucrări. 

 

 

1. Study on the evaluation and recovery of the post-traumatic knee with acl rupture and meniscus 

injury, Murariu Carmen, Potop Larisa, Cojocaru Monica Virginia, International Scientific 

Conference „Actualities and Perspectives of Physical Education and Sport Sciences”, 2021. 

2. Conceptual approaches applied in neuromotor recovery from stroke, Monica Virginia Cojocaru, 

Discobolul–Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal Vol. XI no.4 (42) 2015. 

3. Theoretical considerations on stroke, Monica Virginia Cojocaru, Discobolul–Physical Education, 

Sport and Kinetotherapy Journal Vol. XI no.4 (42) 2015. 

4. Functional evaluation in stroke., Balance of motor skills after a stroke, Monica Cojocaru, Iustin 

Adrian Croitoru, International Scientific Conference „Actualities and Perspectives of Physical 

Education and Sport Sciences”, 2022. 

5. Recovery after effort - essential in maintainig optimal physical condition, Iustin Adrian Croitoru,  

Monica Cojocaru, Discobolul – Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, 2022, 

volume, 61. 

 

2. Teza(-ele) de doctorat (T1, T2, etc.) 
T1. Tema: "Strategii kinetice de reeducare funcțională a membrului superior în accidente 

vasculare cerebrale, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București, 27 

noiembrie 2015 - Doctor în Educație Fizică și Sport. 
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3. Cărţi publicate (Ca1, Ca2 etc.) în edituri recunoscute naţionale şi/sau internaţionale, 

îndrumare publicate (I1, I2 etc.), capitole publicate în volume colective, capitole 
teoretice redactate (D1, D2 etc.), prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea activităţilor 

didactice/profesionale 

 

Ca.1. Cojocaru Monica Virginia., Accidentul vascular cerebral recuperare reeducare, Editura 

Bren, 2020. 

1. Cărți de specialitate (Cb1, Cb2 etc.) publicate în edituri recunoscute naţionale şi/sau 

internaţionale, articole/studii (Ri1, Ri2 etc.) publicate in extenso în reviste de specialitate de 

circulaţie internaţională (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale specifice 

domeniului), articole/studii (Vi1, Vi2 etc.) in extenso publicate în volumele unor manifestări 

ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN/ISBN), precum şi alte 

lucrări similare, respectiv: articole/studii (Rn1, Rn2, etc.) publicate in extenso în reviste de 

specialitate de circulaţie naţională şi internaţională recunoscute CNCSIS, articole/studii 

(Vn1, Vn2 etc.) publicate in extenso în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale, 

naţionale cu participare internaţională şi internaţionale (cu ISSN/ISBN), lucrări (E1, E2 etc.) 

prezentate la diferite seminarii/expoziţii, inovaţii etc., după caz, prin care se aduc contribuţii 

la dezvoltarea domeniului postului scos la concurs. 

 
 

Ri1. Complex training - the key to success in football, Iustin Adrian Croitoru,  

Monica Cojocaru, Discobolul – Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, 

2022, volume, 61. 

Vi1. Content of the combination of the training means in weightlifting workouts, 

Ulăreanu Marius Viorel, Potop Vladimir, Jurat Valeriu, Triboi Vasile, Cojocaru Monica 

Virginia, International Scientific Conference „Actualities and Perspectives of Physical 

Education and Sport Sciences”, 2021. 

Vi2. Optimizing the psychomotor speed skill-through the physical education class 

using movement games at the age of 10, autorii, Enescu George Alexandru Platini, Frățilă 

Ion, Cojocaru Monica Virginia, International Scientific Conference „Actualities and 

Perspectives of Physical Education and Sport Sciences”, 2021 

 

1. Proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie, naţţţţionale (Pn1, Pn2 etc.) 

şşşşi/sau internaţţţţionale (Pi1, Pi1 etc.) 

 
 

 

Data: _______________________       Candidat, 

_____________________________ 

 


