
 

 

 

INVITAŢIE 

 

 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova are deosebita 

onoare de a Vă invita în perioada 26-27 octombrie 2017 să participaţi la Congresul 

Ştiinţific Internaţional “Sport. Olimpism. Sănătate”, ediţia a II-a. 

Obiectivul nostru fundamental îl constituie reunirea unor specialişti, asociaţii, 

întreprinderi, organizaţii şi practicieni de mare valoare din mediul ştiinţific şi academic 

din statele comunitare, precum şi din afara UE, în vederea realizării schimbului de 

informaţii, transmiterii de cunoştinţe, a modelelor de bune practice, care vor permite 

participanţilor să-şi expună rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi să pună în dezbateri 

subiecte importante cu privire la dezvoltarea culturii fizice şi olimpismului. 

Vă aşteptăm cu drag la un eveniment ştiinţific de calitate, în care aveţi acces direct la 

dezvoltarea valorilor noii societăţi bazate pe cunoaştere, a ştiinţei ce favorizează 

consolidarea parteneriatelor durabile dintre ţările noastre. 

 
Direcţiile ştiinţifice de bază ale congresului 

1. Sport şi societate 

2. Olimpismul ca filosofie a vieţii. 

3. Modul sănătos de viaţă: aspecte medico-biologice, morale şi psihologice, social-culturale şi 

organizaţionale. 

4. Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv. 

5. Tehnologii inovaţionale ale pregătirii sportivilor. 

6. Mijloace biomecanice utilizate în activitatea sportivă şi cultura fizică de asanare. 

7. Aspecte psihologice ale activităţii sportive şi asanative. 

8. Managementul şi jurisprudenţa în sport. 

9. Olimpism şi Paralimpism. 

10. Aspecte social-economice, juridice şi manageriale ale Mişcării Olimpice. 

11. Cultura fizică recreativă, adaptivă şi de reabilitare: aspecte teoretice şi metodologice. 

12. Activităţi asanative şi curativ-profilactice pentru copiii şi tineretul din instituţiile de 

învăţământ. 

 

 

Limbile oficiale ale congresului: româna, rusă, engleză. 

 

Cotizaţia pentru participare la lucrările congresului constituie 30€ (abstract publicat în 

materialele congresului) şi 50€ (articol în extenso publicat în revista „Ştiinţa culturii fizice”). 

Cazarea şi masa vor fi achitate din cont propriu.  

 

Materialele vor fi prezentate până la 30 august 2017 la Centrul de Cercetări Ştiinţifice în 

domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului al USEFS sau expediate pe e-mail: kathya@mail.ru . 

 

COMITETUL ORGANIZATORIC 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova 
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TITLUL LUCRĂRII 

Nume, prenume 

Denumirea organizaţiei, a oraşului, a ţării 

e-mail 

 

 

Abstract 

Inseraţi un Abstract de maximum 300 de cuvinte, prezentand o scurta 

descriere a aspectelor importante ale lucrarii Dumneavoastra, care să includă: 

actualitatea, scopul, metodele de cercetare, constatări şi rezultate, concluzii şi 

recomandări.   

 

Cuvinte-cheie: maxim 5-6 cuvinte. 

 

 

 

 


