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       Ex.:  P. Sava,  tel. 49-77-20; 
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O R A R U L 

 cursurilor de perfecţionare a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport 

pentru anul 2017 

 

Categoria 

de 

specialişti 

Nr. 

crt. 

Termenii 

 desfăşurării 

formării 

profesionale 

Numărul 

auditorilor 

planificaţi 

Numărul  

orelor 

programate 

Limba 

de 

instruire 

Obiecţii 

Profesori de 

educaţie 

fizică din 

şcoala 

primară, 

gimnaziu, 

liceu, şcoala 

profesională, 

colegiu 

1. 
Ianuarie – aprilie 

2017 
25 150 l. română 

Cursuri  

în teritoriu, 

or.  Făleşti, în timpul 

vacanţelor  

  (ianuarie-aprilie 2017) 

2. 09.01 - 28.01 25 150 l. română  

3. 06.02 - 25.02 25 150 l. rusă  

4. 06.03 - 25.03 25 150 l. română  

5. 27.03 - 15.04 25 150 l. română  

6. 06.11 - 25.11 25 150 l. română  

7. 04.12 - 23.12 25 150 l. română  

Total: 175 1050   

Profesori –

antrenori 

 la diverse 

probe 

sportive  

 din şcoli şi 

cluburi 

sportive etc. 

1. 15.05 – 03.06 25 150 l. română  

2. 12.06 – 30.06 25 150 l. rusă  

3. 11.09 – 30.09 25 150 
instruire 

bilingvă 
 

4. 09.10 – 28.10 25 150 l. română  

Total: 100 600   

 

Conducători 

a  

cercului  

de 

 turism 

 

1 

 

Termenii se vor 

anunţa adăugător 

(după completarea 

grupei) 
 

25 150 instruire 

bilingvă 

Anunţăm 

 înscriere 

preventivă 

 

Total: 25 150   

Total 

general: 
12  300 1800   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Specificarea orelor conform modulelor de formare profesională continuă  

 Probele de evaluare a competenţelor auditorilor 
 

I. Categoria de specialişti – profesori de educaţie fizică 

(domeniul  -  Educaţia şi formarea  profesorilor) 
 

Module educaţionale 

1. Informatica                 - 12 ore   

2. Psihopedagogia învăţămîntului formativ   - 30 ore   

3. Didactica disciplinei/Curriculum de educaţie fizică - 70 ore   

4. Teoria educaţiei fizice               - 38 ore   

           Total: - 150 ore 
 

Probe de evaluare 

1. Psihopedagogia 

2. Implementarea curriculumului de educaţie fizică 

3. Informatica 

4. Competenţe psihomotrice 

 
II.  Categoria de specialişti – profesori-antrenori pe probe de sport 

(domeniul  -  Educaţie fizică şi sport) 
 

Module educaţionale 

1. Informatica         - 12 ore   

2. Managementul sportiv      - 20 ore  

3. Aspecte sociopedagogice şi psihologice ale sportului - 38 ore   

4. Metodologia antrenamentului sportiv modern  - 50 ore   

5. Fiziologia/medicina sportivă     - 30 ore  

                    Total: - 150 ore 
 

Probe de evaluare 

1. Informatica  

2. Psihopedagogia sportului 

3. Antrenamentul sportiv modern 

4. Competenţe psihomotrice 
 

III. Categoria de specialişti – conducător al cercului de turism 

(domeniul  - Turism) 
 

Module educaţionale 
 

1.  Psihopedagogia învăţămîntului formativ   - 30 ore   

2.  Informatica        - 12 ore   

3.  Didactica turismului modern     - 80 ore   

4.  Fiziologia        - 28 ore   

         Total: - 150 ore 
 

Probe de evaluare 

1. Psihopedagogia 

2. Informatica 

3. Metodologia pregătirii turiştilor 

4. Competenţe psihomotrice 
 

 

 



 

       N o t ă:  

 
1. Taxa de studii pentru cursul de formare profesională continuă a cadrelor de 

educaţie fizică şi sport, desfăşurat în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport,  pentru o persoană,  constituie - 1188 lei,  iar taxa de studii pentru cursul de 

formare continuă, desfăşurat în teritoriu, pentru specialiştii menţionaţi, egalează cu  

1300 lei. Costul certificatului de absolvire – 60 lei. 

2.  Responsabilii din teritoriu pentru formarea profesională continuă, precum 

şi specialiştii care solicită cursuri de perfecţionare vor coordona cu DFPC (dna 

Betivu Olga, metodist – tel.022 438533) alcătuirea listelor preventive, conform 

prezentului Plan-cadru.  

3. Specialistul sosit la cursul de perfecţionare va prezenta ordinul şi foaia de 

delegare eliberată din teritoriu, precum şi copia buletinului de identitate. 

4. Conform programului cursului de perfecţionare, specialiştii vor avea cu 

sine echipamentul sportiv, cronometrul, programele curriculare de educaţie fizică şi 

sport, ghidurile metodologice, alte acte reglatoare a procesului de educaţie fizică şi 

sport. 

5. Universitatea asigură (contra plată – 90 lei/zi) cazarea cursanţilor care 

necesită cămin (adresa căminului: str. Aerodromului, 11, mun. Chişinău. Căminul 

se află la 100m de la USEFS). 

 
 

 

    Rectorul universităţii                                                 Veaceslav  Manolachi 
                                 

 

 

 

 


