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PLAN OPERAŢIONAL  

de activitate al catedrei“Medicina sportivă”  

pentru anul universitar de studii 2017-2018 

 
Obiectiv  

strategic 

Proiecte propuse pentru 

îndeplinirea obiectivului 

strategic 

Acţiuni organizatorice Reglementări/ planuri/ 

tematici 

Termen de 

realizare 

Responsabili 

 

 

 Realizarea 

proiectelor de 

cercetare în 

cadrul catedrei. 

 

 

 Aspecte medico-biologice 

ale dirijării antrenamentului 

sportiv 

 elaborarea  tematicilor de lucru în 

cadrul proiectului catedrei: 

 ghidarea studenţilor în activitatea 

ştiinţifică  

 reorganizarea grupului de studenţi a 

cercului ştiinţific studenţesc (anul I, II, III, 

master) 

 organizarea conferinţei ştiinţifice 

studenţeşti (martie-aprilie) 

 

 

 aprobarea tematicii 

de cercetare în 

cadrul catedrei, 

consiliului facultăţii 

şi a senatului; 

 elaborarea 

articolelor în baza 

studiilor realizate; 

 elaborarea 

rapoartelor 

științifice și 
prezentarea lor în 

cadrul conferințelor 

naţionale şi 

internaţionale; 

 prezentarea 

cercetării în 

proiectele de licenţă  

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

Ţîganaş O., 

  

Moroşan R.,  

 

Moroşan I., 

 

Erhan E.,  

 

Gîrlea N.,  

Delipovici I., 

  

Tataru A.,  

 

Dorgan V.,  

 

Lupaşco V.,  

 



 participarea la 

concursuri 

 Optimizarea activităţii de 

educaţie pentru sănătate şi de 

promovare a modului sănătos de 

viaţă 

 elaborarea  tematicilor de lucru în 

cadrul proiectului catedrei: 

 

 aprobarea tematicii de 

cercetare în cadrul catedrei, 

consiliului facultăţii şi a 

senatului; 

 elaborarea articolelor 

în baza studiilor realizate; 

 elaborarea rapoartelor 

științifice și prezentarea lor 

în cadrul conferințelor 

naţionale şi internaţionale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

Ţîganaş O.,  

 

Moroşan R., 

  

Moroşan I., 

 

Erhan E.,  

 

Gîrlea N.,  

 

Delipovici I., 

  

Tataru A.,  

 

Dorgan V., 

  

Lupaşco V.,  

 

Dudnic E., 

 

Jucov A., 

 Cercetarea 

ştiinţifică în 

domeniul 

antidopig 

 Prevenirea dopajului în 

sport şi promovarea unui sport 

curat 

 organizarea meselor rotunde; 

 formarea atelierului de lucru; 

 participarea la acţiuni commune 

organizate de ambele instituţii; 

 programarea unui seminar ştiinţific 

de informare pentru studenţii sportivi şi 

antrenori; 

 iniţierea unei cercetări în domeniu. 

 Publicarea studiilor şi cercetărilor 

 

 organizarea 

seminarului ştiinţifico-

metodic „Aspecte ale 

utilizării suplimentelor 

nutriționale în sportul de 

performanță” în colaborare 

cu Agenţia Naţională 

Antidoping 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

Ţîganaş O., 

 

Jucov A.,  

 

et al.,  

 Realizarea 

seminariilor 

tematice 

 Farmacologia sportivă 

 Impactul utilizării 

suplimentelor nutriționale în 

 Invitarea specialiștilor și experților, 

 iniţierea unei cercetări în domeniu, 

 publicarea studiilor şi cercetărilor 

 aprobarea tematicii de 

informare necesară publicului 

cu profil sportiv; 

Septembrie 

2017 

Martie 2018 

Țiganaș O. 

Dorgan V. 

GîrleaN. 



informative sportul de performanță  elaborarea articolelor 

în baza problemelor abordate; 

 elaborarea rapoartelor 

de desfășurare a seminariilor; 

 

 promovar

ea studiilor 

superioare de 

doctorat a 

cadrelor didactice 

tinere 

 Recuperarea 

kinetoterapeutică a copiilor cu 

hemiplegii 

 Formarea competenţelor 

profesionale ale studenţilor de 

educaţie fizică şi sport în cadrul 

disciplinei “Ergofiziologia” 

 

 desfăşurarea cercetărilor 

 pregătirea articolelor în cadrul 

granturilor care reflectă cercetările la 

tematica tezei de doctor. 

 Susţinerea preventivă în cadrul catedrei 

a tezelor finalizate (Delipovici Irina) 

 

 

 

 prezentarea de către 

doctoranzi a unei 

dări de seamă în 

cadrul catedrei 

referitor la 

activitatea studiilor 

doctorale 

 

 

 

mai 

2016 

 

 

 

  

Dorgan V. 

 

Gîrlea N. 

 elaborarea 

notelor de 

curs/indicaţii 

metodice/lucrări 

de laborator 

 Bazele nutriției și 

alimentației omului (Moroșan 

Raisa); 

 Fiziologia umană (Erhan 

Ecaterina) 

 Fiziologia etativă (Dudnic 

Eugen) 

 Anatomia aparatului 

locomotor (Dorgan V., Moroșan 

I) 

 Anatomia funcțională a 

sistemului muscular (Dorgan V) 

 Fiziologia educației fizice 

și sportului (Gîrlea N, Lupașco 

V.) 

 Primul ajutor medical 

(Țiganaș O., Tataru A) 

 

 elaborarea grupului de lucru; 

 

 

 stabilirea termenilor de realizare; 

 

 

 studierea literaturii de specialitate din 

ţară şi de peste hotare; 

 

 

 alinierea cursului la standarde 

ştiinţifice; 

 

 

 aprobarea publicării în baza a cel puţin 

2 referinţe a specialiştilor din domeniu; 

 

 

 descrirea CIP a Camerei Naţionale a 

Cărţii 

 

 aprobarea în cadrul 

catedrei; 

 

 

 aprobarea in cadrul 

consiliului facultăţii; 

 

 

 

 comisia metodică 

USEFS 

 

 

 

 aprobarea în cadrul 

senatului 

 

 descrierea CIP a 

Camerii Naţionale a 

Cărţii 

 

 

Septembrie 

2016 

Iunie 2017 

 

Ţîganaş O.,  

 

Dorgan V., 

Moroșan I.,  

 

Delipovici I.,  

Tataru A.,  

 

Moroşan R., 

 

Lupaşco V., 

Erhan E., 

Dudnic E. 



 


