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9:30 – 10:00 
Primirea invitaților in antreul amfiteatrului Centrului Gaudeamus 
Înmânarea mapelor 
10:00 – 10:15 
BULDUS Codruța Florina - KEYNOTE SPEAKER SECTIUNEA “Kinetoterapie şi terapii 
alternative” 
Suplimentele nutritive antioxidante în sport  
10:15 – 10:30 
HĂISAN Angel-Alex – KEYNOTE SPEAKER SECTIUNEA “Activitățile fizice în realitatea 
societății contemporane” 
De ce profesor de educație fizică și sport?   
10:30 – 10:45 
COSTEA Liana Maria 
Psihomotricitatea în procesul de instruire al jucătoarelor junioare în handbalul de performanță  
10:45 – 11:00 
DIACONU-POPOVICI Răzvan 
Rolul educaţiei fizice în dezvoltarea psihomotrică a elevilor din sistemul preuniversitar 
11:00 – 11:15 
GHERMAN Emilia-Mihaela 
Există viața după carieră? Sportivii de performanță şi provocările profesionale 
11:15 – 11:30 
GRIGORE Constantin  
Rolul și eficiența sponsorizării în susținerea evoluției mișcării sportive din România 
11:30 – 11:45 
GROZAV Vasile & RUSU Răzvan 
Studiu comparativ al programelor școlare din învățământul de masă şi cel sportiv la disciplina 
sportivă- handbal 
11:45 – 12:00 
HANCAS Alin 



 
Concentrația lactatului sanguin în jocul de fotbal 
12:00 – 13:00 
Masa de prânz 
13:00 – 13:15 
MURESAN Alexandru & BULDUS Codruța Florina 
Jocurile olimpice ca mecanism social 
13:15 – 11:30 
NEAMTU-POPESCU Adela & ORDEAN Mircea 
Depistarea precoce a deviațiilor de postură ale coloanei vertebrale 
13:30 – 13:45 
TIUCA Ioana Codruța & PRALĂ Sonia Gabriela 
Apariția și evoluția înotului în România 
13:45 – 14:00 
NEMES-DAN Cătălin 
Slalomul uriaș – tendințe și orientări în schiul alpin din România 
14:00 – 14:15 
ORDEAN Mircea & NEAMTU-POPESCU Adela 
Eficienta programului de kinetoterapie in corectarea problemelor de statica vertebrala – cifoze 
si atitudini cifotice  
14:15 – 14:30 
PETROVICI Gabriel Alexandru 
Metodologia de învățare a schiului alpin, particularități între diferitele școli de schi la nivelul 
metodelor și mijloacelor de învățare și evaluare - Școala franceză și școala austriacă 
14:30 – 14:45 
PODAR Alin Adrian & MOLDOVAN Ionuț Mihai 
Studiu privind aliniamentul postural aplicat în tulburările de mișcare ale copiilor prin metoda 
vojta 
14:45 – 15:00 
POP Sorin & MOLDOVAN Ionuț Mihai 
Caracteristici ale utilizări metodelor pliometrice de dezvoltare a forței 
15:00 – 15:15 
PRALĂ Sonia Gabriela & TIUCA Ioana Codruța 
O nouă orientare privind programa disciplinei educație fizică și sport din cadrul facultăților 
fără program sportiv 
15:15 – 15:30 
ȘIMON Sorin 
Model de pregătire a echipei de baschet feminin reprezentativă a Universității „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, participantă în competițiile naționale și internaționale 
15:30 – 15:45 
VOINESCU Cristian 
Snow motion – linie metodică pentru dezvoltarea schiului alpin 
Cuvânt de încheiere 


