
 
 

 

 

 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport a Republicii Moldova, Centrul de 

Cercetări Ştiinţifice în domeniul educaţiei 

fizice şi sportului, vă invită să participaţi la 

Conferinţa ştiinţifică internaţională a 

studenţilor „Probleme actuale ale teoriei şi 

practicii culturii fizice”, care va avea loc la 

3-4 aprilie 2018.  

 

 

Rectorul USEFS                   

Veaceslav Manolachi,           

doctor habilitat,                     

profesor universitar,           

Antrenor Emerit 

 

 

 

DIRECŢIILE ŞTIINŢIFICE: 

1. Educaţia fizică în sistemul de învăţământ 

preuniversitar  şi universitar. 

2. Teoria şi metodologia antrenamentului 

sportiv. 

3. Pregătirea profesională a specialiştilor din 

domeniul culturii fizice. 

4. Cultura fizică recreativă. 

5. Aspecte medico-biologice ale culturii fizice. 

6. Aspecte psihologo-pedagogice, sociologice şi 

manageriale ale culturii fizice. 

7.  Aspecte legislative ale culturii fizice, 

securitatea şi ordinea publică. 
COMITETUL ŞTIINŢIFIC 

Budevici-Puiu Liliana, dr., conf.univ., preşedinte; 

Rîşneac Boris, dr., prof.univ., vicepreşedinte; 

Carp Ion, dr., prof.univ.; 

Onoi Mihail, dr., conf. univ.; 

Sîrghi Serghei, dr., lect., univ.; 

Zavalişca Aurelia, dr., conf. univ.; 

Strună Vadim, masterand; 

Frunză Ludmila, studentă; 

COMITETUL ORGANIZATORIC 

Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof. univ.; 

Branişte Gheorghe, dr., conf univ.; 

Goncearuc Svetlana, dr., prof. univ.; 

Ţîganaş Odetta, dr.,conf. univ; 

Agapii Eugeniu, dr., univ; 

Vicol Dragoş, dr. hab., prof. univ; 

Buftea Victor, dr.. conf. univ; 

Povestca Lazari, dr., prof., univ.; 

Mocrousov Elena, dr., conf. univ; 

Polevaia Angela, dr., conf. univ.; 

Mindrigan Vasile, dr. conf. univ.; 

Manolachi Victor, dr., conf. univ.; 

Nastas Andrei, lect. univ.; 
Volcu Gheorghe, lect. univ.; 

Robu Ion, redactor; 

Luca Aliona, lect. univ.; 

Cociurca Petru, doctorand; 

Nastas Natalia, doctorandă; 

Cebotaru Veronica, masterandă; 

 

RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA 

LUCRĂRILOR: 

 Pentru publicare, lucrările vor fi prezentate la sediul 

universităţii în formă scriptică şi electronică - pe disc, 

USB flash card sau expediate prin e-mail (fişier 

ataşat). 

    La tehnoredactarea lucrării – realizată în WORD – 

se vor respecta următoarele cerinţe: 

- coală format A4; 

- caractere Times New Roman; 

- dimensiunile caracterelor 14; 

- spaţiu între rînduri 1,5; 

- margini: sus/jos/dreapta/stînga  2,5 cm; 

- volumul lucrării – maximum 7 pagini (inclusiv 

text, tabele, grafice, bibliografie); 

- titlul lucrării va fi scris centrat, cu majuscule; sub 

titlu, centrat, se va indica numele, prenumele 

autorului, gradul şi titlul ştiinţific, denumirea 

completă a instituţiei de la care provine. 

    Fiecare lucrare trebuie să conţină: cuvinte-cheie şi 

rezumat în limba rusă sau engleză; introducere, 

sarcinile, metodele şi rezultatele cercetării, concluzii, 

bibliografie. 

 Tabelele şi graficele (executate în WORD, alb-

negru) trebuie să fie inserate în textul lucrării. 

 Articolele care nu vor fi elaborate conform 

criteriilor enumerate nu vor fi examinate. 
 

PREZENTAREA LUCRĂRILOR  

 pînă la 14 martie 2018 
 

Taxa de participare: 150 lei. Achitărea  se va 

face la momentul înregistrării. 
 

Colegiul de redacţie îşi asumă responsabilitatea de a 

respinge sau a introduce corectări în materialele 

prezentate. 
 

Telefon de contact: 

+ 373 22 311241 

 

e-mail: centrul.usefs@mail.ru 



 

  

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ 

INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR 

(ediţia a XXI-a) 

 

„PROBLEME ACTUALE ALE TEORIEI ŞI 

PRACTICII CULTURII FIZICE” 

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI: 

     3 aprilie – sosirea participanţilor 

       

      4 aprilie: 
 

Înregistrarea participanţilor:                 8
30

 – 9
30

 

Şedinţa în plen:                                     9
30

 – 10
30

 

Pauză de cafea:                                     10
30

 - 11
00  

Şedinţele de comunicări pe secţiuni:   11
00

 - 15
00

 

Concluzii:                                             15
00

 – 15
30   

  
 

Limbile oficiale de comunicare:  

- română; 

- rusă; 

- engleză; 

- ucraineană.                  
 

 

 

 

 

 

Materialele Conferinţei vor fi publicate în culegere 

de articole „Probleme actuale ale teoriei şi 

practicii culturii fizice”, ediţia a XX-a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     

 

 
            

 

 

  

 

 

           

 

 

 

 

Toate cheltuielile pentru participarea la 

Conferinţă vor fi suportate de către 

persoanele participante.  

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT  

 

 

 

INVITAŢIE 

 
 

 

Str. A. Doga 22, or. Chişinău 

Republica Moldova 

 

 

3 – 4 aprilie 2018 

 

Tel.:  + 373 22 494081 

         + 373 22 311241 

Fax: + 373 22 497671 

http://www.usefs.md/  

 

 

 

 

CHIŞINĂU, 2018 

http://www.usefs.md/


 


