
 

 

 

 

 

Trimiterea lucrărilor se va face până la data de 15.05.2008 

la adresele de e-mail: efs_kineto@sport.ucv.ro      sau       

ligiarusu@hotmail.com 

 

Înregistrarea participanŃilor şi înscrierile se pot desfăşura 

online începând cu data de 15.03.2008 la adresa 

www.ucv.ro/register 

 

InformaŃii suplimentare privind programul final al 

manifestării, taxe de participare, modalităŃi de cazare şi 

transport se pot obŃine de pe site la adresa, disponibil după 

15.03.2008: 

http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-

kineto/conferinta/ 

 

Persoane de contact:  

Rusu Ligia   tel. 0723/867738 

Cernăianu Sorina  tel. 0721/235302 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
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PRIMUL ANUNł 

 

 

                                            7-9 iunie 2008 
 

CONFERINłĂ NAłIONALĂ  
CU PARTICIPARE INTERNAłIONALĂ 

 
 
 
 

 
 



INVITAłIE 
 

Cu deosebită plăcere vă invităm să luaŃi parte la 

lucrările ConferinŃei NaŃionale cu participare internaŃională 

cu tema ”ExerciŃiul fizic - mijloc complex şi modern de 

promovare a sănătăŃii” care se va desfăşura în perioada 7-9 

iunie 2008 la Universitatea din Craiova, Facultatea de 

educaŃie Fizică şi Sport, str. Brestei nr. 156. 

 

Sperăm ca prin această conferinŃă să creeăm 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. 

 

Preşedinte de onoare, 
Prof. univ. dr. Corneliu Andrei STROE 
 
 
      Decan FEFS, 
   Prof. univ. dr. Marian DRAGOMIR 

 
 
 

Secretar ştiinŃific, 
Prof. univ. dr. Ligia RUSU 

 

 

SecŃiuni: 
- EducaŃie fizică şi sport 
- Sport şi performanŃă 
- Kinetoterapie 
- Management în sport 
- Medicină sportivă 
- Varia 

 
Forme de prezentare:  

- Workshopuri satelit 
- Lucrări în plen 
- Postere 

 

Recomandări pentru realizarea şi 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. 
Publicarea rezumatelor şi a lucrărilor in extenso se va face în 

revista Medicina sportivă, Journal of  Romanian  Sport Medicine 
Association, numărul 14/2008, revistă indexată CNCSIS categoria C şi 
Index COPERNICUS.  
 
 
InstrucŃiuni pentru redactarea lucrărilor 
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 (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;  
 


