Cerinţe de redactare
a materialelor prezentate spre publicare
· Sunt admise maximum 2 articole ale aceluiaşi autor.
· Materiale pot fi prezentate în limbile română și engleză sau rusă și
engleză.
· Volumul lucrării – 7-9 pagini text cules, format A4, inclusiv
bibliografie, tabele şi figuri.

UNIVERSITATEA DE STAT
DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
A REPUBLICII MOLDOVA

· Materialele congresului, după recenzare, vor fi publicate în variantă
electronică și de tipar (ISBN). Comitetul organizatoric îşi asumă
dreptul de selectare şi redactare a textelor. Publicațiile care nu vor
corespunde cerințelor date nu vor fi examinate. Varianta electronică a
materialelor сongresului va fi afișată pe site-ul universității:

INVITAŢIE

www.usefs.md. Participanții la distanță vor avea posibilitate să
descarce, la adresa dată, materialele publicate.

la

· Redactor de texte – MS Word .
· Tipul caracterelor – Times New Roman, 12 pt; spaţiu între rânduri –

Cotizaţia pentru participare

1,5; aranjare în lăţimea textului, fără separarea cuvintelor în silabe,
· Titlul lucrării (maximum 150 semne) – scris cu majuscule; numele şi
prenumele autorului (autorilor), denumirea organizaţiei, a orașului, a
țării – cu caractere de rând. Titlul articolului, numele și prenumele
autorilor, denumirea organizației, rezumatul (maximum 15 rânduri cu
intervalul 1) și cuvintele-cheie (7-8 cuvinte cu interval 1) vor fi

Cotizația pentru participare la lucrările сongresului constituie
80 €. Pentru doctoranzi - 40 €. Achitarea se efectuează în ziua
înregistrării, în valută naţională (lei moldoveneşti), conform cursului
stabilit de BNM.
Cazarea şi masa vor fi achitate din cont propriu sau din contul
organizaţiei delegatare. La solicitarea prealabilă (până la 21 iunie
2021), participanţilor le vor fi rezervate camere în hotel.

”

alineat – 1,0 cm.

Congresul Ştiinţific
Internaţional

Sport. Olimpism. Sănătate ”

prezentate și în limba engleză.

concluzii.
· Sursele bibliografice, maximum 10, trebuie prezentate în ordine
alfabetică; cuvântul „bibliografie” nu va fi indicat; trimiterile în text
vor fi plasate între paranteze pătrate.
· Fiecare articol va fi prezentat ca document separat. Denumirea
documentului: congress2021, numele autorului, numărul direcţiei

Tel.:

+ (373 22) 49 40 81
+ (373 22) 31 12 41
Fax:
+ (373 22) 49 76 71
E-mail: centrulstiintific@gmail.com
Te l . m o b : + 3 7 3 0 7 9 7 5 8 0 8 1
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metodologia și organizarea cercetării, rezultatele și interpretarea lor,

Fizică şi Sport a Republicii Moldova
str. A. Doga, 22
Chişinău, MD – 2024
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· Textul trebuie să cuprindă următoarele compartimente: introducere,
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separate (format JPG, Excel).
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· Materialele ilustrative plasate în text vor fi prezentate ca documente
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· Margini: sus – 2 cm, dreapta, stânga, jos – 2,5 cm.

COMITETUL ORGANIZATORIC

ştiinţifice. De exemplu: congress2021_Munteanu_2. Comanda
prealabilă de participare la congres și materialele vor fi trimise prin
poșta electronică: centrulstiintific@gmail.com. La scrisoare e necesar
a anexa un document care să includă: numele și prenumele autorilor,
funcția, gradul și titlul științific, organizația; orașul, ţara; titlul

Consacrat aniversării a 70-a
a organizării învăţămîntului superior
de cultură fizică din Republica Moldova

articolului; tipul participării (referat sau publicaţie); utilizarea
mijloacelor tehnice pentru referat; adresa poștală și codul, adresa
electronică; telefon pentru relații.
· Formele de participare: cu prezență la сongres și la distanță (articolele
în variantă electronică vor fi publicate în culegerea de materialele ale
сongresului).

16 – 18 septembrie 2021
Chişinău, Republica Moldova

Congresul Ştiinţific Internaţional
“ Sport. Olimpism. Sănătate”
16 – 18 septembrie 2021
Chişinău, Republica Moldova

Congresul Ştiinţific Internaţional
“ Sport. Olimpism. Sănătate”
Direcțiile științifice de bază ale congresului:
1.
2.
3.

Sport și sănătate.
Olimpismul ca filosofie a vieții.
Modul sănătos de viață: aspecte medico-biologice,
morale și psihologice, social-culturale și

În numele întregului colectiv al Universităţii de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport, am deosebita onoare de a vă invita în
perioada 16 – 18 septembrie 2021 să participaţi la Congresul
Ştiinţific Internaţional „Sport. Olimpism. Sănătate”.
Obiectivul nostru fundamental îl constituie reunirea
unor specialiști, asociații, întreprinderi, organizații și practicieni de
mare valoare din mediul științific și academic din statele
comunitare, precum și din afara UE, în vederea realizării
schimbului de informații, transmiterii de cunoștințe, a modelelor
de bune practici, care vor permite participanților, în cadrul unor
secțiuni specializate și workshop-uri organizate, să-și expună
rezultatele cercetărilor științifice și să pună în dezbateri subiecte
importante cu privire la dezvoltarea culturii fizice și olimpismului.
Vă așteptăm cu drag la un eveniment științific de calitate, în
care aveți acces direct la dezvoltarea valorilor noii societăți bazate
pe cunoaștere, a științei ce favorizează consolidarea parteneriatelor
durabile dintre țările noastre.
Cu deosebită considerație,
Veaceslav Manolachi,
Rectorul
Universității de Stat de Educație Fizică și Sport,
doctor habilitat în pedagogie,
profesor universitar,
Antrenor Emerit al Republicii Moldova.

4.

organizaționale.
Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului

5.
6.

sportiv.
Tehnologii inovaționale ale pregătirii sportivilor.
Mijloace biomecanice utilizate în activitatea

7.

sportivă și în cultura fizică de asanare.
Aspecte psihologice ale activității sportive și

8.
9.
10.

asanative.
Managementul și jurisprudența în sport.
Olimpism și Paralimpism.
Aspecte social-economice, juridice și manageriale

11.

ale Mișcării Olimpice.
Cultura fizică recreativă, adaptivă și de reabilitare:

12.

aspecte teoretice și metodologice.
Activități asanative și curativ-profilactice pentru

Limbile oficiale ale congresului:

română, rusă, engleză.

copiii și tineretul din instituțiile de învățămnt.

Formele de desfăşurare a congresului
Şedinţă în plen
Şedinţe pe secţiuni
Mese rotunde
Comunicări: la şedinţa în plen – 20 min, la şedinţele pe secţiuni – 10 min.

Excursii
În cadrul congresului sunt planificate excursii prin blocurile sportive şi
de studii ale Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, precum şi în
locurile de atracţie a turiştilor din or. Chişinău.

