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Anexa 11 

 

Principalele publicaţii ştinţifice ale autorului la tema tezei  

 

1. Ungureanu A., Activitățile de Educație Fizică și Sport - Valori Sociale. În: ”Cultura fizică și 

sportul într-o societate bazată pe cunoaștere”: Conferința Științifică Internațională. Chișinău: 

USEFS, 2015, p. 512-516. 

2. Ungureanu A., Alimentația în fitness. În: “Educație pentru mișcare - de la necesitate socială 

la realitate educațională”:,Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, București: Editura 

Conspress, 17 mai 2013, p. 28-30. 

3. Ungureanu A., Budevici-Puiu A., Cercetare privind promovarea practicării sportului și a 

menținerii condiției fizice prin intermediul aparatelor de fitness. În: Revista Teoria și arta 

educației fizice în școală, nr. 2, Chișinău, 2014, p. 15-20. 

4. Ungureanu A., Ceban V., Budevici-Puiu A., Ghid de fitness pentru menţinerea condiţiei 

fizice a studenţilor prin intermediul instalaţiilor şi aparatelor de fitness: Ghid universitar. 

Chișinău: Editura USEFS, 2016. 104 p. 

5. Ungureanu A., Ceban V., Fitness-ul, stil de viață activ al studentului. În: “Educație pentru 
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Internațională. Chișinău: USEFS, 2015, p. 49-54. 

7. Ungureanu A., Combaterea sedentarismului prin practicarea fitness-ului de către studenți. În: 

“Educație pentru mișcare - de la necesitate socială la realitate educațională”: Sesiunea 

Națională de Comunicări Științifice, București: Editura Conspress, 23 mai 2014, p. 59-62. 

8. Ungureanu A., Efecte formative și educaționale ale activităților de educație fizică și sport. În: 

,,Probleme actuale privind perfecționarea sistemului de învățământ în domeniul culturii 

fizice”: Conferința Științifică Internațională. Chișinău: USEFS, 2014, p. 71-74. 

9. Ungureanu A., Importanța pregătirii organismului pentru efort în fitness. În: “Educație pentru 

mișcare - de la necesitate socială la realitate educațională”: Sesiunea Națională de 

Comunicări Științifice. București: Editura Conspress, 29 mai 2015, p. 55-59. 

10. Ungureanu A., Menținerea condiției fizice a studenților prin practicarea activității motrice pe 

aparate și instalații de fitness. În: ,,Probleme actuale privind perfecționarea sistemului de 

învățământ în domeniul culturii fizice”: Conferința Științifică Internațională. Chișinău: 
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11. Ungureanu A., Scurt istoric și importanța practicării fitness-ului. În: “Educație pentru 
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Comunicări Științifice, București: Editura Conspress, 27 aprilie 2012, p. 33-35. 

 

Rezumatul tezei  

 

1. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat rezidă în stabilirea 

rolului menținerii condiției fizice a studenților prin practicarea activității motrice la aparate și 

instalații de fitness. Totodată, modelul de program algoritmizat de pregătire prin mijloace de 

fitness a viitorilor ingineri constructori ne-a permis selectarea, organizarea, fundamentarea 

teoretică şi experimentală a conţinuturilor (dinamice şi generatoare de strategii personalizate) 

ghidului destinat studenților pentru menținerea condiției fizice prin intermediul instalațiilor și 

aparatelor de fitness.. 

2. Sumarul compartimentelor tezei 
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Introducerea reprezintă argumentarea temei alese pentru cercetare științifică.În direcția 

temei s-a făcut referire la : actualitatea și importanța problemei  abordate,gradul de cercetare a 

temei,scopul și obiectivele propuse spre realizare,importanța teoretică și valuarea aplicativă a 

lucrării,aprobarea aplicativă a cercetării și nu în ultimul rând problema științifică importantă 

soluționată în domeniul cercetării. 

Primul capitol al tezei ,,Repere privind rolul practicării exercițiilor fizice în 

perfecționarea dezvoltării individuale și a menținerii condiției fizice”, conține cinci 

subcapitole și este dedicat unei analize complexe teoretico-practice a domeniului de studiu.Astfel 

,în primul subcapitol,,Rolul practicării exercițiilor fizice, ca domeniu al activităţii umane şi 

componentele teleologice ale educaţiei fizice (a studenţilor)” se face o analiză temeinică a : 

surselor documentare a rolului practicării exercițiilor fizice în dezvoltarea individuală a 

studenților privită ca mod de viață.În același subcapitol au fost scoase în evidență unele mențiuni 

parțiale precum că idealul educației fizice și a celorlalte activități motrice trebuie să fie în 

concordanță cu idealul general educațional al societății. Subcapitolul doi ,,Sănatatea condiția 

fizică și exercițiul fizic’’ reprezintă problemele urgente ale condiției fizice generale asociate cu 

starea de sănătate. Se vizează factorii care influențează condiția fizică.Subcapitolul trei se 

bazează pe componentele fitnes-ului reprezentând un stil de viată activ.În subcapitolul patru 

,,Menținerea condiției fizice prin intermediul aparatelor de fitness’’se abordează  o serie vastă de 

categorii de aparate de fitness. Tipurile și clasificarea aparatelor și instalațiilor de fitness se 

descriu concret în subcapitolul 1.5 fiind caracterizate dupa destinație, structură, formă și logica 

funcțională.Capitolul unu se incheie cu concluzii. 

Al doilea capitol al tezei ,,Contribuția metodologiei de indentificare a necesității 

menținerii condiției fizice a studenților  prin practicarea  activității motrice pe aparate și 

instalații de fitness’’ este destinat metodologiei de cercetare, organizării cercetării și analizei 

profunde a opiniilor specialiștilor și studenților cu privire la promovarea practicării sportului și 

menținerii condiției fizice prin intermediul aparatelor de fitness. În baza acestora s-au selectat 

parametri eficienței pentru programarea și planificarea antrenamentului de fortă cu studenții în 

scopul menținerii condiției fizice. 

Al treilea capitol al tezei ,,Eficiența metodologiei elaborate în cadrul procesului de 

menținere a condiției fizice la studenți’’ relevă abordarea componentelor  modulului de 

program algoritmizat de pregătire prin mijloace de fitness a viitorilor ingineri constructori în 

baza datelor experimentale privind profesiograma inginerului constructor ,variante de programe 

algoritmizate în antrenamentul de forță cu studenții ingineri constructori la aparate și instalații de 

fitness. Datele statistice prezentate în capitol vizează semnificativ modelul programat.În acest 
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capitol se determina problema științifică importantă în domeniul de cercetare. Capitolul trei se 

incheie cu concluzii privind avantajele modelului programat. 

Concluziile generale și recomandările, bibliografia selectată și anexele tezei finalizează 

demersul științific, confirmând complexitatea și oportunitatea studiului în cauză prin prezentarea 

certificatelor de implementare a rezultatelor cercetării. 

 

 

 

 

 

 


