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ANUNł FINAL 
 



 
 

Cu deosebită plăcere vă invităm să luaŃi parte la lucrările ConferinŃei cu tema 

”ExerciŃiul fizic - mijloc complex şi modern de promovare a sănătăŃii” care se va 

desfăşura în perioada 6-8 iunie 2008 la Universitatea din Craiova, Facultatea de EducaŃie 

Fizică şi Sport, str. Brestei nr. 156. 

Sperăm ca prin această conferinŃă să creem un cadru placut şi util pentru prezentarea 

lucrărilor cu caracter de cercetare ştiinŃifică experimentală din domeniul educaŃiei fizice, 

sportului, kinetoterapiei şi medicinei sportive, promovând în acest mod 

interdisciplinaritatea.  

În paralel cu lucrările ConferinŃei se va desfăşura şi un curs de perfecŃionare cu tema 

”Evaluarea şi recuperarea umărului posttraumatic”. 

 
Preşedinte de onoare: 
Rector al UniversităŃii din Craiova,  Prof. univ. dr Ion Vladimirescu 
 
CopreşedinŃi: 
Prof. univ. dr. Corneliu Andrei Stroe 
Prof. univ. dr. Marian Dragomir 
Conf. univ. dr. Maria Mirela Vasilescu 
 
Comitet ştiinŃific:    Comitet de organizare: 
Prof. univ. dr. Ligia Rusu   Prof. univ. dr. Ligia Rusu 
Prof. univ. dr. Marcela Dragomir  Lect. univ. drd. Roberta GheŃu 
Prof. univ. dr. Taina Elena Avramescu  Lect. univ. drd. Costin Nanu 
Conf. univ. dr. Dorina OrŃănescu  Lect. univ. drd. Alina Albină 
Prof. univ. dr. Mircea Dănoiu   Lect. univ. dr. Sorina Cernăianu 
Prof. univ. dr. Sergiu Cătăneanu  Lect. univ. dr. Andrei Tohăneanu 
Conf. univ. dr. Maria Mirela Vasilescu  Lect. univ. dr. Eugenia Roşulescu 
Conf. univ. dr. Anca Ionescu   Lect. univ. dr. Elvira Păun 
Conf. univ. dr. Alice Gusti   Lect. Univ. dr. Mirela Călina 
Conf. univ. dr. Glicheria Daian   Lect. univ. dr. DănuŃ Pascu 

Lect. univ. drd. LuminiŃa Brabiescu Călinescu  
     Lect. univ. drd. Mihai Răzvan Barbu 

Asist. univ. drd. Cătălin ForŃan 
Asist. univ. drd. Germina Cosma 
Asist. univ. drd. Ana Maria Kesse 
Asist. univ. drd. Mihai Dragomir 
Asist. univ. drd. Aurora Ungureanu Dumitrescu 
Asist. univ. drd. Mihaela Zăvăleanu 
Asist. univ. drd. Roxana Dumitru 
Asist. univ. drd. Gheorghe Ionescu 

 
Lectori invitaŃi:    Secretariat ConferinŃă: 
Robert Donatelli – USA   Lect. univ. drd. GheŃu Roberta 
Ugur Clavak – Turcia     Lect. univ. drd. Brabiescu Călinescu LuminiŃa 
Ali Cimbiz – Turcia      Lect. univ. drd. Albină Alina 
Gamze Ekici – Turcia     Asist. univ drd. Enescu Bieru Denisa 

ORGANIZARE 
 



 
 
 
 
        SecŃiuni: 

1. EducaŃie fizică şi sport 
2. Sport şi performanŃă sportivă 
3. Kinetoterapie 
4. Management în sport 
5. Medicină sportivă 
6. Recuperare medicală 
7. Sesiune referate studenŃi 

 
Forme de prezentare 

� Expunere  orală în cadrul sesiunilor (10 min.) 
� Expunere poster 70 cm/90 cm 

 
Recomandări pentru redactarea lucrărilor: 

Lucrarea va cuprinde: rezumatul, cuvinte cheie, introducere, materiale şi metode, 
rezultate, discuŃii şi concluzii, bibliografie. 

Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în limba română şi în limba engleză. 
Materialele trimise pentru publicare vor fi redactate  în programul MS Word. 
Se vor folosi obligatoriu caractere româneşti. Graficele, desenele, tabelele vor fi inserate în 
documentul Word.   
Redactarea articolului :  
-  setarea paginii: format A4, margini: top= 2cm, bottom =2cm, left =2cm, right =2cm 
- titlul lucrării font : Times New Roman, size=14, bold, max 90 de caractere (fără majuscule), 
align= left ;  
-  numele şi prenumele întreg al autorilor (size=11) 
-  afilierea instituŃională a autorilor, adresa instituŃiei, adresa e-mail (culese cu corp italic, 
size=11) 
- rezumat în limba română şi engleză de maximum 250 de cuvinte şi cuvintele cheie (size=10), 
cuvintele cheie (3-5), font italic 
-  text lucrare font : Times New Roman, size=11, la un rând;  

Publicarea rezumatelor şi a lucrărilor in extenso se va face în revista Medicina sportivă, 
Journal of  Romanian  Sport Medicine Association, revistă indexată CNCSIS categoria C şi Index 
COPERNICUS.  
 
InformaŃii suplimentare 
Data limită a expedierii rezumatelor : 10.05.2008 
Data limită de expediere a lucrărilor în extenso : 15.05.2008 
Răspuns de acceptare a lucrărilor : 20.05.2008 

       
       Adresa site ConferinŃă   http://cis01.central.ucv.ro/exercitiulfizic/ 
 

Adresele de trimitere a lucrărilor    odorina2004@yahoo.com 
ligiarusu@hotmail.co 
efs_kineto@sport.ucv.ro        
s_cernaianu@yahoo.com 
medsprt@yahoo.com 
andreitohaneanu @yahoo.com 

 

INFORMAłII UTILE 
 



 
 
 
PROGRAM 

 
� 6.06.2008 
1400  - 1900   Sosirea şi înscrierea participanŃilor 
1900 Cocktail 
� 7.06.2008 
830 – 930  Înscrierea participanŃilor 
930 – 1130 Deschiderea conferinŃei în plen 
              Deschiderea lucrărilor conferinŃei pe secŃiuni 
1130 – 1200 Pauză de cafea 
1200 – 1400 Lucrări pe secŃiuni 
1400 – 1530 Pauză de prânz 
1530 – 1700 Lucrări pe secŃiuni 
� 8.06.2008 
830 – 1030  Lucrări pe secŃiuni 
1030 – 1100 Pauză de cafea 
1130 – 1430 Lucrări pe secŃiuni  
1430 – 1500 Concluzii, înmânarea diplomelor de participare 
1500 – Masa festivă 
� 9.06.2008 
930 – 1100 Sesiunea studenŃilor, închiderea conferinŃei 
 
Simpozioane satellite 
Masă rotundă 
 
7.06. -  8.06.2008  - curs cu tema Evaluarea şi recuperarea umărului 
posttraumatic  - lector Robert Donatelli  

  
Înregistrarea participării se face on-line la adresa www.ucv.ro/register şi 
achitarea taxei de participare se face în contul deschis la Banca Transilvania 
RO17BTRL04401201I49677XX pe numele RUSU LIGIA (cu menŃiunea taxă pentru 
ConferinŃă) 
Taxa de participare  - 150 lei 

- 75 EUR pentru participanŃii din străinătate 
- 75 lei pentru masteranzi, doctoranzi 
- 50  lei studenŃi 

Oferta cazare:  Craiova, Hotel EUROPA, 3*, Str. Unirii, Nr.10A              
http://www.tourismguide.ro/tgr/hotel_europa_craiova_1275.php 
  Camera single: 150 lei (mic dejun inclus) 
  Camera dublă: 200 lei (mic dejun inclus) 

 

PROGRAM 
 


