
Rezoluția Congresului Științific Internațional „Sport. Olimpism. Sănătate”, ediția a V-a, 

10-12 septembrie 2020 

 

În perioada 10-12 septembrie 2020, în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

şi-a ţinut lucrările cea de-a V-a ediție a Congresului Ştiinţific Internaţional „Sport. Olimpism. 

Sănătate” în format online, la care au participat reprezentanţii centrelor universitare din 

Republica Moldova,  România, Rusia, Ucraina și Marea Britanie. 

Forumul ştiinţific s-a desfășurat sub patronatul Asociaţiei Internaționale a Universităţilor de 

Cultură Fizică şi Sport. Organizatorii congresului sunt Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării 

al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, precum și  Academia 

Olimpică a  Republicii Moldova. 

La congres au fost abordate probleme științifice de importanță majoră privind: olimpismul şi 

mişcarea olimpică; aspecte filosofice, socioeconomice, juridice şi manageriale ale culturii fizice; 

educaţia fizică în sistemul de învăţământ; pregătirea profesională a cadrelor; tehnologii 

inovaţionale şi bazele ştiinţifico-metodice ale sistemului contemporan de pregătire a sportivilor; 

medicină sportivă, kinetoterapie şi cultură fizică recreativă. 

La şedinţa în plen a Congresului Ştiinţific Internaţional au luat cuvântul următoarele 

personalități:  

1.  Manolachi Veaceslav (Moldova), doctor habilitat, profesor universitar, rectorul   USEFS.  

2. Bulatova Marina (Ucraina), doctor habilitat, profesor universitar, șefa Catedrei ITSO, 

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din Ucraina, președintele Academiei 

Olimpice din Ucraina. 

3. Lubîșeva Ludmila (Rusia), doctor habilitat, profesor universitar, redactor-șef al revistei 

„Teoria culturii fizice”. 

4. Potop Vladimir (România), doctor habilitat, profesor universitar, decanul FEFS, 

Universitatea Ecologică din București. 

5. Petracikov Alexandr (Ucraina), doctor, conferențiar universitar, șeful Institutului 

Educațional-Științific de Cultură Fizică și Sport, de Tehnologii Sportive și de Sănătate, 

Universitatea Națională de Apărare din Ucraina.   

6. Bîkov Evghenii (Rusia), doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru activitatea 

științifică și de cercetare, Universitatea de Stat din Uralul de Sud.  

În cadrul şedinţei, au fost prezentate următoarele rapoarte: 

1.Vizitei Nicolai, Manolachi Veaceslav (Moldova) – „Esența socioculturală a spectacolului 

sportiv”;  

2. Bulatova Marina (Ucraina) – „Olimpismul în învățământul preuniversitar”; 



3. Potop Vladimir (România) – „Perfecționarea tehnicii în sportul de performanță pe baza 

indicatorilor biomecanici”;   

4. Lubîșeva Ludmila (Rusia) – „Actualizarea Regulamentului Jocurilor Olimpice de Tineret 

prin prisma analizei aspectului sociologic”;  

5. Manolachi Victor (Moldova) – „Statutul hormonal al organismului sportivului și utilizarea 

lui pentru eficientizarea pregătirii de forță a luptătorilor”. 

La şedinţele pe secţiuni au participat peste 140 de persoane cu titluri ştiinţifice, precum şi 

specialişti ai diferitelor domenii ştiinţifice, care se ocupă nemijlocit de problematica discutată la 

Congresul Ştiinţific Internaţional. În timpul lucrărilor congresului, participanţii au prezentat 

rapoarte şi comunicări, ce se disting printr-un înalt nivel ştiinţific și aplicativ. 

Laitmotivele forumului le-au constituit următoarele subiecte: pregătirea sportivilor la diferite 

etape ale antrenamentului multianual, starea sănătăţii naţiunii, aspecte ale Mişcării olimpice 

contemporane.  

În contextul tematicii discutate, au fost abordate şi o serie de probleme ale sistemului de 

pregătire profesională a specialiştilor competitivi în domeniul sportului, al educaţiei fizice 

recreative, de reabilitare, al culturii fizice adaptive, al olimpismului, precum şi oportunitatea 

actualizării  acestora.  

La congres au fost prezentate peste 100 de comunicări, iar materialele acestuia au fost 

publicate în culegerea de articole. Prezentarea materialelor forumului în variantă electronică şi 

tipărită permite a lărgi considerabil câmpul de informare al congresului.  

Congresul confirmă necesitatea organizării forumurilor ştiinţifice internaţionale în cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior de cultură fizică şi sport ale ţărilor-membre ale Asociaţiei 

Internaţionale a Universităţilor de Cultură Fizică şi Sport. Direcţiile prioritare ale activităţii 

acestora trebuie să fie nu doar oferirea unei platforme pentru discuţii şi schimb de experienţă 

avansată, dar şi căutarea unor noi forme de colaborare ştiinţifică la nivel de instituții, domenii 

concrete de activitate, personalități, la nivel internaţional, inclusiv colaborarea dintre savanţii 

tineri, care să pună baza unei realizări de mare valoare a potenţialului de creaţie. 

Astfel, participanții la congres susțin ideea că olimpismul şi mişcarea olimpică, aspectele 

filosofice, socioeconomice, juridice şi manageriale ale culturii fizice, educaţia fizică în sistemul 

de învăţământ, pregătirea profesională a cadrelor, tehnologiile inovaţionale şi bazele ştiinţifico-

metodice ale sistemului contemporan de pregătire a sportivilor, precum și medicina sportivă, 

kinetoterapia şi cultură fizică recreativă sunt elemente constitutive ale sistemului modelului 

naţional, dar și internațional al culturii fizice şi sportului, care necesită, pe baze științifice, a fi 

studiate și perfecționate în permanență.  

 


