CURRICULUM VITAE
1. Nume şi prenume: Pásztai Zoltán Carol
2. Adresa complectă: Judeţul Bihor , Sînmartin , str. Ioan Slavici, bl.
D 18 , et .IV.ap. 12,
3. Telefon / fax / e-mail: 0259318276, pasztayzoltan@Yahoo.com
4. Naţionalitatea : maghiară.
5. Data naşterii: Localitatea Oradea , 04. noiembrie 1949
6. Experienţa profesională:
25.09.2009 conferentiar Universitar , doctor , titular prin concurs,
pozitia 7 ,disciplinele masterale masteat Bolognea: Kinetologie generala
, Kinetoterapie in afectiuni neurologice, Recuperare Kinetoterapeutica in
orto-traumatologie, Kinetoterapie itraumatologie sportiva si/ in afectiuni
pediatrice, si Activitati motrice adaptate la persoane cu disabilitati
(masterat la kineto cu patru ani), Stagiu Clinic, Practica de specialitate ;
01.03.2008, conferenţiar universitar, doctor, titular prin concurs,
poziţia nr.7 disciplinele masterale : Educare/ Reeducare motrică şi
funcţională în pediatrie; Recuperare şi traumatologie sportivă;
Kinetoterapia în activitatea sportivă; Kinetoterapia în afecţiuni
pediatrice; la catedra
de Discipline Teoretice , Medicale şi
Kinetoterapie
din cadrul facultăţii de Educaţie fizică şi Sport,
Universitatea Oradea.
01.10. 2006. lector universitar . titular, prin concurs,doctorand,
poziţia 9, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea
Kinetoterapie, Universitatea din Oradea predând disciplinele:
Kinetoterapie în afecţiuni ale aparatului locomotor la sportivi,
Kinetoterapie în afecţiuni pediatrice,
Ortezare şi protezare;
Fizioterapie şi electroterapie;
01.03. 2005 , lector universitar, titular prin concurs, poziţia nr.9
disciplinele : Kinetoterapia în activitatea sportivă; Kinetoterapia în
afecţiuni pediatrice; la catedra de Kinetoterapie din cadrul facultăţii
de Educaţie fizică şi Sport, Universitatea Oradea.
01. 10 1996, lector universitar, titular prin concurs, poziţia nr.14
disciplinele : Recuperarea în afecţiunile aparatului locomotor;
Kinetoterapia în afecţiunile neuroendocrine; Kinetoterapia în
afecţiunile sportive; la catedra
de Kinetoterapie
din cadrul
facultăţii de Ştiinte Socio -Umane ,Universitatea Oradea.
21 .06 2006 autorizaţie de liberă practică Nr. 211 ,- profesor principal
de cultură fizică medicală (kinetoterapeut- principal), eliberat de
Direcţia de Sănătate publică a Judeţului Bihor, avizat de
Ministerul Sănătăţii;
12. 10.1993 – liber profesionist ca profesor principal
kinetoterapeut, cu autorizaţia nr. 2464;

23. 04. 1998 – membru al Asociaţiei pentru prevenirea osteoporozei
din România;
11. 03 1996 – membru fondator al Asociaţiei „Duşmanii Hemiplegiei”;
15. 01 . 1990 – membru fondator al Asociaţiei „Deficienţilor locomotori
din Bihor”;
1992 – 1996
şef de lucrări , colaborator în cadrul Universităţii
Oradea , Facultatea Ştiinţe Socio Umane - catedra Kinetoterapie
şi profesor principal Kinetoterapeut la Spitalul clinic de Recuperare
Băile Felix;
1996 – 1989 – profesor principal kinetoterapeut şi profesor
coordonator pe staţiunea Felix, la Spitalul Clinic de Recuperare
Băile Felix;
1989 – 1978 – profesor principal de cultură fizică medicală la
Sanatoriul Balnear de recuperare copii Băile 1 Mai , la Spitalul
Clinic de recuperare din Băile Felix judeţul Bihor;
1978 – 1974 – profesor de (C.F.M.) la Şcoala Ajutătoare cu program
special din Popeşti;
1974- 1972 - profesor titular de ed fizică şi sport la Şcola Generală
Marghita Cheţ şi la Liceul Popeşti Judeşul Bihor ;
1975 – lincenţiat în Educaţie Fizică şi Sport, în cadrul IEFS Institutului.E.F.S. Bucureşti; obţinând specializările : cultură fizică
medicală şi atletism ;
1973 - obţine carnet de arbitru , disciplina atletism;
1973 - obţine carnetul de antrenor nr.2146 – 1 sept.73. disciplina
, atletism;
1972 – absolvent cu diplomă în specialitatea Educaţie Fizică în
cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Oradea, Facultatea
de Educaţie Fizică şi Sport;
1967 – Liceul Nr. 4 din Oradea, Diploma de Bacalaureat, Secţia reală;
1963 – Şcoala de 8 ani Nr. 9 Oradea, absolvent al cursurilor şcolii de
7 ani.
7. Educaţie şi formare:
1. 2009 decembrie - invitat de onoare la Forumul Ştiinţific
Naţional Universitar cu tema :„Impactul finalităţilor sistemului
educaţional şi de cercetare ştiinţifică asupra peformanţei sportive
din Romania ”, Finala Competiţiei ştiinţifice ediţia I ,
desfăţâşurat in data de 11-12 dec. Bucureşti 2009, la
Complexul Olimpic Izvorani Bucureşti, organizat de MECI, FSU,
CNSSU, ;
2. 2009 octombrie, invitat de onoare la Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională cu tema : „ Educaţia Fizică şi sportul din Romănia
, Prezent şi inovare” Oradea 29-30 oct. 2009 , organizat deCŞS

din Romania, Institutul naţional de Cercetare pentru sport, Univ,
din Oradea FEFS, COSR, ;
3. 2009 octombrie - invitat de onoare la simpozinul cu
participare internationala tema „ Sănătatea trupului –
sănătatea minţii, educaţie şi profilaxie” organizat de Centrulde
Sănătate şi Recuperare medicala , Fundaţia Reum-Care din Tg.
Mureş, 24 10 2009;
4. 2009 aprilie - invitat de onoare International Symposim „
Health and Illness in a Multidisciplinary Aprproach” al
University of Debrecen of Health Hungaria, 5th International Week
20- 24 april 2009 ;
5. 2009 mai - invitat de onoare la Simpozion international cu
tema : „ Actualitati in recuperarea medicala ”, desfasurat Baile
Felix , 08 – 09 mai 2009,manifestare creditata CMR cu 9 credite
EMC conform programului de Educatie Continua aviy 2120/27 04
2009, obtinand certificat seria MS nr 280. semnat de prof dr
Jaques Cheneau Franta, Dan Blocka Canada si prof dr. Nagy Ors ,
dr Vasile Bud Romania ;
6. 2008
mai ,, Training of multipliers to participate in R&D
projects of the EU ,, on 26/27 May 2008 , Oradea , atented the
16 /hour intensiv course, offering Theoretical and practical
knowledg entitled, Dr Dora Groó, director Hungarian Science and
Technology Foundation ;
7. 2008
mai – invitat de onoare la Simpozion international cu
tema : „ Investitii in viitorul pacientilor” , Sambata de Sus
,manifestare creditata CMR cu 13 credite EMC conform
programului de Educatie Continua prin adresa 2925-14 05. 2008,
obtinand certificat seria BH 2009 nr 7573. semnat de conf univ dr
Dumitru Mohan presedinte Colegiul medicilor BihorRomania ;
8. 2008 octombrie - invitat de onoare să sustine workshop „
Particularitati ale kinetoterapiei în pediatrie ”, organizat pe data de
7- 9 noiembrie 2008 la Timisoara , in cadrul Congresului Naţional
al Facultaţii de Educaţie Fizică şi Sport Universitatea de Vest din
Timişoara, cu participare internatională, cu titlul
„Tendinţe
actuale în educaţie fizică , sportul de performanţă şi kinetoterapie
din România „ obţinăni certificat si credite.
9. 2008
octombrie, prezent la workshopul
„Managmentul
proiectelorde cercetare ” sustinut de prof univ dr. V. Ostafe ,
organizat pe data de 7- 9 noiembrie 2008 la Timisoara , in cadrul
Congresului Naţional al Facultaţii de Educaţie Fizică şi Sport
Universitatea de Vest din Timişoara, cu participare internatională,
cu titlul
„Tendinţe actuale în educaţie fizică , sportul de
performanţă şi kinetoterapie din România „ obţinăni certificat si
credite.
10.
2008 octombrie .prezent la workshopul „Ergospirometria –
noţiuni generale, aplicaţii în sport şi profilaxie ” , organizat pe data

de 7- 9 noiembrie 2008 la Timisoara , in cadrul Congresului
Naţional al Facultaţii de Educaţie Fizică şi Sport Universitatea de
Vest din Timişoara, cu participare internatională, cu titlul
„Tendinţe actuale în educaţie fizică , sportul de performanţă şi
kinetoterapie din România „ obţinăni certificat si credite.
11.
2008 octombrie, prezent la workshopul „ Actualitaţi in
fitness” , organizat pe data de 7- 9 noiembrie 2008 la Timisoara ,
in cadrul Congresului Naţional al Facultaţii de Educaţie Fizică şi
Sport Universitatea de Vest din Timişoara, cu participare
internatională, cu titlul „Tendinţe actuale în educaţie fizică ,
sportul de performanţă şi kinetoterapie din România „
12.
2007 iulie prezent la Workshopul „ Smith and Nephen şi
Varimedic KFT.”organizat pe data de 20-23 iulie la Nyiregyhaza (
Ungaria )cu ocazia congresului Internaţional de traumatologie şi
traumatologie sportivă ; obţin adeverinţă de prezenţă şi puncte de
credite ;
13.
2007 noiembrie prezent si invitat de onoare :Prima
Conferinþã Medicalã a Spitalului "Dr.Eugen Nicoara", Colegiul
Medicilor şi Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Tg. Mureº,
Reghin, 23-24 noiembrie, 2007
14.
2006 mai obtin titlul de Doctor /Doctorat: DOCTOR în
Ştiinţe , domeniul Biologie;
în cadrul Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iasi, susţinerea doctoratului în 08 07 2006 Iaşi,
tema şi titlul tezei : “ Rolul tehnicii de întindere musculară
(stretching) în normalizarea funcţiei stato kinetice a
aparatului neuro-artro-mio-kinetic la copii cu disfuncţii
locomotorii”;,sub conducerea prof. univ. Dr. Vasile Hefco şi prof
univ. Dr. Ioan I. Băra. Data acordării titlului de Doctor; confirmat
prin Ordinul Ministrului nr. 5764/28.11.2006 pe baza rezolutiei de
confirmare
a
C.N.A.T.D.C.U.
intrunit
in
data
de
03.11.2006.Acordat diplomă de doctor serie E nr.0003171,
eliberat prin nr 397 din 09.07. 2007
15.
2006 – absolvirea seminariului cu tema „Introducere în
kinesiotaping”, susţinut de kinetoterapeutul Bruno Cosimo din
Italia în cadrul celui de al II-lea Congres Balcanic de Kinetoterapie
10 – 14 mai, Băile Felix, cu obţinerea certificatului de competenţă ;
16.
2005 – absolvirea cursului: Programul educaţional Child Net,
organizat de Institutul pentru Dezvoltarea copilului – Fundaţia
Tulane, 11 -14 Iunie, Oradea, cu obţinerea certificatului de
competenţă în „Psihologia copilului”;
17.
2005- prin decizia nr 1207/p din 02.03 2005 este numit în
funcţia de lector titular prin concurs poz. 9. disciplinele:
Kinetoterapia în afecţiunile pediatrice şi kinetoterapia în activitatea
sportivă;
18.
2005 -Participant la cursul cu titlul „ Evolution and progress
în the tratament of spine deformities thtow bracing”, prezentat de

profesorul dr.Jacques Cheneeu din Franţa, Gary Seamann din
Germania , şi prof. Dr Jianu M. Români, , obţinând certificatul no
115 Ortoprofil Tg Mureş;
19.
2004 - obţine titlul de medical consultant la seminarul de la
Bucureşti; – Bioptron Light Therapy System Elveţia,
20.
2004 – absolvă cursul: Programul educaţional Child Net,
organizat de Institutul pentru Dezvoltarea copilului – Fundaţia
Tulane, 6 – 8 aprilie, Oradea, cu obţinerea certificatului de
atestare, (10 ore în cadrul seminarului de Kinetoterapie);
21.
2003 – obţine atestatul de la Universitatea Josef Fourier de
Ştiinţe Tehnologice şi de Medicină Grenoble, Franţa, privind
Techniques de manipulare Myotensives, la 22 - 26 septembrie,
Departamentul de Kinetoterapie Bacău;
22.
2003 - obţine atestatul de la Universitatea Joseph Fourrier
de ştiinţe tehnologice şi medicină Grenoble, Franţa privind
Mobilisation Articullaires Specifiques
la 22 - 26 septembrie,
Departamentul de Kinetoterapie Bacău;
23.
2003 – absolvent master, cu diplomă master în
specializarea Activităţi Motrice Adaptate (A.P.A.) seria D nr.
0012190 , Nr. 81 din 04. 10 . 2004;
24.
2003 – certificat de competenţă lingvistică în limba
germană obţinut la catedra de Germanistică a Facultăţii de Litere
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi;
25.
2003 – absolvirea programului de educaţie medicală
continuă: Eficienţa practicii kinetoterapeutice în instituţii de profil,
organizat în perioada 21 – 23 noiembrie, Bucureşti, obţinând
certificatul seria E nr. 03332;
26.
2002 – certificat de competenţă lingvistică în limba engleză,
Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea;
27.
2001, absolvirea cursului „Tratament neurologic în AVC prin
metoda italiană de exerciţii cognitive, (certificatul -This is To
certify, Attendent as participant Italian
Et Hungarian
Physiotherapy days in Neorology „The Cognitive therapeutic
exercise Italian proposa for rehabilitation”, Budapest, 2 -5 march) ;
28.
2001, absolvirea cursului postuniversitar cu titlul
„Evaluarea mişcării în kinetoterapie ” in cadrul Institutului
Superior de Medicină( S.T.E) din Seghedin Ungaria 4- 15 iunie;
29.
2001, absolvirea cursului postuniversitar cu titlul
„Electroterapia modernă în recuperare” in cadrul Institutului
Superior de Medicină (STE) din Seghedin Ungaria 15-26 iunie;
30.
2000, Absolvirea cursului” Prevenţie în pediatrie” în cadrul
proiectului INTEPNET-COOP prin program Phare Lien, DebreţinUngaria in perioada 8-10 oct. şi 7-10 noi.;

31.
1999 – obţine calificarea în profesia de operator pe calculator
electronic şi reţele poziţia 312201 din clasificarea ocupaţiilor din
România, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 3641-1999;
8 Aptitudini şi competenţe personale
Aptitudini şi competenţe profesionale profesionale la
catedră:
 Kinetoterapie în pediatrie,
 Kinetoterapie în traumatologie ortopedie;
 Kinetoterapie în afecţiunile la sportivi;
 Kinetoterapie în neurologie;
 Kinetoterapie în hidrobalneotermoterapie;
 Kinetoterapie în învâţământul special;
 Cultură fizică medicală;
 Electroterapie şi fizioterapie cu aparate ;
 Terapie ocupaţională şi ortezare protezare, tehnici de
manevrare a bolnavilor;
 Activitaţi fizice
adaptate (APA); Psiho-pedagogie
specială;
 Antrenor atletism cat II şi III;
 Arbitru atletism cat II;
9 Limba maternă: maghiară
10. Limbi străine cunoscute:
Engleza: abilitate la citit – nivel: bine, abilitate la scris – nivel:
bine, abilitatea de a vorbi/comunica – nivel: bine
Germană: abilitate la citit – nivel: ft bine, abilitate la scris – nivel:
ft bine. , abilitatea de a vorbi/comunica – nivel: bine
Rusă: abilitate la citit – nivel: bine, abilitate la scris – nivel:
satisfăcător, abilitatea de a vorbi/comunica – nivel: satisfăcător
11.Aptitudini şi competenţe artistice:
 studiul şi cititul a literaturii de specialitate pediatrie şi sport, autor
al mai multor cărţi;
 lucrări, sculpură în lemn şi aptitudini culinare.
12.Aptitudini şi competenţe sociale/ sportive : Relaţii bune şi chiar f.
bune la locul de muncă şi la nivel naţional şi internaţional cu alte
Facultăţi de Educaţie Fizică şi Sport şi de Kinetoterapie , cu persoanele
din alte organizaţii din segmentul non-guvernamental şi cu autorităţile
locale. Toate acestea au fost obţinute în cadrul multiplelor întâlniri pe
diferse probleme atât la nivel local cât şi la nivel naţional.şiinternaţional
Organizator al mai multor concursuri sportive cu persoane cu handicap;
Preşedinte de asociaţie de locatari pe comuna Sânmartin,
Director adj . la şcoală gen din Cheţ ;
Director de de cămin cultural Cheţ-Marghita .
Arbitraj la diferite competiţii locale , judeţene şi internaţionale de
atletism; Practicat atletismul 1964-1976 , Rezultate: Loc II camp nat
juniori II si junior I la saritura in lungime , loc III camp Univ stafeta

4x100 , si 4x400, loc V la camp nationale .universitare lungime ( 7,12m
sala ) , si 6, 84 aer liber
13.Locuiesc cu alte persoane, într-un mediu multicultural şi naţional
(români, maghiari, romi, germani, englezi etc.) lângă
Băile Felix localitatea – Sânmartin-Bihor;
Comunicarea şi munca sunt esenţiale în activitatea zilnică, care este în
echipă, pe lângă activitatea profesională, lucrez ca liber
profesionist, cu pacienţi şi cu membri de familie ai
acestora, în colaborare şi cu alte cadre de specialitate
(medici, psihologi, logopezi, ortezişti, membrii ai unor
asociaţii şi comisii care se ocupă cu acestea);
14. Aptitudini şi competenţe sociale organizatorice
diriginte la scoala generală şi la anii de liceu Popesti;
profesor coordonator pe Băile felix ;
actualmente îndrumător de an la studenţi de la specializare
kinetoterapie;
 Îndrum in cadrul activităţii practice de liber profesionist ,părinţii,
insoţitorii, prin sfaturi teoretico-practice pacienţii şi organizez
programul de ADL, AMA şi de kinetoterapie al acestora pe
parcursul perioadelor solicitate.
Acţiuni de voluntariat :
 Asociaţia studenţilor kinetoterapeuţi,

Asociaţia pentru prevenirea osteoporozei din România,
 Asociaţia „Duşmanii Hemiplegiei”;
 Asociaţia „Deficienţilor locomotori din Oradea Bihor şi altele.
. PROIECTE DE CERCETARE
2009




2006-2009 Membru în cadrul proiectului : Contribuţie orădeană la
realizarea proiectului 2004 RO/04/B/P/PP/175006 având ca
parteneri Universitatea din Craiova, Fundaţiua Universitară pentru
Kinetoterapie Oradea, Hogenschool West –Vlaadenderen vah,
Entente UK, SCUE- Serviciile de consultanţă pentru UE,
Universitatea tehnică din Creta, Prefectura Judeţului Dolj; Centru de
pregătire pentru oferirea unor servicii medicale, profilactice şi de
recuperare / training Center for Health Care, prophylactic and
Rehabilitation Services; apariţia cărţii cu titlul „ Kinetoterapie /
Physiotherapy” CNCSIS cod 149; Finanţarea este asigurată de
Programul Comunitar de Pregătire Vocaţională Leonardo Da Vinci .
2007-2009 Membru în echipa de cercetare din cadrul proiectului cu
„Activitatile fizice adaptate, (APA) Adaptead Physical Activity, la
persoanele de vârsta a III - a, finanţat de CNCSIS, cod 496, perioada
de derulate 2006/2009;

2006-2007 Membru în cadrul proiectului: Proiect 58/2006-CNCSIS tip A
director de grant Dr.Mircea Ioana intitulat „ Sudy regarding the
influence of systematic physical exercise upon the evolution of
osteoporosis among adults” 2007;
2004-2007 Membru la THENAPA II/Ageing and Disability/a new
crossing between physical activity, social inclusion and life/long well
being, finanţat de Uniunea Europeana, perioada 2004/2007;
2000-2003 Membru invitat la Proiect PHARE LIEN intitulat „Prevenţie în
pediatrie, Nr. 99- 0310, ClujNapoca 2000 – 2003 ;
1996-1999 Membru la proiectul „Kinetoterapeut astăzi în România”,
finanţat PHARE perioada 1996/1999
şi autor al cărţii
„Kinetoterapia funcţională a aparatului locomotor” din cadrul
proiectului;

6. MEMBRU ÎN COMITETE DE REDACŢIE si COMITETE ŞTIINŢIFICE
PUBLICAŢII DE SPECIALITATE, (corespondent , expert )
ÎN ŢARĂ:
2009 CENTRUL DE CERCETĂRE PENTRU PERFORMANłĂ UMANĂ
Director: Prof.UNIV.dr. Iacob HanŃiu E-mail: ihantiu@uoradea.ro
Membru : prof.dr. Hanţiu Iacob, prof.dr. Maroti Stefan, prof.dr. Bâc Octavian, conf.dr.
Dumitrescu Gheorghe, conf.dr.Pasztai Zoltan, conf.dr. Lozică Isabela, lector dr. Szabo
Paul, lector Serbescu Carmen, lector drd. Costea Alina, lector,dr. Roman Călin, lector
drd. Lucaciu Gheorghe, lector drd. Dragos Paul, asist.drd. Ianc Dorina, lector drd.
MarinăuMarius, sociolog Oros Simona.
2009 Membru naţional in , „Comisia de peer review” a Rev Ro Kineto , Revista
este inclusă în baza de date internaţională, rezumatele articolelor pot fi accesate/studiate
pe site-ul http://www.fuko.ro Revista Română de Kinetoterapie. e-mail:
contact@revrokineto.com ;
2006-2009 Revista Română de Kinetoterapie ISSN 1224-6220 de la nr. 19 şi 20 din
2007.
2007-2009 „ Physical Education and Rehabilitation Journal Timisoara ” Scientic Board
National members Volume 1 Issue 2008 ISSN 2065-0574
2007/2009 Expert in kinetoterapie si motricitate speciala pe si saitul "TopSanatate"
<newsletter@topsanatate.ro
2008 /2009Corespondet revistei electronice in pediatrie – Kidz; newsletter@kidz.ro
2009 corespondent al revistei electronice pediatrie/Desprecopii.com
2009,http://odin.deefk.hu/library/090906_Magyar%20Gerontologia%201.2..pdf,.din strainatate
15. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE: utilizarea calculatorului,
a aparatului de foto digital, aparatului de filmare video, a altor aparate

medicale (de stimulare, de tratament ca Bioptron, de masaj, de
electropunctură) sau cele de uz casnic, condus auto etc.
16. Posed permis de conducere cat B .
17.Alte aptitudini şi competenţe: (descrieţi-le şi indicaţi în ce context
le-aţi obţinut)
18.Competenţe care nu au fost menţionate anterior:
19. Informaţii suplimentare:
Proprietate intelectuală
a candidatului sunt considerate următoarele concepte , tehnici,
fişe, si strategii de antrenare in neuropediatrie şi kinetoterapie :
1. Tehnica “lădiţei Zoli”- Actualitate în kinetoterapie. Variantele I -II si
III
descris şi apărut în reviste de specialitate ca :Palestrica Cluj Napoca,
Revista Română de kinetoterapie etc. ( propus pentru brevetare in viitor
), apreciat de colectivul de redacţie , care este in curs de brevetare la
OSIM ; ataşez scrisoarea de întâmpinare
2. Îmbunătăţirea funcţiei de echilibru muscular şi stato – kinetic prin
stretchingul subacvatic (hidrostretchingul);
3. Abordarea kinetică a copilului cu tulburări în neurodezvoltare N T
D, concepte personale citate in revista Discobolul Bucuresti ;
4. “Strategia axului central” şi abordarea kinetoterapeutică a copiilor
cu encefalopatie sechelară infantilă după un concept propriu
5. Fişă “ Zoli ” de evaluare kinetoterapeutică în afecţiunile traumatice
şi sportive;premiat cu premiul I la sectiunea kinetoterapie 2007, ANEFSBucureşti premiat cu premiul special la secţiunea kinetoterapie
- 7 cărţi (între 2001 si 2007) – 4 ca unic autor, una ca prim autor si
restul ca şi coautor sau colaborator, două apar pe
http://display.tuc.gr/Herps/
- participări la numeroase manifestări stiinţifice interne si
internaţionale (54 la număr în ultimii 5 ani între 2002 si 2007);
- participarea ca membru si responsabil de proiect în 3 proiecte de
cercetare (2 naţionale si unul internaţional) Proiect Leonardo da Vinci
RO/04/B/F/PP 17 5006 Vezi site
http://mirsini.display.tuc.gr/Forum/FINANTARE(EURO):265.888;
Rezultatele cercetării s-au constituit intr-un raport transnational
publicat pe site-ul programului http://display.tuc.gr/Herps/;
Activează în cadrul unor Societăţi naţionale şi
intenaţionale cele mai semnificative

























Membru în WCPT încă din 1996;
Membru colaborator cu « Magyar Gyogytornaszok Tarsasaga “din
Ungaria,
Membru colaborator cu Universitate din Debretin Ungaria ,
Membru colaborator cu Universitate din Pecs Ungaria ,
Sunt membru fondator la 3 asociaţii şi fundaţii de caritate;
Membru al Asociaţiei pentru prevenirea oteoporozei din
Româmnia,
profesor principal de CFM coordonator pe Băile Felix 1990;
presedintele comitetului de organizare al “ Masa rotundă” din
din1990 la care participă ca modertatori : prof univ dr. N. Teleky ,
dr. Jaroslav Kiss, prof univ dr.T. Sbenghe, prof univ dr V Marcu şi
alţii;
membru în Consiliului Stiinţei Sportului din România;
membru în Societatea Româna de Medicina Fizica si Recuperare
perioada cât am activate în sănătate, actualmente correspondent
cu revista Medicină Fizică şi Reabilitare;
participarea în calitate de membru al comitetului de redacţie si
al comitetului stiinţific al Revistei Române de Kinetoterapie şi al
AnalelorUniversitii din Oradea ,
Membru în Consiliul Facultaţii de Educaţie Fizica si Sport,
Universitatea de Oradeat din 2006.
formarea de specialisti prin activitatea didactica si de cercetare
desfasurată în cadrul studiilor universitare de liceţa (fiind titular la
discipline cuprinse în planul de învaţamânt la specializarica ...) si
de masterat, prin coordonarea a numeroase lucrari de licenţa si de
disertaţie; în ultimii 5 ani (2002 coordonator stiinţific la peste 80
lucrari de licenţa si 6 lucrari de disertaţie; în prezent, coordonez
lucrari de licenţă 12 si 6 de disertaţe; de asemenea, coordonez
activitatea a 3 studenţi implicaţi în cadrul roiectului de cercetare
prezentat;
beneficiez de “Autorizaiţi de Libera Practica în specializarea CFM
Kinetoterapiue” cu competenă în în masaj, folosirea de aparatura
bioptron şi tehnici de mobilizare miotensiv şi aplicare de
stertching muscular si tendinos;
membru în comisiile pentru susţinerea examenelor de licenţa (
1992 si de disertaţie din 2006 pâna în prezent);
membru în comitetul stiinţific si de organizare a Simpozioanelor
Stiinţifice, a Conferinţelor si Congreselor Naţionale si Internţţionale
organizate de Facultatea de Socio -Umane Litere , şi Educaţie
Fizica si Sport a Universitatea EFS Ortadea din perioada 1992
pâna în prezent);
membru în comitetul de organizare şi moderator la Congresul
Naţional cu participare internaţionala, noiembrie 2006 Congresul
Balcanic de Kinetoterapie,

participarea, în ultimii 5 ani, la peste 54 de manifestari
stiinţifice de prestigiu ,
 din care: 4 Congrese internaţionale (un Congres Balcanic , unul
European Bratislava şi 2 în Ungaria ),10 Conferinţe
Internaţionale, şi 30 Internaţionale sau Naţionale cu participare
internaţională, 2 Conferinţe Naţionale, 8 Simpozioaneştiinţfice, un
curs internaţonal de reabilitare.
 colaborator permanent şi membru în comitetul de redacţie cu
articole ştiinţifice şi eseuri la următoarele publicaţii şi reviste
naţionale şi internaţionale: – „Revista română de kinetoterapie”,
„Revista de recuperare medicină fizică şi balneologie”, Sport şi
Societate – Revistă de educaţie fizică; Sport şi ştiinţe conexe
publicaţie a Fundaţiei „Altius Academy”, Facultatea de educaţie
fizică şi sport Universitatea „Al. I. Cuza ”Iaşi , „Palestrica mileniului
III, Civilizaţie şi sport „ revistă categ B, recunoscuta de CNCSIS. şi
acreditat de Colegiul medicilor din România,; „Analele Universităţii
din Oradea – fascicola Kinetoterapie” şi – Fascicola Educaţie fizică
şi sport; „Gyogytornász” lap revista internaţională din Ungaria;
„Viaţa medicală”; „Educaţie Fizică şi Sport”; „Fáklya”,
 stagii practice clinice postuniversitare efectuate: la Spitalul
Clinic Doctor Ştefan Stâncă, Institutul de Medicină Fizică şi
Balneologie Recuperare Medicală, Bucureşti, Spitalul de
Neuropsihiatrie Oradea, Centrul de Recuperare Neuromotorie –
Dezna, Spitalul de Reumatologie Bucureşti, Spitalul clinic Eforie
Nord, Sanatoriul balnear din Techirghiol, Universităţile de E. F. S.
din Bacău, Iaşi, Cluj, Timişoara, Tg . Mureş etc. departamentul de
kinetoterapie.
TITLURI, DISTINCTII:


1. 2009 decembrie - invitat de onoare la Forumul Ştiinţific
Naţional Universitar cu tema :„Impactul finalităţilor sistemului
educaţional şi de cercetare ştiinţifică asupra peformanţei sportive
din Romania ”, Finala Competiţiei ştiinţifice ediţia I ,
desfăşurat in data de 11-12 dec. Bucureşti 2009, la Complexul
Olimpic Izvorani Bucureşti, organizat de MECI, FSU, CNSSU,
Certificat de participare in finala competitiei ;
2. 2009 - invitat de onoare la Coferinta Ştiinţifică Internatinala
in domeniul Ştiintei Sportului editia XVIII-a , Educaţie Fizică şi
Sport din Romania „ Prezent şi Inovare” , organizat de Consiliul
Ştiinţei Sportului din Romania, IEFS Bucureşti; Universitatea din
Oradea FEFS Oradea 29-30 oct 2009, Plachetă si diploma de
aniversare cu ocazia 45 de ani de aniversare FEFS Oradea;
3. 2009 – invitat de onoare la Simpozionul Ştiinţific cu participare
internationala si Work Shopul, organizat de de Asociatia Reuma
care din Tg . Mures , premiat cu plachetă ;

4. 2009 – Pasztai Z., Bogdan R, Erzsebet Pasztai „ Study regarding
the muscular diesequilibrum and normalizing the stato-kinetic
function in 6-9 years old children ”International Symposim „
Health and Illness in a Multidisciplinary Aprproach” al
University of Debrecen of Health, Hungaria , 5th International
Week 20- 24 april 2009, Magyar
5. 2008 – invitat de onoare la Work Shopul, de la „Universitatea de
Vest din Timişoara” FEFS – Kinetoterapie si motricitate specială ,
certificat ;
6. 2007 – Se acordă distincţia pentru premiul special pentru cea
mai buna lucrare de kinetoterapie cu lucrarea intitulata „Fişa Zoli
de evaluare kinetoterapeutică în afecţiunile traumatice sportive ”
la „Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice dedicată celei
de-a 85-a aniversare ale ANEFS ” cu titlul „Tradiţie şi perspectivă
în educaţie fizică şi sport ”, Bucureşti iun. 16-18 2007 ;
7. 2006 - se acordă titlul ştiinţific, de doctor în Biologie;
8. 2004 – se acordă titlul Membru de Onoare de Kinetoterapeut,
din partea Asociaţiei Deficienţilor locomotori din Bihor,
februarie, Oradea;
9. 2004 – premiat cu plachetă, la 40 de ani de aniversare a FEFS
Oradea ;
10.
2003 – obţine titlul de Master în (APA ) Adaptead Physical
Activity – Activităţi Fizice Adaptate;
11.
2002 – premiat cu plachetă, la cel de al III –le Congres de
Kinetoterapie , Slănic Moldova, 11 – 13 octombrie;
12.
2000 – premiat cu „Diploma de mulţumire pentru calitatea de
fondator al Asociaţiei Deficienţilor Locomotori – Bihor” ;
13.
1999 – premiat cu plachetă, la 35 de ani de aniversare a
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Bacău , 25 Iulie;
14.
1985 – premiat cu diplomă de merit obţinănd locul I. La
Simpozionul din cadru „ Zilele medicale ale Deznei” cu lucrarea
Program incipient de kinetoterapie inhibarea reflexă a
copilului cu IMC – prezentare cu diapozitive, 29 mai – 3
iunie.
Lista de cărţi şi lucrări , materiale mai relevante –
unde a fost citat Pasztai Zoltan în ultimii 5 ani
1. prof univ Dr. Mariana Cordun; Kt. Daniela Stanca în Revista
Anefs DISCOBOLUL Bucureşti 2007 nr 7 lucrarea „
sistematizarea conceptelor aplicate în reeducare neuromotorie ”
pg 78, 83 . bibliog ;
2. conf. univ dr. Gabriela Ochiană Cartea- Îndrumar metodologic cu
titlul „Ludoterapia în recuperarea disabilităţilor psiho-neuromotorii ale copiilor ”;; editura PerformanticaIaşi 2006 , ISBn 10
973-195-1, ISBn 13 -978-973-730-195-6 citat pg 97 -100 şi
bibliografie pg 259;

3. V Marcu; Corina Matei Carte cu titlul „ Normal şi patologic în
evoluţia echilibrului uman ” 2005 edit univ din Oradea ISBN 973613-866-6, pg 65 -67 şi bibliografie pg 113;
4. prof univ . Dr. Nicolae PostolacheUniversitatea „Spiru
Haret”Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Specializarea
Kinetoterapie şi motricitate specială Istoria universală a
kinetoterapiei Editura Fundaţiei „România de mâine”Bucureşti,
2007 , pg 10, 165,182;
5. Tarcău E. V Marcu : Studiu privind evaluarea pacienţilor cu
algoneurodistrofie, Editura Universităţii Oradea 2005 , pg 71 ISBN
973-613-815-1;
6. dr. Oraviţan Mihaela ; Revista Română de Kinetoterapie nr 15
2005 , pg 98;
7. Marcu V. Mirela Dan coordonatori ; Z. Pasztai, ......Carte
Kinetoterapie/ Physiotherapy , ed. Univ. Oradea 2006 CNCSIS cod
149 ISBN 10-973-759-178-X, ISBN 13 978-973-9759-178-4 , pd:
3, pg, 130, pg 162, pg 198, pg 192, pg 262,
8. Pediatric Rehabilitation 2007/2008 UMF Craiova , plan de
disciplină la Pediatrie citat în bibliografie ;
9. Interviu cu d-l -Z . Pasztai în Revista Română de Kinetoterapie nr.
15 2005 pg 5 ;
10.
2003 Anul European al persoanelor cu handicap , cu ocazia
a 35 de ani de existentă de aniversaria al sectiei de recuperare
funcţională a copiilor cu deficienţe fizice şi neuro- psiho-motorii a
spitalului Clinic pentru copii „ Maria Sclodowsca Curie” Bucureşti
, (pliant broşură) ,pg 14,15,;
11.
2001 Revista Română de kinetoterapie nr 10 pg 78, , The
second National Congres PT ;
LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE:
Carti publicate :
CĂRŢI PUBLICATE Naţional si internaţional
Unic autor sau prim autor 5 ( cinci)
Colaborator 4 ( patru)
Total 9( noua)
Studii publicate în reviste cu referenţi şi colective editoriale :
 unic sau primautor Reviste de tip B si B* CNCSIS
8 (opt)
Total reviste tip B si B* 8( opt)
 unic sau prim autor Reviste de tip C CNCSIS
15 ( cincisprezece)
 2 autori
Reviste de tip C CNCSIS
10( zece )
Total in ultimii 10 ani 24 articole de tip C
 Unic autor
Reviste de tip D CNCSIS
5( cinci)
2 autor
Reviste de tip D CNCSIS 5 (cinci ;

Total reviste D 15 articole in ultimii 10 ani
Lucrări in volume si rezumate national si international
Total 64 (sasezecisipatru) si peste 95 (noua zeci şi cinci ) in ultimii 35
de ani
de actvitate ştiintifică in domeniul interdisciplinar ,
educatie fizica şi sport , fiziologie, biologie, medicină, kinetoterapie
, psihopedagogie, APA, activităti fizice-motrice adaptate,

Cărţi publicate:
1. 2010, Marcu V., Tarcau E, coord. Et. …Pásztai Z, Activitati
motrice adaptate la persoanele de varsta a-III-a, (Monografie),/
Adapted Physical Activities persons , Editura Universitatii din
Oradea , ISBN 978-606-10-0015-9, CNcSIS cod 149;
2. 2009, Pásztai Z, Rolul stretchingului în normalizarea funcţiei
ststo-kinetice ; editia a II-a revizuita Editura Corson Iasi , ISBN,
10-973-8225-31-0 , acreditată CNCSIS , cod 101, (375 de pagini);
3. 2007, Pásztai Z, Rolul stretchingului în normalizarea funcţiei
ststo-kinetice ; Editura Corson Iasi , ISBN, 10-973-8225-31-0 ,
acreditată CNCSIS , cod 101, (375 de pagini);
4. 2007, V Marcu; Elena Avramescu V Pâncotan ( coordonatori),
Doriana Ciobanu ; Mirela Dan; Isabela Lozincă; V.Marcu ; V
Pancotan, V sărac; Carmen Şerbescu, Z Pasztai ; Adapted
Physical Activities ; Editura Universitaria Craiova , (56 +56 de
pagini în lb.
română şi engleză);ISBN978-973-742-692-8 ;
http://www.display.tuc.gr/Cerps;
5. 2006, V. Marcu, Dan Mirela (coordonatori); Bogdan R, Bucur A,
Chiriac M, Ciobanu D, Cristea D, Dan M, Ianc D, Lozincă I, Marcu
V, Matei C, Pásztai Z, Pásztai E, Pâncotan V, Peţan P, Serac V,
Şerbescu C, Tarcău E. Kinetoterapie / Physiotherapy Editura
Universităţii din Oradea; ISBN (10) 973-759-178-X; ISBN(13) 978973-759-178-4 pg 600( 300+300 pg în lb romănă şi engleză)
http://www.display.tuc.gr/Cerps,
http://www.fuko.ro/books/activitati_fizice_adaptate.pdf
6. 2004, Pásztai Z, Kinetoterapie în neuropediatrie, Editura
Arionda, Galaţi, ISBN 973-8349-12-5 pg 423;
7. 2001, Pásztai Z, Kinetoterapia în afecţiunile aparatului
locomotor, Editura Arionda Galati ISBN 973-8349-12-5 (221 de
pg.)
8. 2001, Pásztai Z, Kinetoterapia în afecţiunile aparatului
locomotor, Editura Universităţii Oradea, ISBN 973-613-054-1,
(145 de pagini)
9. 2001, Pásztai Z, Pásztai Andrea, Terapii – tehnici - metode
complementare de relaxare, decontracturare folosite în

kinetoterapie, Editura Logos, Galaţi, ISBN 973-98465-8-0.( 127
pagini )
În curs de apariţie:
1. 2010, Pásztai Zoltán, Hidro- temo-balneo -kinetotaerapia în
condiţiile Băilor Felix ) sub tipar !120.pg.
2. 2010, Pásztai Zoltán, Îndrumar kinetoterapeutic pentru mame
privind promovarea dezvoltării
şi mişcării corecte ale
copiilor
cu
diferite
disfuncţii
ale
aparatului
neuromioartrokinetic;
3. 2010, Pásztai Zoltán, Kinetoterapia în afecţiunile afecţiunile
aparatului locomotor si specifice la sportivi,
2010, autor Pásztai Zoltán,
Titlu: Hidro- temo- balneo -kinetoterapia aproximativ, 120 -130 pg.
Aceasta carte incerca sa sintetizeze domeniul hidro-term-balneokinetoterapiei, Capitolele trec in revista rolul apei , prezinta conceptele si
procedurile de hidro, termo, balneo kinetoterapeutice , principiile,
indicatiile si contraindicatiile tratamentelor si in final urmeaza grupajul
practice de aplicatii a acestora la diferite afectiuni .Se acorda pondere
mai mare mijloacelor eficace, frecvent utilizate in practica in diferite
centre si statiuni . Se remarca ilustratia grafica si bibliografia bogata,
selective predominat internatinala .
2010, autor Pásztai Zoltán,
Titlu: Kinetoterapia privind abordarea copilului cu diferite
disfuncţii ale aparatului neuromioartrokinetic; aproximativ
230/250 pg
Cartea doreste sa ofere noi informatii pentru specialistii domeniului,
cadre medicale, si mame, care se ocupa cu
patologia
si
sechelaritatea, intra, peri si postnatala infantila . Prezinta obiectivele
concrete ale asistentei persoanelor cu diferite cerinte si nevoi speciale
, a celor cu tulburari si intarzieri in dezvoltarea neuromotorie.
Prezinta metodolgia si modalitatile de actionare . trece in revista
mijloacele cele mai eficiente si moderne de recuperare si reabilitare
neurotorie infantile /pediatrice
2010, autor Pásztai Zoltán,
Titlu: Kinetoterapia functionala posttraumatica a aparatului
locomotor / cu specific la sportivi. aproximativ 100 / 120 pg
Cartea este o incercare de a prezenta sistematic , studentilor si
specialistilor in kinetoterapie si medicina sportva , antrenorilor , si
sportivilor, domeniul patolgiei traumatice, selectate din
bogata
literatura de specialitate consultata , si prezentarea Posibilitatilr de
treatment recuperator/kinetoterapeutic/adjuvant cu descriind si
gama larga de mijloace (tehnici, metode, exercitii fizice , proceduri,

ortezari, kinezioptaping, si engrame, scheme) protocoale de tratament
corecte si folosite .
. CURSURI:
1. 2001, Pásztai Z, Kinetoterapia în afecţiunile aparatului
locomotor, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-613-054-1;
. (ÎNDRUMARE), NOTE DE CURS:
1. Pásztai Z, Pasztai Elisabeta - Metodele kinetoterapeutice şi tehnicile de
facilitare neuroproprioceptivă - Oradea, 1992 ( notiţe de curs uz
intern, pg. 120);
2. Pásztai Z. - Recuperarea în afecţiunile aparatului locomotor- Ed. Univ.
Oradea 2001 ( pg 123)
3. Pásztai Z. - Kinetoterapie în afecţiuni pediatrice -(notiţe de curs uz
intern, pg 55) ;
4. Pásztai Z. - Kinetoterapia şi activităţile motrice adaptate la copiilor cu
encefalopatie sechelară infantilă(ESI) -1999 şi 2003 (notiţe de curs, şi
lucrare disertaţie masterat, pg. 225) ;
5. Pásztai Z.- Fizioterapie ( hidro-termo- balneo-kinetoterapia) , 2003,
2006 ( notiţe de curs (pg.110) ;
6. Pásztai Z. - Adaptare, refacerea şi recuperare taraumatismelor în
activităţile sportive- (notiţe de curs uz intern pg. 158), 2000, şi 2006 ;
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, ARTICOLE PUBLICATE
Lucrări editate pe plan Naţional
1. 2009 - Pásztai Z, „Walking as a final “product” of neuro-motrical
maturity” editat de Consiliul Ştiinţei Sportului din Romania ,
Institutul Natinal de Cercetare pentru Sport Bucuresti şi FEFS
Oradea , ISSN 1842- 4679, Oradea 29-30 10 2009, pg 333; tip B
2. 2009 - Pásztai Z,„New Ideas in Neuromotrical Rehabiltation”,
articol editat in revista Studia Universitatis Babes-Bolyai,nr 4
3. 2009,pg81-93;site: http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/475.pdf; tip B
4. 2009 - Pásztai Z, Kovacs Boroka ; Concepte actuale de tratament
in abordarea „ musculaturii celor patru faţete” a genunchiului
posttraumatic, editat de Fundatia Reuma Care Tg Mures , in
Sinteza Lucrărilor manifestării ştiinţifice , intitulat Sănătatea
Trupului – Sănătatea minţii- Educaţie Profilaxie din Tg . Mureş
2009, ISBN 978-973-0-072303-7, pg 6- 20; www.reumacare.ro ;
5. 2009 – Pásztai Z . Elisabeta Pasztai, M. Chiriac, R. Bogdan,
Carmen Serbescu; „Study regarding the neuro-psyho-motor
development of the infant aged betwen 0-1 year ” editat in
„Science,mouvment and health ” vol IX ISSUE 2, 2009, pg 163 ,
Journal B+ 29 code ecognized by CNCSIS Bucharest Romania ,
ISSN 1224-7359, Ovidius University Annales series Physical

Educaton and Sport, www.analefefs.ro/analefefs/2009/COVER%20issue%202%202009.pdf, tip B+
6. 2009 – Pásztai Z, Elisabeta Pasztai, Zs. Máthe, Corina Matei
„The impact of homonym hemianopsia in functional recovery off the
upper limb” editat in „Science,mouvment and health ” vol IX ISSUE
2, 2009 , pg 170 , Journal B+ 29 code ecognized by CNCSIS
Bucharest Romania , ISSN 1224-7359, Ovidius University Annales
series Physical Educaton and Sport; www.analefefs.ro/analefefs/2009/COVER%20issue%202%202009.pdf , tip B+
7. 2009 - Pásztai Z, „ Mersul produs final al maturizării”, editat in
Anuarul Ştiinţific Competiţional in domeniul de ştiinţă- Educaţie
Fizică şi Sport , Anul I nr 1 2009, partea a doua , pg 143 , ISSN
2067-2934, Ed. Pinn ;
8. 2008 – Pásztai Z. „ Rehabilitation the muscular and stato-kinetic
function by means of subacvatic stretching ”( hidrostretching);
editat in „Physical Education and Rehabilitation Journal
Timisoara” Volume 1 ISSUE 1/ 2008. ISSN 2065-0574, pg 13-16;
9. 2008 -- Pásztai Z. „ Recuperarea funcţională stato-kinetică a
copiilor prin mijloace moderne ale kinetoterapiei”, Volum al VI-lea
Congres de Kinetoterapie cu participare internaţională intitulat„
Kinetoterapia Viitorului-Viitorul Kinetoterapiei” , Moneas 16-19
octombrie 2008 , „Vasile Goldiş” University Press Arad, 2008 ISBN
978-973-664-287-6, pg. 40-47; tip C
10.
2008 - Pásztai Z. „ Kinetoterapia în creşterea performanţelor
neuromotorii la copii de 6-9 ani ” publicat în Analele Universităţii
din Oradea , Fascicula Educaţie Fizică şi sport volumul 1 ; Editura
Universităţii din Oradea ISSN 1224- 5100, 2008 pg 147- 159;tip C
11.
2008 - Pásztai Z. Ambrus ( Pop) Terez „ Hidrokinetoterapie –
Metoda Halliwick”, publicat în Analele Universităţii din Oradea ,
Fascicula Educaţie Fiyică şi sport volumul 1 ; editura Universităţii
din Oradea ISSN 1224- 5100, 2008, pg . 159 – 171; tip C
12. 2008 – Pásztai Z.; „ Mersul ca produs final al maturizării
neuromotorii ”, prezentată la Conferinţa Internaţională de
Comunicări Ştiinţifice „ Performanţa umană din perspectiva
Olimpică ANEFS Bucuresti ” 21 iunie 2008 , Editura Printech
ISBN 978-606-521-029-5 ( CD ) ; pg 3 -4 volum lucr. Nr 18 ISBN
978-973-718-755-0.
13.
2008 – Pásztai Z., Mersul ca produs final al maturizarii neuromotorii,
Revista Discobolul Nr.12 Iunie 2008 , tip B+,
14.
2008 – Pásztai Z.; „Creşterea performanţelor neuromotorii la
copii cu disabilitaţi si calitatea vieţii.- Physical Therapy and
increasing the neuromotrical performances in children of 6-9 years
old”
”,
prezentată
la
Conferinţa
Internaţională
de
ComunicăriŞtiinţifice „ Performanţa umană din perspectiva
Olimpică ANEFS Bucuresti ” 21 iunie 2008 , Editura Printech

ISBN 978-606-521-029-5 ( CD), pg 3 -4 volum lucr. Nr 17, ISBN
978-973-718-755-0. pg 3- 4;
15.
2007 – Pásztai Z.,Tendinţe actuale ale kinetoterapiei în
ridicarea calităţii vieţii pentru copii cu risc, spre optimizarea
sănătăţii I; Revista Romănă de Kinetoterapie Nr.19, ISSN 12246220, pg. 85 – 96; tip D
16.
2007 – Pásztai Z.; Studiu privind dezechilibrele musculare şi
normalizarea funcţiei stato – kinetice la copii de 6-9 ani; Sesiunea
Internaţională de comunicări Ştiinţifice dedicată celei de-a 85-a
aniversale a ANEFS „Tradiţie şi perspectivă în educaţie fizică şi
sport” volum rezumate pg 59 - 60 ( şi CD)
17.
2007 – Pásztai Z.; Fişa „Zoli de evaluare kinetoterapeutică
în afecţiunile traumatice sportive ”Sesiunea Internaţională de
comunicări Ştiinţifice dedicată celei de-a 85-a aniversale a ANEFS
„Tradiţie şi perspectivă în educaţie fizică şi sport” volum rezumate
pg 60 - 61 ; ( şi CD).
18.
2007 – Pásztai Z; Fişa „Zoli de evaluare kinetoterapeutică
în afecţiunile traumatice sportive modificat „publicat în Analele
Universităţii din Oradea , Fascicula Educaţie Fiyică şi sport
volumul 1 ; editura Universităţii din Oradea ISSN 1224- 5100,
2007,pg 185 – 187 ;
18 2007 – Pásztai Z.;”Kinetoterapia pentru normalizarea funcţiei statokinetice „publicat în Analele Universităţii din Oradea , Fascicula
Educaţie Fiyică şi sport volumul 1 ; editura Universităţii din Oradea,
ISSN 1224- 5100, 2007,pg 188 – 204 ; tip C
19. 2007 – Pásztai Z; Bogdan R., Elisabeta Pasztai.,Tendinţe actuale ale
kinetoterapiei în ridicarea calităţii vieţii pentru copii cu risc, spre
optimizarea sănătăţii II; Volum rezumate de la Conferinţa Ştiinţifică
internaţională „perspective ale educaţiei sociale şi emoţionale ”
Oradea – Băile –Felix 31 mai – 3 iunie 2007 ; editura Universităţii
din Oradea ISSN 1224 -6239 pg . 171;
20. 2007 – Pásztai Z.; Bogdan R; Elisabeta Pasztai ; Eficienţa tehnicii
FNP de întindere musculară – stretching în profilaxia primară şi
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