
 



 
 

 

A 3-a Conferință Națională de Medicină Aplicată la Educația Fizică și Sport 

– Iuliu Hațieganu- 

 

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. 
 
 

      Comitetul științific al acestei conferințe încurajează participarea 
dumneavoastră cu prezentare orală sau poster în cadrul lucrărilor, așadar vă 
invităm să trimiteți rezumatul acesteia până la data de 01 mai 2015 (încărcarea 
se face online pe site-ul www.medicinasport.ro, secțiunea Rezumate, în 
limbile română și engleză, respectând indicațiile privind structura și 
formatarea prezentate).  

      Rezumatele acceptate precum și modalitatea de susținere (prezentare 
orala sau poster) vor fi anunțate după data de 15 mai 2015. 



 
 

Program preliminar 

Joi 21 mai 2014 

09.00 - 14.00 - Sosirea participanţilor şi înregistrarea  
14.30 - 15.00 - Deschiderea conferinței 
15.00 - 16.45 - Secţiunea I – Educaţie fizică şi sport şcolar şi universitar -  Medicină  
   şcolară şi universitară - Pediatrie socială  
16.45 - 17.00 - Pauză de cafea 
17.00 - 18.45 - Secţiunea a II-a - Activităţi fizice - Sport pentru toţi - Fiziologia  
 efortului fizic -  Stresul - Promovarea sănătăţii salariaţilor  
15.00 - 18.00 - Workshops – sala paralelă 
18.45 - 22.00 - Cocktail – Deschidere  

 
Vineri 22 mai 2014 

 09.00 - 10.45 -  Secţiunea a III-a – Sport de performanţă - Selecţia în sport –  
 Refacerea după efort - Medicină sportivă  
 10.45 - 11.00 - Pauză de cafea 
 11.00 - 12.45 - Secţiunea a IV-a – Riscuri în activitatea sportivă - Tratamente  

  (Chirurgie -Ortopedie - Medicină internă –  
  Medicină dentară etc.) -Recuperare şi kinetoterapie  

 13.30 - 15.00 - Masa de prânz  
 13.00 - 14.30 - Sesiune Postere  
 15.00 - 16.45 - Secţiunea a V-a – Psihologia activităţilor fizice, Psihologia sportului –  
 Medicină Psihosomatică     
 16.45 - 17.00 - Pauză de cafea    
 17.00 - 18.30 - Secţiunea a VI-a – Calitatea vieţii - Nutriţie - Igienă - Sănătate  
 publică - Sănătate mintală 
 09.00 - 18.30 - Workshops – sală paralelă 
 18.30 - 19.00 - Festivitatea de închidere  
 

Sâmbătă 23 mai 2014 

08.00 - 14.00 - Campionat de fotbal pe terenul UMF (Str.Pasteur-Marinescu) 
10.00 - 11.30 - Workshop dansuri-sala UMF Pasteur 
              11.30 - Barbeque 
  



 
 

Program Workshop-uri 

Joi 21 mai 2015 
15.00-16.30  WS 6: Strategii de prevenţie a obezităţii adolescentului  
    Sef L. Dr. Rodica Cornean, Conf. Dr. Mira Florea.  
16.00-17.30  WS 1: Actualităţi în medicina sportivă 
    Conf. Dr. Vasile Negrean  
16.30-18.30  WS 4: Stresul ocupaţional. Terapie si prevenţie  
     Prof. Dr. Doina Cosman. 

Vineri 22 mai 2015 
09.00-11.00  WS 2: Exerciţiul fizic în osteoporoză  
                                   Conf. Dr. Ioan Onac, Sef. L. Rodica Ungur.  
11.00-13.00  WS 3: Nutriţia - Medicina Viitorului  

   Prof. Dr. Doina Miere, Conf. Dr. Lorena Filip   
14.30-16.30 WS 5: Sportul în dezvoltarea sănătoasă a copilului 
                                  Șef L. Dr. Tudor L. Pop 
16.30-18.30  WS 7: Ştiinţa în slujba fotbalului: o perspectivă multidisciplinară. Vor fi  

   noutăţi strict referitoare la fotbal, în mai multe domenii ştiinţifice    
   de interferenţă: medicină-fiziologie-nutriţie-recuperare, psihologie,    
    biomecanică, sociologie    

    Conf. Dr. Gheorghe Dumitru 
 

Sâmbătă, 23 mai 2015 
10.00-11.30  WS 8: Dansul de societate în promovarea și menţinerea stării de  sănătate 
                                   Conf. Dr. Mihai Kiss - sala de sport UMF 
 

CONTACT 

Site oficial al evenimentului, informații suplimentare și înscrieri: www.medicinasport.ro                
Agenția operatoare: 
Event Consulting 
Adresa: Str Eugen Ionesco nr 99, Cluj-Napoca, România 
Telefon: 0264.551.175 
Web: www.event-consulting.ro 
Email: amalia@event-consulting.ro 

 


