UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT A REPUBLICII MOLDOVA
CATEDRA DE GIMNASTICĂ

INVITAŢIE
Dragi colegi, avem deosebita plăcere de a Vă invita să participaţi la Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională cu tema: „Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul
acmeologic modern”, care va fi organizată de Catedra Gimnastică a USEFS pe 3 decembrie
2020.
Evenimentul ştiinţific se înscrie în cadrul demersurilor pe care Universitatea de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport le întreprinde în scopul promovării şi dezvoltării vizibilităţii
instituţionale, având ca repere de bază stimularea cercetării ştiinţifice în rândul profesorilor,
doctoranzilor, tinerilor cercetători în concordanţă cu sustenabilitatea cunoaşterii pentru întreaga
societate.
Direcţia principală a activităţii conferinţei – Pregătirea profesională a specialiştilor în
domeniul culturii fizice sub aspectul: Căi de atingere a maturităţii profesionale.
Limbi de comunicare – română şi rusă.
Forme de participare: full-time, telecommuting (on-line/ZOOM/Goole Meet).
Locul desfăşurării conferinţei: Moldova, Chişinău, str. А. Doga 22, Catedra de
gimnastică a USEFS.
Oferta preliminară pentru participarea la conferinţă (numele şi prenumele autorului şi coautorilor, titlul articolului) se va prezenta până la 20 noiembrie, articolul – până la 29 noiembrie
2019 pentru e-mail: aftolig@gmail.com.
Materialele conferinţei vor fi publicate după examinare în format electronic şi tipărit
(ISBN). Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a selecta şi modifica materialele
prezentate pentru publicare.
Autorii, participanţi on-line, vor primi versiunea electronică a culegerii, programului şi
certificatului.
Preşedinte al Comitetului de organizare – Olga Aftimiciuc, doctor hailitat în şt. ped.,
conf. univ.; contacte: aftolig@gmail.com; tel.: +373 69143789.
Cerinţe de redactare şi de perfectare a articolelor
Se acceptă spre publicare materialele elaborate în limba română, rusă şi engleză. Volumul
total al articolelor – maximum 5 pagini, inclusiv tabele, figuri şi grafice. Formatul: A 4. Redactor
de texte – Microsoft Word 2003/2007/2010/XP. Margini: stânga – 3,0 cm; sus, jos, dreapta – 2,0
cm. Tipul caracterelor: Times New Roman, 14 pt (în tabele – 10-12pt). Spaţiu între rânduri – 1,0.
Alineat – 1,0. Aranjarea textului – pe lăţimea paginii. Figurile şi schemele trebuie prezentate albnegru, redactor grafic – Word. Trimiterile la acestea sunt obligatorii în text. Conţinutul lucrării
trebuie să reflecte: actualitatea; scopul şi organizarea cercetării; analiza rezultatelor; concluzii
şi perspective pentru continuarea cercetărilor.
În text, trebuie excluse: figurile complicate, tabelele orizontale, tabelele pe o pagină
întreagă, evidenţierea unei părți a textului u caractere italice sau aldine.
Structura publicaţiei: titlul tezelor (scris cu majuscule, caractere aldine, aliniat pe
centru); numele şi prenumele autorului (caractere de rând, aliniere pe centru); denumirea

organizaţiei, a oraşului, a ţării (caractere de rând, aliniere pe centru); cuvinte-cheie în limba
engleză (caractere de rând, aranjare pe lăţimea paginii); adnotare în limba engleză (maximum 7
rânduri, caractere de rând, aranjare pe lăţimea paginii); textul publicaţiei; trimitere la sursele
bibliografice (maximum 10).
Lucrările care nu vor fi redactate şi perfectate conform cerinţelor menţionate sau care vor fi
expediate mai târziu de termenul indicat nu vor fi acceptate spre publicare. Autorul poartă
răspundere totală pentru conţinutul materialelor prezentate.

