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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE 

 
 

 
CENTRUL PENTRU STUDIUL HABITATULUI, MEDIULUI, 

ACTIVITĂŢILOR MOTRICE ŞI DE TIMP LIBER funcţionează pe lângă Universitatea 
Valahia Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, în urma aprobării Senatului Universităţii 
Valahia din Târgovişte (HSUVT Nr.3/28.05.2010), fiind pe de o parte ca un nucleu de 
cercetare, iar pe de alta ca un cadru formativ pentru tinerii cercetători in domeniul mediului, 
habitatului uman, al activităţilor motrice şi de timp liber. 

Sediul Centrului de cercetare se afla in cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste din Str. 
Lt. Stancu Ion nr. 35, Târgovişte membrii acestuia provenind din cadrul Departamentelor de 
Educaţie Fizică şi Sport, respectiv de Geografie. 

Intreaga sa structura, formată din 36 membri permanenţi dintre care: 5 doctoranzi, 5 
studenţi şi masteranzi şi 2 colaboratori, are in vedere aceste deziderate. Conducerea centrului 
este asigurată de prof. univ. dr. Constantin Pehoiu în calitate de Director şi Lect. univ. dr. 
Ovidiu Murărescu, Secretar Ştiinţific. Din totalul celor 34 de membrii 3 sunt profesori, 6 
conferenţiari, 14 lectori, 5 asistenţi şi un preparator doctoranz, 5 studenţi masteranzi. 

Una dintre preocupările principale ale cercetării să referă la realizarea unor studii 
concrete privind ecologia aşezărilor umane, impactul activităţilor turistice, sportive şi de timp 
liber asupra mediului, impactul activităţilor turistice, sportive şi de timp liber asupra sănătăţii, 
training outdoor, impactul activităţilor turistice, sportive şi de timp liber asupra dezvoltării 
durabile, managementul timpului liber, cultura organizaţională ţi influenţa ei asupra 
activităţilor turistice, sportive şi de timp liber. 

Centrul de cercetare amintit are ca obiective generale următoarele: 
• contracte de cercetare fundamentală şi aplicativă; 
• consultanţa, expertiza şi asistenţa ştiinţifică în evaluarea mediului, habitatului 

uman, activităţilor motrice şi timpului liber; 
• antrenarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în programele de 

cercetare-dezvoltare; 
• transfer de metodologii de cercetare în procesul de învăţământ. 
• studii proprii sub formă de rapoarte, teze de doctorat, lucrări de licenţă, articole 

ştiinţifice etc. 
• organizarea de conferinţe, sesiuni ştiinţifice, mese rotunde. 

Aceste obiective corespund, pe de o parte, cerinţelor impuse de activitatea desfăşurată 
în vederea elaborării unor contracte de cercetare interdisciplinare şi transdisciplinare, iar pe de 
altă parte, implementarea mai facilă a acestora la nivel naţional şi internaţional, deschiderea 
colaborării instituţionale cu atribuţii în domeniul de cercetare al centrului. Totodată, centrul 
răspunde cerinţelor implementării unor tehnologii didactice moderne, putând fi utilizată în 
cadrul desfăşurării cursurilor şi lucrărilor practice din planurile de învăţământ ale programelor 
de licenţă Geografie, Educaţie Fizică şi Sportivă şi a celor de master - Fenomene geografice 
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de risc şi calitatea mediului respectiv Educaţie fizică, turism şi timp liber. În felul acesta, se va 
asigura accesul la tehnologia amintită a fiecărui student/masterand şi cadru didactic. 

 
 DOMENII DE CERCETARE PRIORITARE:  

Mediu, Habitat uman, Ştiinţe comportamentale, Calitatea resurselor umane, Turism, 
Timp liber 

 
 DOMENII DE CERCETARE SECUNDARE 

Teme de cercetare propuse pentru anul universitar 2015-2016: 
• Influenţa factorilor de mediu asupra stării de sănătate a populaţiei din regiunea 

Sud-Muntenia, cu privire specială asupra persoanelor născute după 1986.  
• Evaluarea vulnerabilităţii aşezărilor umane la modificări ale mediului în 

Subcarpaţii dintre Dâmboviţa şi Prahova. 
• Studiu privind rolul mediului acvatic în recuperarea funcţională a copiilor cu 

mobilitate redusă (dizabilităţi). 
• Analiza potenţialului turistic şi amenajărilor turistice în judeţele Argeş, Dâmboviţa 

şi Prahova. Tendinţe şi posibilităţi de valorificare. 
 

 MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE: 
Nr. 
crt. 

Titlul manifestării  Data şi locul 
desfăşurării 

Numărul de 
participanţi 

1 International  Conference - Geography, Environment 
and GIS for students and young researchers 

21-23 mai 2015, 
Centrul 
Internaţional de 
Conferinţe 

80 

2 Sesiunea cadrelor didactice EFS - Sănătate şi integrare 
socială prin educaţie fizică şi sport 

23 mai 2015, FSU, 
Amfiteatrul F 

35 

3 Sesiunea cercurilor studenţeşti - Geografie 8 mai 2015, FSU, 
Amfiteatrul E 

40 

4 Sesiunea anuală a studenţilor EFS  22 mai 2015, FSU, 
Amfiteatrul F 

30 

5 Conferinţa- Corpul omului între sport, modeling şi 
pornografie. Noul self (Prof. univ. dr. Dragnea Adrian - 
Universitatea Valahia din Târgovişte) 

12 nov. 2014, FSU, 
Amfiteatrul F 

100  

6 Conferinţa - Ce este Osteopatia? Indicaţii terapeutice 
ale Osteopatiei. O nouă perspectivă în terapeutica 
românească (Conf. univ. Mircea Laurenţiu - Preşedinte 
al Asociaţiei OsteoRO; Director al şcolii de Osteopatie 
OsteoRO) 

22 mai 2015, FSU, 
Amfiteatrul F 

100  

7 Epuizarea profesională a antrenorului - BURNOUT (Prof. 
univ. dr. Pehoiu Constantin - Universitatea Valahia din 
Târgovişte) 

22 mai 2015, FSU, 
Amfiteatrul F 

100 
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 VOLUME ŞTIINŢIFICE PUBLICATE: 
- Analele Universităţii Valahia, seria Geografie (revistă indexată BDI – Index 

Copernicus), ISSN 1582-6198 
- Valahian Journal of Physical Education and Sports Studies, ISSN 2247-0174 

 
 BAZA MATERIALĂ 

În prezent activităţile de cercetare ale centrului, se desfăşoară în spaţii aflate în proprietatea 
Universităţii „Valahia” din Târgovişte, precum şi în spaţii închiriate după cum urmează: 
 

LABORATOARE DE CERCETARE 
Nr. 
crt. Denumirea laboratorului Dotări existente 

Centrele de cercetare 
care utilizează 

laboratorul 

1 Laboratorul de GIS şi Teledetecţie 
(Sala E 006) 

20 computere, scanner, videoproiector, 2 
imprimante, aparat foto digital, flipchart, 

bibliotecă de specialitate 

Centrul pentru studiul 
mediului, habitatului, 

activităţilor motrice şi de 
timp liber 

2 Laboratorul de toponimie, etnografie, 
turism şi climatologie (Sala F 107) 

12 computere, scanner, videoproiector, 
TV, imprimantă, flipchart, bibliotecă de 

specialitate 

Centrul pentru studiul 
mediului, habitatului, 

activităţilor motrice şi de 
timp liber 

3 Laboratorul de Geomorfologie, 
Hazarde şi Mediu (Sala E 007) 

20 computere, videoproiector, GPS, 
flipchart, bibliotecă de specialitate 

Centrul pentru studiul 
mediului, habitatului, 

activităţilor motrice şi de 
timp liber 

4 Laborator de geografie umană F 104 
13 computere, scanner, videoproiector, 

imprimantă, flipchart, bibliotecă de 
specialitate 

Centrul pentru studiul 
mediului, habitatului, 

activităţilor motrice şi de 
timp liber 

5 Seminar de Anatomie şi Fiziologie-
M003 Mulaje, planşe, bibliotecă de specialitate 

Centrul pentru studiul 
mediului, habitatului, 

activităţilor motrice şi de 
timp liber 

6 Baza sportivă a UVT- Corpul S Sală de gimnastică, sala atletică grea, 
pistă atletism, teren de sport 

Centrul pentru studiul 
mediului, habitatului, 

activităţilor motrice şi de 
timp liber 

7 Bazin de înot (spaţiu închiriat) Bazin dimensiuni reduse 

Centrul pentru studiul 
mediului, habitatului, 

activităţilor motrice şi de 
timp liber 

8 

I.C.S.T.M.- „Centrul pentru studiul 
mediului, habitatului, activităţilor 

motrice şi de timp liber”, Târgovişte, 
Campus universitar 

Bandă alergare, biblicletă ergonomică, 
electrocardiograf, pulsoximetru, aparat de 

măsurat acidul lactic din muşchi, 
calculatoare, mulaje 

Centrul pentru studiul 
mediului, habitatului, 

activităţilor motrice şi de 
timp liber 
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27.09.2012 

 

 
Universitatea Valahia din Targovişte 
Facultatea de Ştiinţe Umaniste 
Centrul de cercetare ştiinţifică: Centrul pentru studiul mediului, habitatului, activităţilor 
motrice şi de timp liber 

 
 

Plan anual intern de cercetare  
pentru perioada 2012 - 2016 

 
 

Nr. 
crt. 

Tema de 
cercetare 

Domeniul Membrii echipei cu 
precizarea 

directorului/responsabilului 

Modul de 
valorificare 

Beneficiar Valoare 

Biologie 
1.       
2. Stressul 

educaţional - 
căi şi metode 
de combatere 

Ştiinţa Mişcării Pehoiu Constantin 
Monica Moacă 
Bianca Ferario 
Savu Cristian 

 

Articole, 
comunicări 
ştiinţifice 

UVT  

Managementul Timpului liber 
2. Impactul 

culturii 
organizaţionale 

asupra 
modalităţilor 
de petrecere a 
timpului libe 

Ştiinţa mişcării 
Pehoiu Constantin 
Iancu Aurel 
Sică Puşcoci 
Pehoiu Gica 

 

Articole, 
comunicări 
ştiinţifice 

UVT  

Mediu, Turism, Biologie 
3. Impactul 

factorilor de 
mediu asupra 
pregătirii şi 

sănătăţii 
sportivilor 

Ştiinţa mişcării Pehoiu Gica 
Pehoiu Constantin 
Monica Moacă 
Bianca Ferario 
Savu Cristian 
Cucui Gabriel 

Comunicări 
şi articole 
ştiinţifice 

UVT  

4. Turismul 
sportiv în 

România – 
Dinamică 
tendinţe şi 

posibilităţi de 
dezvoltare 

Geografie 
Economică şi 

Turism Pehoiu Constantin 
Pehoiu Gica 
Simion Teodor 

Articole, 
comunicări 
ştiinţifice 

UVT  

5. Exerciţiul fizic 
mijloc de 

combatere a 
anxietăţii la 

vârsta 
adolescenţei  

Biologie Pehoiu Constantin 
Moacă Gabriela  
Mocanu Alexandrina 
Chesnoiu Luminiţa Savu 
Cristian Florian 
Badea Silviu Andrei 

Articole, 
comunicări 
ştiinţifice 

UVT  
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Cucui Gheorghe  
Poluare, protecţia mediului 

6. Poluarea 
solului  

Pedologie Ispas Ştefan 
Pehoiu Gica 
Sencovici Mihaela 
Păunescu Eduard 

Articole, 
comunicări 
ştiinţifice 

UVT  

7.  Cercetări 
privind 

rezistenţa unor 
specii de 

plante ierboase 
pe soluri 
sărăturate 

Biogeografie 

Ispas Ştefan 
Pehoiu Gica 
Sencovici Mihaela 
Păunescu Eduard 

Articole, 
comunicări 
ştiinţifice 

UVT  

Hazarde  şi riscuri geografice  
8. Evaluarea 

vulnerabilităţii 
la hazarde 
naturale la 
nivel local 

Geografie 
Tanislav Dan 
Costache Andra 
Sencovici Mihaela 

Articole, 
comunicări 
ştiinţifice 

UVT  

9. Catalogul 
alunecărilor de 

teren din 
Subcarpaţii 
Ialomiţei 

Geomorfologie Păunescu Eduard 
Murătoreanu George 
Ispas Ştefan 
Frînculeasa Mădălina 

Articole, 
comunicări 
ştiinţifice 

UVT  

10. Expunerea la 
risc 

geomorfologic 
a aşezărilor din 

Subcarpaţii 
Ialomiţei 

 
Istrate Alexandru 
Păunescu Eduard 
Murătoreanu George 
Ispas Ştefan 

Articole, 
comunicări 
ştiinţifice 

UVT  

Resurse naturale  
11. Agronomia 

spaţiului 
carpatic 

românesc. 
Aspecte 
privind 

resursele de 
subsol. 

Protecţia şi 
conservarea lor 

Geografie 

Ispas Ştefan 
Simion Teodor 
Pehoiu Gica 
Murărescu Ovidiu 

 

Articole, 
comunicări 
ştiinţifice 

UVT  

Managementul mediului 
12. Starea şi 

managementul 
ecosistemelor 
acvatice din 

spaţiul carpatic 
şi subcarpatic 
dintre Prahova 
şi Dâmboviţa 

Ştiinţa 
mediului 

Alexe Rădiţa 
Murărescu Ovidiu 
Breţcan Petre 
 

Articole, 
comunicări 
ştiinţifice 

UVT  

 
 

Director 
Prof. univ. dr. Constantin Pehoiu 
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Laboratorul de GIS şi Teledetecţie (Sala E 006) 
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Laboratorul de GIS şi Teledetecţie (Sala E 006) 
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Laboratorul de toponimie, etnografie, turism şi climatologie (Sala F 107) 

 
 
 

 
Laboratorul de Geomorfologie, Hazarde şi Mediu (Sala E 007) 
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Laborator de geografie umană F 104 

 

 
Seminar de Anatomie şi Fiziologie-M003 
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