
 

PROGRAMUL CONFERINŢEI: 
       

    06 noiembrie 2015: 
Înregistrarea participanţilor:                 9

00
 – 9

45
 

Şedinţă în plen:                                      9
45

 – 10
30

 

Pauză de cafea:                                     10
30

 - 11
00  

Şedinţe de comunicări pe secţiuni:      11
00

 - 13
00

 

Masa:                                                     13
00

 - 14
00

 

Şedinţe de comunicări pe secţiuni:      14
00

 – 16
00 

Concluzii:                                              16
00 

- 16
30

       

 

    07 noiembrie 2015: 
Program cultural 

 

Principalele direcţii de activitate ale 

conferinţei sunt: 

1. Pregătirea profesională a specialiştilor în 

domeniul culturii fizice. 

2. Cultura fizică în sistemul învăţământului 

preuniversitar şi universitar. 

3. Tendinţe şi perspective de dezvoltare a 

sportului. 

4. Bazele kinetoterapeutice şi medico-biologice 

ale culturii fizice. 

5. Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice recreative. 

6. Probleme psihopedagogice şi socioumanistice 

ale culturii fizice. 

7. Aspecte manageriale şi juridice ale culturii 

fizice. 

 

 

 

 

 

 

 

Cerinţele de redactare şi de perfectare a articolelor 

Se acceptă spre publicare materialele elaborate în limba 

română, rusă, engleză. Volumul total al articolelor – maximum 

7 pagini, inclusiv 5 pagini de text (tabelele, figurile şi graficele 

nu vor depăşi 2 pagini). Formatul: A 4. Redactor de texte – 

Microsoft Word 2003/2007/XP. Margini: stînga - 3,0 cm; sus, 

jos, dreapta – 2,0 cm. Tipul caracterelor: Times New Roman, 

14 pt (în tabele – 10-12pt). Spaţiu între rînduri – 1,5. Alineat – 

1,25. Aranjarea textului – pe lăţimea paginii. Figurile şi 

schemele trebuie prezentate alb-negru, redactor grafic – Word. 

Trimiterile la acestea sunt obligatorii în text. Conţinutul 

lucrării trebuie să reflecte: actualitatea, obiectivul, organizarea 

cercetării, analiza rezultatelor. 

În text, trebuie excluse: figurile complicate, tabelele 

orizontale, tabelele pe o pagină întreagă, evidenţierea cu 

caractere italice sau aldine. 

Structura publicaţiei: 

- denumirea conferinţei; 

- titlul tezelor (scris cu majuscule, caractere aldine, aliniat 

pe centru); 

- numele şi prenumele autorului (caractere de rînd, aliniere 

pe centru); 

- denumirea organizaţiei, a oraşului, a ţării (caractere de 

rînd, aliniere pe centru); 

- cuvinte-cheie în limba engleză (caractere de rînd, aranjare 

pe lăţimea paginii); 

- adnotare în limba engleză (maximum 7 rînduri, caractere 

de rînd, aranjare pe lăţimea paginii); 

- textul publicaţiei; 

- trimitere la sursele bibliografice (maximum 10) se vor 

efectua doar în text. 

Lucrările care nu vor fi redactate şi perfectate conform 

cerinţelor menţionate sau care vor fi expediate mai tîrziu de 

termenul indicat nu vor fi acceptate spre publicare. Autorul 

poartă răspundere totală pentru conţinutul materialelor 

prezentate. 
 

PREZENTAREA LUCRĂRILOR  

 pînă la 28 septembrie 2015 
 

 

Taxa de participare: 150 lei.  
 

 

Telefon de contact: 022-311241 

e-mail: centrul.usefs@mail.ru 

       

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII 

MOLDOVA 

 

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT A REPUBLICII MOLDOVA 

 

ACADEMIA OLIMPICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN 

DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 

 

INVITAŢIE 

 
 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
 

„Cultura fizică şi sportul într-o societate 

bazată pe cunoaştere” 

 
06-07 NOIEMBRIE 2015 

 
Str. A. Doga 22, or. Chişinău, 

Republica Moldova 

 

 

Tel.: + 373 22 311241 

Fax: + 373 22 497671 

http://www.usefs.md/  

mailto:centrul.usefs@mail.ru
http://www.usefs.md/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avem deosebita plăcere de a Vă invita să 

participaţi la lucrările Conferinţei ştiinţifice 

internaţionale cu tema: „Cultura fizică şi sportul 

într-o societate bazată pe cunoaştere” care se vor 

desfăşura la USEFS în zilele de 06-07 noiembrie 

2015. 

Evenimentul ştiinţific se înscrie în cadrul 

demersurilor pe care Universitatea de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport le întreprinde pe linia 

promovării şi creşterii vizibilităţii instituţionale, 

având ca repere concrete stimularea cercetării 

ştiinţifice în rândul profesorilor, doctoranzilor, 

tinerilor cercetători în consonanţă cu sustenabilitatea 

cunoaşterii pentru întreaga societate.  

 

Rectorul USEFS 

Veaceslav Manolachi,  

doctor habilitat, 

profesor universitar, 

Antrenor Emerit 

 

Comitetul ştiinţific: 

 

Preşedinte: 

Manolachi Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, 

profesor universitar, USEFS, Chişinău 

 

Membri: 

Budevici-Puiu Liliana, doctor în ştiinţe pedagogice, 

conferenţiar universitar, USEFS, Chişinău 

Dorgan Viorel, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor 

universitar, USEFS, Chişinău 

Demcenco Petru, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar 

universitar, USEFS, Chişinău 

Carp Ion, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, 

USEFS, Chişinău 

Povestca Lazari, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor 

universitar, USEFS, Chişinău 

Budevici-Puiu Anatolie, doctor în istorie, profesor universitar, 

USEFS, Chişinău 

Cojocaru Viorel, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor 

universitar, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi 

Sport, Bucureşti, România 

Urichianu Toma Sanda, doctor în educaţie fizică şi sport, 

profesor universitar, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 

România  

Dragu Mircea, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor 

universitar, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România 

Chirazi Marin, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor 

universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 

România 

Moisescu Petronel Cristian, doctor în ştiinţele motricităţii 

umane, profesor universitar, Universitatea „Dunărea de Jos”, 

Galaţi, România 

Popescu Veronica, doctor în ştiinţe ale educaţiei, conferenţiar 

universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 

România 

Milaşius Kazis, doctor habilitat, profesor universitar, 

Universitatea de Ştiinţe ale Educaţiei din Vilnius, Lituania 

Korobeinikov Gheorghii, doctor habilitat în biologie, profesor 

universitar, Universitatea Naţională de Cultură Fizică şi Sport 

din Kiev, Ucraina 

Kiprici Serghei, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar 

universitar, Universitatea Naţională Pedagogică „V. 

Korolenko” din Poltava, Ucraina 

 
Comitetul organizatoric: 

Budevici-Puiu Liliana, doctor în ştiinţe pedagogice, conf. univ. 

Carp Ion, doctor în ştiinţe pedagogice, conf. univ. 

Goraşcenco Alexandr, doctor în ştiinţe pedagogice, conf. univ. 

Triboi Vasile, doctor în ştiinţe pedagogice, conf. univ. 

Busuioc Sergiu, doctor în ştiinţe pedagogice, conf. univ. 

Racu Sergiu, doctor în ştiinţe pedagogice, conf. univ. 

Guţu Alexei, doctor în drept, conf. univ. 

Calugher Viorica, doctor în ştiinţe pedagogice 

Branişte Gheorghe, doctor în ştiinţe pedagogice  

Brega Viorica, doctor în filologie, conf. univ.  

Jurat Valeriu, doctor în ştiinţe pedagogice, conf. univ. 

Frunză Gabriela, doctor în filologie  

Lungu Ecaterina, doctorandă  

Eşanu Marcela, doctorandă  

Luca Aliona, redactor  

Ciumaşu Ana, redactor-corector  

Popa Sergiu, student an. III, USEFS  

Gîscă Victor, student an.III, USEFS  

Safaler Marcel, student an. IV, USEFS  

Cebotaru Veronica, studentă an. II, USEFS  

Manolachi Iurii, inginer 

Movileanu Cristina, designer 

 

Comitetul de program: 

Povestca Lazari, şef Catedra Atletism, doctor în ştiinţe pedagogice  

Budevici-Puiu Anatolie, şef Catedra Managementul Culturii 

Fizice, doctor în istorie  

Mocrousov-Cuciuc Elena, şef Catedra Teoria şi Metodica 

Jocurilor, doctor în ştiinţe pedagogice 

Danail Sergiu, şef Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice, 

doctor în ştiinţe pedagogice  

Goncearuc Svetlana, şef Catedra Ştiinţe Psihopedagogice şi 

Socioumanistice, doctor în ştiinţe pedagogice  

Mindrigan Vasile, şef Catedra Nataţie şi Turism, doctor în ştiinţe 

pedagogice  

Ţigănaş Odetta, şef Catedra Medicină Sportivă, doctor în ştiinţe 

biologice 

Agapii Eugeniu, şef Catedra Kinetoterapie, doctor în ştiinţe 

pedagogice 

Buftea Victor, şef Catedra Gimnastică, doctor în ştiinţe pedagogice 

Polevaia-Secăreanu Angela, şef Catedra Probe Sportive 

Individuale, doctor în ştiinţe pedagogice 

Bîrgău Mihail, şef Catedra Protecţie, Pază şi Securitate, doctor 

habilitat în drept 

Arhiliuc Sergiu, şef Catedra Drept, doctor în ştiinţe pedagogice 

 


