
  



Zilele Clujene de Educație pentru Sănătate 
A 3-a Conferință Națională de Medicină Aplicată la Educația Fizică și Sport 

 
 

 

Stimaţi colegi, 

 

   În  perioada 21-23 mai 2015, se va desfăşura la Cluj-Napoca, A III-a Conferinţă Naţională 

de Medicină aplicată la educaţia fizică şi sport, după modelul creat în 1937 de Prof. Dr. Iuliu 

Haţieganu. Începând din acest an, evenimentul va fi deschis şi participanţilor din afara ţării. 

   Conferinţa va fi organizată de Societatea Medicală Română de Educaţie Fizică şi Sport, sub 

egida Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca în scopul 

organizării unei manifestări cu nivel ştiinţific ridicat.  

   În cadrul Conferinţei vor fi organizate cursuri pe tematici de ultimă oră susţinute de cadre 

didactice de prestigiu şi un număr de workshopuri unde participanţii înscrişi se vor putea 

implica direct.  

   Programul ştiinţific al Conferinţei se doreşte a fi unul interesant şi complex, bazat pe 

multidisciplinaritatea prezentărilor, de mare actualitate şi impact pentru domeniile medicină, 

educaţie fizică, sport şi conexe. Un fapt care garantează valoarea ştiinţifică a manifestării 

constă în componenţa deosebit de valoroasă a Comitetului ştiinţific. 

   Redacţia Revistei Palestrica Mileniului III - Civilizaţie şi sport, revistă ştiinţifică multiplu 

indexată în BDI şi în curs de evaluare ISI, în care vor putea fi publicate in extenso lucrările 

ştiinţifice prezentate, va avea o întâlnire cu participanţii la Conferinţă, prevăzută în cadrul 

programului manifestării, tocmai în scopul comunicării criteriilor de publicare ulterioară.  

   Programul social propus vine să completeze atmosfera plăcută în afara reuniunilor ştiinţifice. 

   Manifestarea va fi creditata cu puncte EMC si EFC, care vor fi marcate pe certificatul de 

participare activă. De asemenea se vor acorda certificate de participare şi participanţilor 

pasivi, cu respectarea unor cerinţe minimale, care vor fi anunţate. 

 

Cu cele mai distinse sentimente, 

Vicepreşedintele Conferinţei, 

Prof. Dr. Traian Bocu 
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         Lucrările Conferinţei se adresează următoarelor grupuri de specialişti: 

 
• Medicilor de medicină sportivă, medicilor de medicină generală, medicilor specialişti de 
ortopedie, chirurgie, medicină internă, refacere şi recuperare, terapii, toate specialităţile 
cu aplicaţie la educaţie fizică şi sport/efort fizic; 
 
• Medicilor specialişti şi farmaciştilor în probleme de medicaţie, nutriţie, dietetică; 
 
• Medicilor specialişti în odontologia sportului, chirurgilor de chirurgie maxilo-oro-facială, 
cu aplicaţii la cazuri din activitatea sportivă; 
 
• Profesorilor de educaţie fizică din învăţământul şcolar şi universitar, instructorilor și 
managerilor din fitness și wellness, decidenţilor (angajatori și patroni) din toate 
domeniile de activitate; 
 
• Altor specialişti în medicină, medicină dentară, farmacie, cu aplicaţie la activităţile de 
educaţie fizică şi sport/activităţi fizice. 

Secțiuni în cadrul celei de-a 3-a Conferințe Naționale de Medicină Aplicată la Educația Fizică și Sport: 

Secţiunea I  
Educaţie fizică şi sport şcolar şi universitar – Medicină şcolară şi universitară –  Pediatrie social; 

Secţiunea a II-a 
Activităţi fizice/Sport pentru toţi – Fiziologia efortului fizic – Stresul – Promovarea sănătăţii salariaţilor; 

Secţiunea a III-a 
Sport de performanţă – Selecţia în sport – Refacerea după efort – Medicină Sportivă; 

Secţiunea a IV-a  
Riscuri în activitatea sportivă – Tratamente (Chirurgie – Ortopedie – Medicină internă – 
Medicină dentară etc.) – Recuperare şi kinetoterapie; 

Secţiunea a V-a  
Psihologia activităţilor fizice, Psihologia sportului – Medicină psihosomatică; 

Secţiunea a VI-a  
Calitatea vieţii – Nutriţie – Igienă – Sănătate publică –Sănătate mintală. 
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În cadrul Conferinței se vor desfășura următoarele workshop-uri: 

WS 1: Actualităţi în medicina sportivă  
Conf. Dr. Vasile Negrean 

WS 2: Exerciţiul fizic în osteoporoză  
Conf. Dr. Ioan Onac, Sef. Lucrări Rodica Ungur 

WS 3: Nutriţia - Medicina Viitorului  
Prof. Dr. Doina Miere, Conf. Dr. Lorena Filip 

WS 4: Dansul de societate în promovarea și menţinerea stării de sănătate  
Conf. Dr. Mihai Kiss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Agenția operatoare eveniment:                                                                                         www.medicinasport.ro 
Event Consulting 
Adresa: Str Eugen Ionesco nr 99, Cluj-Napoca, România 
Telefon: 0264.551.175 
Web: www.event-consulting.ro 
Email: office@event-consulting.ro 

 

 

 

http://www.medicinasport.ro/
http://www.event-consulting.ro/

