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Sport şi Societate
(Sport and Society)

Revista Palestrica Mileniului III a obţinut prin schimb 
câteva numere din revista Sport şi Societate – Serie nouă 
– (volumele 9-12) consacrată educaţiei fizice, sportului şi 
ştiinţelor conexe, editată de Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi.

Dispunem astfel de şapte numere: nr.1. 2009, nr.2. 
2009, nr.1. 2010, nr.2. 2010, nr.1. 2011, nr.2. 2011 şi nr.1. 
2012.

Revista apare bianual. Numărul de pagini este inegal, 
situat între 54 şi 145, astfel că şi numărul de articole 
publicate variază mult.

Tematica articolelor consacrate ştiinţelor efortului şi 
sportului este, de asemenea, foarte diversă. Spicuim câteva 
titluri.

- Identificarea talentului sportiv
- Antrenamentul prin interval
- Exerciţii fizice în osteoporoză
- Sindromul burnout
- Educaţia fizică şi sportul în Israel
- Importanţa personalităţii antrenorului
- Adaptarea la efort a sistemului circulator la rugbişti
- Corectarea deviaţiilor de coloană
- Model matematic pentru studiul biomecanicii 

genunchiului
- Comentarii la Campionatul European de Fotbal din 

Polonia şi Ucraina

Redacţia revistei propune potenţialilor colaboratori şi 
cititorilor următoarele rubrici:

- învăţământ primar, gimnazial, superior, special;
- învăţământ postuniversitar;
- sport şcolar şi universitar;
- sport de performanţă;
- sport pentru toţi;
- istorie, olimpism, organizare, management;
- kinetoterapie şi discipline medicale asociate educaţiei 

fizice şi sportului;
- cercetare studenţească.
Colaborarea este deschisă cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar şi superior, antrenorilor şi 
specialiştilor din cluburile sportive, direcţiilor judeţene 
de profil şi studenţilor cu preocupări în domeniu. Între 
meritele revistei subliniez existenţa unor referenţi din 
străinătate şi faptul că toate articolele, începând cu 
rezumatul şi încheind cu concluziile, apar în paralel în 
limbile română şi engleză. La sfârşitul anului 2011 revista 
ieşeană era cotată B+, indicele Copernicus fiind de 4.07 
puncte. Dintre lacunele observate semnalăm colectivul de 
redacţie prea restrâns, bibliografia, cu rare excepţii, prea 
sumară şi cu puţine surse preluate din străinătate. De altfel 
doar câteva articole sunt semnate de autori străini. 

Adresa editorului principal Adrian Cojocaru: email 
codriano@unic.ro sau contact@sportsisocietate.ro, Tel. 
0232-201026.

Petru Derevenco
stela.ramboiu@gmail.com

***

Continuarea schimbului revistei pm3 cu The American 
Journal of Sports Medicine s-a concretizat prin îmbogăţirea 
colecţiei cu noi numere. În prezent revista pm3 primeşte 
prin schimb exemplare din următoarele reviste: The 
American Journal of Sports Medicine (Thousand 
Oaks), Sience et Sport (Paris), Deutsche Zeitschrift für 
Sportmedizin (Ulm) Sport şi Societate (Iași), Clujul 
Medical (Cluj-Napoca), Studia-Educatio Artis Gimnasticae 
(Cluj-Napoca), care pot fi consultate la sediul revistei 
noastre. 

Copyright © 2010 by “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Publishing

Journals’ reviews 
Recenzii reviste


