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INTRODUCERE 

Măsurile de reformă ce se produc în ultimul timp în domeniul educaţiei s-au 

impus ca adaptare a învăţământului la schimbările sociale, politice şi economice 

din ultima perioadă, în general, şi ca răspuns la evoluţia ştiinţelor educaţiei şi a 

psihologiei învăţării, în special. Rapoartele anuale prezentate de subdiviziunile  

Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport reliefează tendinţele majore ale 

reformelor curriculum-ului în plan european: educaţia pentru toţi, ajustarea 

instruirii la nevoile fiecărui individ, predarea şi învăţarea centrate pe student, 

relevanţa curriculum-ului pentru individ şi pentru societate, dezvoltarea unor 

atitudini şi valori viabile, dezvoltarea gândirii critice, evaluarea autentică a 

performanţelor intelectuale raportate la starea corectă de lucruri. 

Fără îndoială, educaţia fizică şi sportul reprezintă cartea de vizită a oricărei 

naţiuni, iar sănătatea şi dezvoltarea întregii societăţi depinde de faptul cum este 

folosit exerciţiul fizic în folosul fiecărui cetăţean. Astăzi, practic  nu putem 

remarca nici o sferă a activităţii umane, care să nu fie în directă dependenţă de 

educaţia fizică şi sportul. Acestea din urmă sunt valori materiale şi spirituale 

recunoscute de întreaga societate şi de fiecare om în parte.  

Nu întâmplător în ultimi ani tot mai frecvent se vorbeşte despre educaţie 

fizică ca de un fenomen social independent, dar şi ca o calitate de educare a 

personalităţii umane.   

Ca urmare exerciţiul fizic reprezintă actul motric ce dezvoltă calităţile 

necesare unui sportiv de mare performanţă şi, totodată, remediul de însănătoşire a 

întregii naţiuni. 

Savanţii din domeniul educaţiei fizice şi a sportului, menţionează în lucrările 

sale că: „cel mai ieftin preparat medicamentos pentru întreaga societate îl 

constituie educaţia fizică şi sportul ca părţi componente ale culturii sociale 

generale”. 
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Organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv – educativ în cadrul 

U.S.E.F.S  se realizează în conformitate cu Legea învăţământului nr. 547-XIII din 

21 iulie 1995, operate prin Legea nr. 71 - XYI din 05.05. 2005 pentru modificarea 

şi completarea Legii învăţământului, privind organizarea învăţământului superior 

pe cicluri, a Legii nr.142-XYI din 07 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în 

instituţiile de învăţământ superior, ciclul I, a Planului-cadru provizoriu pentru 

ciclul I (studii superioare de licenţă), aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, 

tineretului şi sportului nr. 202 din 01 iulie 2005,  a Ghidului de Implementare a 

Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin Hotărârea Colegiului 

M.E.T.S. nr. 3.1 din 23.02.2006 şi pus în aplicare prin ordinul nr. 140 din 25.02.06, 

precum şi a Regulamentului privind activitatea didactică în baza sistemului 

european de credite transferabile (ECTS) elaborat şi implementat în anul 2006 la 

nivelul U.S.E.F.S, a Planului strategic al universităţii pentru perioada 2013 -2018  

în acord cu principiile autonomiei universitare şi a strategiei instituţionale. 

Procesele şi mecanismele de asigurare a calităţii procesului de studii au 

obiectiv de a evalua, monitoriza, garanta, menţine şi ameliora calitatea în 

U.S.E.F.S. Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, procedurile 

instituţionale de evaluare în USEFS a fost una din priorităţile mele de activitatea şi 

un sector căruia am acordat atenţie susţinută.  

Ca rezultat a schimbărilor continui care se produc în învăţământul superior 

din Republica Moldova am organizat asigurarea calităţii care a fost stabilită de 

către Senatul USEFS, iar componentele sale de bază sunt după cum urmează: 

Didactica şi procesul de studii 

Activitatea ştiinţifico-metodică 

Activitatea financiară 

Activitatea educativă 

Logistica şi asigurarea tehnico-materială  
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CAPITOLUL I 

DIDACTICA ŞI PROCESUL EDUCATIV 

Aşadar, activitatea sectorului de asigurare didactică a Universităţii de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport s-a axat în mod prioritar pe reforma învăţământului 

superior de specialitate, exprimat prin aspiraţiile învăţământului superior din 

republică de aderare la Procesul de la Bologna. 

Calitatea procesului didactic s-a datorat colectivului de profesori antrenaţi în 

procesul de pregătire a cadrelor. În anul universitar 2013-2014 au activat cu norma 

de bază 63,43% prin cumul 36,57 % din cadrele didactice de la U.S.E.F.S., dintre 

care 42,47 % cadre didactice care deţin titluri de doctori habilitaţi, 

profesori,doctori, conferenţiari universitari (tabelul 1) 

Tabela 1Tabela 1

contingentul cadrelor didactice al U.S.E.F.S.contingentul cadrelor didactice al U.S.E.F.S.

434365651919121220120133--20120144

442263631717101020120122--20120133

4343585819198820120111--20120122

3939545414148820201010--20120111

ConferenConferenţţii

ari ari 

universitariuniversitari

Dr. Dr. ÎÎn n 

pedagogiepedagogie

Profesori Profesori 

universitariuniversitari

Dr. Dr. 

HabilHabil

itaitaţţii

An univ.An univ.

 

 În scopul asigurării eficiente a procesului didactic în Universitatea de Stat 

de Educaţie Fizică şi Sport în perioada 2013-2014, sub stricta mea monitorizare, s-

au realizat următoarele: 

- s-au elaborat Planuri de studii în conformitate cu prevederile 

Planului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei la două specialităţi 

noi „Dans sportiv şi modern” şi „Servicii antiincendii”. În planurile 

de studii menţionate s-a ţinut cont de ponderea numărului de ore 

prevăzut de actul reglator menţionat şi de Nomenclatorul 

specialităţilor, prevăzute pentru acea perioadă. 
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- Planurile de studii existente au suferit modificări esenţiale, deoarece 

studiile superioare s-au structurat în două cicluri. Ciclul I, studii de 

licenţă şi ciclul II, studii prin master. În acest scop s-au organizat 

seminare de instruire a cadrelor didactice şi mediul academic 

studenţesc, ajustând, astfel, conţinutul disciplinelor la prevederile 

Procesului Bologna. Planurile au fost mediatizate la şedinţele 

tuturor subdiviziunilor responsabile de calitatea studiilor: la nivel de 

catedre, consiliul facultăţilor, comisiei metodice şi  Senatul USEFS, 

care în cele din urmă le-a aprobat, fiind prezentate spre semnare la 

Ministerul Educaţiei. În conţinutul Planurilor de studii s-au reflectat 

toate imperativele ce ţin de transefarbilitatea şi mobilitatea 

academică. Tot aici s-au elaborat Planuri de studii cu privire la 

modul „Psihopedagogic” pe care îl pot obţine toţi studenţii de la alte 

specialităţi decât cel de educaţie fizică şi psihopedagogie. 

-  La toate nivele, inclusiv, Senatul USEFS, s-au întreprins seminare 

metodice cu privire la creditele academice şi cuantificarea lor în ore 

de contact direct şi lucru individual. Pentru profilul sport s-a ajuns la 

înţelegerea de sporire a numărului de ore în favoarea orelor de 

contact direct. 

- În scopul asigurării disciplinelor de studii cu suport didactic au fost 

întreprinse seminare şi întruniri metodice cu privire la elaborarea 

Portofoliilor cadrelor didactice, fapt realizat în  decembrie 2013. 

Comisia de calitate a studiilor a examinat fiecare portofoliu în parte, 

recomandând cadrelor didactice ajustarea unor aspecte ale 

portofoliilor. 

- Departamentul de studii, de comun acord cu decanatele universităţii 

a întreprins seminare de instruire a cadrelor didactice cu privire la 

elaborarea testelor de evaluare curentă şi evaluară finală. Aici s-a 

ţinut cont tipurile de itemi obligatorii în teste şi de taxonomia 



 
7 

obiectivelor care vizează aspectul general, de referinţă şi atitudinal 

al testului. 

- Pentru facilitarea procesului educaţional s-au elaborat curricule 

disciplinare, care de asemenea au fost produsul unor seminare şi 

întruniri metodice organizate de departamentul studii al universităţii. 

Curriculele au devenit un bun al tuturor ca urmare a publicării lor şi 

stocarea în fondul de carte al bibliotecii. 

- Cu contribuţia departamentului studii s-au examenele de 

Bacalaureat pentru grupele de studenţi veniţi din raioanele de Est.  

- Tot aici menţionăm elaborarea Regulamentului cu privire la 

evaluarea şi autoevalarea cadrelor didactice. Acest proces este în 

plină desfăşurare şi urmează ca la finele anului de studii să se facă 

bilanţul. 

- Anual departamentul studii al USEFS organizează examenele de 

Licenţă cu invitarea cadrelor didactice în calitate de Preşedinţi de la 

importante centre universitare din republică. Rapoartele analitice 

demonstrează creşterea calitativă a procesului de studii în 

U.S.E.F.S.  

- S-a elaborat Cadrul calificărilor, act ce va constitui modelul de 

caracteristică a specialistului din domeniul educaţiei fizice şi a 

sportului; 

- A fost elaborată grila de specialităţi incluse în nomenclatorul 

domeniilor de formare profesională cu argumentări justificative de 

care s-a ţinut cont la elaborarea actul normativ care ulterior a fost 

aprobat în Parlamentul Republicii Moldova; 

- În anul curent de studii s-au organizat întruniri metodice cu privire 

la elaborarea testelor de evaluare la diferite etape. 

- S-a aprobat Regulamentul cu „Privire la elaborarea şi perfectarea 

tezelor de licenţă şi master”; 
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- S-a organizat seminar cu privire la implementarea notelor ECTS şi 

locul lor în suplimentul la Diplomă; 

Totodată, am monitorizat activitatea cadrelor didactice implicat în procesul de 

formare a specialistului de mîine. Aici constatăm rolul semnificativ al cadrului 

didactic în reuşita şi frecvenţa studenţilor care în anul precedent a înregistrat 

următoarele valori procentuale – 2,3 şi 4.  

Tabela nr. Tabela nr. 22
Dinamica reuDinamica reuşşitei itei şşi frecveni frecvenţţei studenei studenţţilor USEFS ilor USEFS îîn n 

perioada anilor universitari 20perioada anilor universitari 201010--20120144

61,361,370,670,671,6%71,6%77,4%77,4%89,7%89,7%75.6%75.6%75,3%75,3%62,4%62,4%77,7%77,7%75,5%75,5%20132013--

20142014

72,01%72,01%71,26%71,26%70,2070,2089,2089,2082,06%82,06%87,01%87,01%77,36%77,36%60,46%60,46%78,22%78,22%75,37%75,37%20120122--

20120133

69,25 %69,25 %69,25 69,25 

%%

70,53 70,53 

%%

71,16 %71,16 %80,05 %80,05 %85,13 85,13 

%%

72,11 %72,11 %90%90%69,76 %69,76 %73,14 73,14 

%%

20120111--

20120122

67,40%67,40%67,40%67,40%74,9 %74,9 %89 %89 %79,6 %79,6 %76,63 76,63 

%%

78,8 %78,8 %67,14 67,14 

%%

81 %81 %74,26 74,26 

%%

20201010--

20120111

FrecvenFrecvenţţaaReuReuşşitaitaFrecvenFrecvenţţaaReuReuşşitaitaFrecvenFrecvenţţaaReuReuşşitaitaFrecvenFrecvenţţaaReuReuşşitaitaFrecvenFrecvenţţaaReuReuşşitaita

FacultateaFacultatea

frecvenfrecvenţţă redusăă redusă

FacultateaFacultatea pazpazăă, , 

protecprotecţţie ie şşi i 

securitatesecuritate

FacultateaFacultatea

kinetoterapiekinetoterapie

FacultateaFacultatea sportsportFacultateaFacultatea

pedagogiepedagogie

Anul Anul 

univ.univ.
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În urma monitorizării au fost formulate o serie de sugestii şi recomandări după 

cum urmează: 

 conţinutul curricular trebuie să fie adaptat astfel încât informaţia transmisă 

studenţilor să fie utilă, necesară de introdus în plan şi să nu aibă un caracter 

ambiguu; 

 programele şi cursurile să corespundă necesităţii cerute de practica 

educaţională conform calificărilor din cadrul USEFS; 

 informaţia să fie pragmatică, adică ea să fie selecţionată şi transmisă în 

procesul de învăţământ într-o formă sistematizată; 

 eficacitatea pedagogică a informaţiei transmise să atingă un grad cât mai 

înalt; 

 restructurarea curriculară şi adaptarea acestora spre competenţe presupune: 

  asigurarea motivaţiei studenţilor pentru studiu, obiectivele şi conţinuturile 

să fie limitate la esenţial; 

 structurarea conţinuturilor să se bazeze pe capacitatea de autoînvăţare şi 

autoevaluare, determinând la studenţi gustul pentru inovaţie şi participare; 

 actualizarea conţinutului procedurilor sistemului de Evaluare şi asigurare a 

calităţii; 

 supervizarea activităţilor de autoevaluare şi evaluare a cadrelor didactice; 
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 exercitarea unor activităţi suplimentare legate de îmbunătăţirea calităţii 

educaţiei şi în conformitate cu cadrul calificărilor USEFS;   

Majoritatea cadrelor didactice din cadrul USEFS promovează metoda de 

conservare şi realizare a învăţării cu ajutorul tehnologiilor informaţionale având 

drept scop capacitatea de a furniza cu rapiditate un volum mai mare de informaţii 

(cunoştinţe) bine sistematizate. 

 

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII STUDIILOR ŞI 

DEZVOLTĂRII ACADEMICE ÎN CADRUL USEFS 

 Impunerea unor măsuri stricte, în condiţiile autonomiei universitare a 

propriilor nivele de calitate cu accent pentru obţinerea rezultatelor specifice în 

instruirea studenţilor şi în cercetare. 

 Orientarea conţinutului disciplinelor pentru a asigura studenţilor / 

absolvenţilor competenţele necesare integrării pe piaţa europeană a muncii şi 

educaţiei.  

 Dezvoltarea de programe de studii integrate în parteneriat cu 

universităţi naţionale şi europene. 

 Dezvoltarea de module educaţionale în parteneriate europene, prin 

mobilităţi reciproce ale cadrelor didactice din instituţii educaţionale şi instituţii 

partenere.  

 Diversificarea ofertei educaţionale. 

 Definitivarea obiectivelor şi profilului de competenţe pentru 

programele de studii, ciclul I şi II. 

 Adaptarea sistemului de admitere la specificul facultăţilor, în vederea 

selecţionării de candidaţi bine pregătiţi. 

 Perfecţionarea sistemului de evaluare - notare a studenţilor prin 

utilizarea preponderentă a testelor centrate pe cele trei nivele (de cunoaştere, 

aplicare şi integrare). 

 Evaluarea activităţii didactice de către studenţi. 
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 Evaluarea internă anuală a programele de studii. 

 modul în care s-a realizat analiza şi reactualizarea planurilor de 

învăţământ în vederea adaptării la specificul european; 

 Asigurarea materialelor didactice (cursuri tipărite, cursuri în format 

electronic, îndrumare pentru activităţile aplicative etc.) pentru fiecare disciplină din 

planurile de învăţământ; 

 Pentru disciplinele nou introduse în planurile de învăţământ şi care nu 

dispun de materiale didactice suficiente, cadrele didactice titulare ale disciplinelor 

în cauză să-şi asume termene clare şi concrete pe parcursul anului 2013-2014, până 

la care vor finaliza materialele didactice specifice.   

 Fiecare disciplină din planul de învăţământ conform specializărilor 

aferente  din cadrul facultăţii să fie predată de cadre didactice cu o bogată activitate 

ştiinţifică şi didactică în domeniul respectiv, asigurându-se astfel o legătura 

nemijlocită între student şi specialist.  

 Introducerea pe scară mai largă, la cursuri şi seminarii, a noilor 

mijloace de predare: videoproiector, cursuri practice, etc.;  

 Realizarea unui nou formular de evaluare a cadrelor didactice 

universitare din partea studenţilor din care să reiasă mai clar necesităţile 

studentului. 

 Motivarea studenţilor cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură 

pentru a participa la programele de mobilitate ale studenţilor. 

 Actualizarea materialelor didactice pe pagina de Web a universităţii. 

 Publicarea unor noi cursuri universitare/îndrumare de aplicaţii, în 

conformitate cu planul editorial aprobat la nivel de facultate şi cu angajamentele 

asumate. 

 Consolidarea legăturilor cu mediul economic de profil pentru 

asigurarea desfăşurării activităţii de practică a studenţilor. 

  Găsirea unor noi parteneri din mediul economic la care studenţii să 

desfăşoare activitatea de practică specifică fiecărui domeniu de formare.  
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  Sprijinirea organizării cercurilor ştiinţifice la nivelul catedrelor.  

CAPITOLUL II ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICO-METODICĂ 

     Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este unicul centru de pregătire 

a cadrelor ştiinţifice de profil din Republica Moldova. Activitatea de cercetare 

ştiinţifică şi ştiinţifico-metodică este coordonată de Academia de Ştiinţe a 

Moldovei şi de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Acest proces se 

desfăşoară în corespundere cu direcţiile prioritare de cercetare şi dezvoltare, 

aprobate prin legislaţia naţională, fiind dirijat de Senatul universităţii, de Centrul 

de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului, de Secţia 

Doctorat şi de cele 14 catedre ale USEFS. 

       Modalitatea de organizare, conţinutul şi volumul activităţii de cercetare 

ştiinţifică şi ştiinţifico-metodică sunt determinate de Planul de cercetare ştiinţifică 

aprobat anual de Senatul universităţii. Catedrele efectuează, în baza planului 

aprobat, cercetări ştiinţifice fundamentale, aplicative sau complexe, organizează şi 

coordonează desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în care este utilizat potenţialul 

ştiinţific al USEFS, pregătesc pentru publicare sau implementare rezultatele 

investigaţiei ştiinţifice obţinute. 

     În perioada de referinţă, activitatea de cercetare şi inovare  în  cadrul USEFS s-a 

desfăşurat în baza legislaţiei Republicii Moldova: Legea învăţămîntului, Codul cu 

privire la ştiinţă şi inovare, Statutul USEFS, precum şi alte acte normative ce 

reglementează activitatea de cercetare. 

Activitatea de cercetare şi inovare a USEFS este direcţionată spre stabilirea unor 

raporturi de cooperare durabilă cu instituţii, organizaţii şi personalităţi din 

învăţămîntul superior şi de cercetare din ţară şi străinătate.  

Direcţiile principale de colaborare ştiinţifică cu aceste instituţii sînt următoarele: 

realizarea proiectelor (programelor) ştiinţifice; participarea cercetătorilor la 

realizarea lucrărilor ştiinţifice; organizarea a conferinţelor şi a altor reuniuni; vizite 

de informare şi documentare a cadrelor didactico-ştiinţifice; pregătirea cadrelor 

ştiinţifice prin intermediul învăţămîntului postuniversitar (doctorat, postdoctorat); 

editarea lucrărilor ştiinţifice; schimb reciproc de publicaţii şi de informaţii; 



 
13 

susţinerea reciprocă a publicaţiilor (revistelor) ştiinţifice de specialitate; dezbateri 

pe teme profesionale în vederea realizării schimbului de experienţă etc. 

     Direcţiile de cercetare ştiinţifică ale Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport: 

 

1. Bazele teoretico-metodologice ale pregătirii profesionale a specialiştilor în 

domeniul culturii fizice. 

2. Bazele teoretico-metodologice ale culturii fizice în sistemul învăţământului 

preuniversitar şi universitar. 

3. Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv. 

4. Bazele teoretico-metodologice ale culturii fizice recreative şi de recuperare. 

5. Bazele teoretico-metodologice, psihologo-pedagogice şi socioumanistice ale 

culturii fizice. 

6. Aspecte educaţionale şi juridice ale protecţiei, pazei şi securităţii. 

7. Bazele medico-biologice ale culturii fizice. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică la USEFS se desfăşoară în cadrul CCŞEFS, al 

catedrelor, în laboratoarele ştiinţifice şi în cercurile ştiinţifice studenţeşti.  

Pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a ştiinţei culturii fizice şi sportului, 

colaboratorii Universităţii au acumulat în anul precedent suficiente informaţii 

teoretice privind selectarea direcţiilor prioritare de cercetare, care sunt necesare şi 

utile dezvoltării profilului specialistului de cultură fizică. 

S-au format concepte teoretice bine argumentate privind utilitatea unor domenii 

conexe ale culturii fizice şi sportului.  

În prezent, cultura fizică este considerat un fenomen complex, care depinde de 

situaţiile social-politice, ideologice, economice şi culturale, atît din ţară, cît şi peste 

hotarele ei. 

În acest context, tematica cercetărilor ştiinţifice se perfecţionează şi se adaptează 

continuu la cerinţele societăţii de astăzi. 

În cadrul universităţii, activează Centrul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul 

Educaţiei Fizice şi Sportului, care are menirea de a dirija laboratoarele catedrelor şi 
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de a desfăşura cercetări ştiinţifice conform direcţiilor strategice ale Universităţii. În 

anul precedent, în cadrul acestei structuri, s-a lucrat asupra celor două proiecte 

instituţionale aprobate de AŞM. 

Proiecte instituProiecte instituţţionaleionale

Codul şi denumirea proiectelor

11.817.08.50A Strategii de 

implementare a metodelor diagnostice 

în procesul de antrenament şi 

competiţii al sportivilor de performanţă 

din loturile naţionale ale Republicii 

Moldova

11.817.09.62A Tendinţe contemporane 

pentru menţinerea unui regim de viaţă 

sănătos, prin profilaxia şi recuperarea 

deficienţilor aparatului locomotor la 

populaţia de vîrstă şcolară prin metode 

fizice

Direcţia strategică:

Valorificarea resurselor umane, naturale şi

informaţionale pentru dezvoltarea durabilă

Direcţia strategică:

Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 

fortificarea sănătăţii

 

 

 

Obiectivele proiectelor

1. Determinarea oportunităţii aplicării 

tehnologiilor inovaţionale de diagnosticare, ca 

fiind un mijloc eficient de control curent şi de 

prognozare a dinamicii efortului specific al 

organismului sportivului;

2. Determinarea celor mai eficiente şi 

informative metode de diagnosticare a nivelului 

de pregătire funcţională şi psihomotrice a 

sportivilor de diferite specializări;

3. Scoaterea în evidenţă a indicilor care reflectă 

obiectiv capacitatea de efort a organismului 

sportivilor specializaţi în diferite probe;

4. Determinarea caracteristicilor–model ale 

nivelului pregătirii funcţionale şi psihomotrice a 

sportivilor specializaţi în diferite probe olimpice 

prioritare;

5. Determinarea formei raţionale de organizare 

a procesului de diagnosticare într-un ciclu anual 

de pregătire a sportivilor de performanţă;

6. Organizarea procesului de diagnosticare a 

stării capacităţii de efort special în sistemul de 

pregătire a sportivilor de performanţă într-un 

ciclu olimpic.

1. Ameliorarea stării sănătătii populaţiei 

încadrate în învăţămîntul preuniversitar

prin mişcare şi exerciţii fizice.

2. Îmbunătăţirea stării aparatului 

locomotor la popultaţia de vîrsta şcolară 

prin exerciţii fizice de recuperare şi 

profilactice.

3. Recuperarea şi profilaxia dereglărilor

aparatului locomotor la elevii din 

instituţiile de învăţămînt preuniversitar.

4. Conştientizarea avantajelor oferite de 

activităţile fizice de către populaţia 

activă.

5. Adoptarea activităţilor fizice sub toate 

formele sale de manifestare în regimul 

zilnic de viaţă al populaţiei.
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Rezultatele activităţii de cercetare 

Proiectul 11.817.08.50A  

Analiza rezultatelor cercetărilor a dat posibilitatea de a aprecia nivelul stării 

funcţionale a sportivilor, datele s-au prelucrat folosind metode matematico-

statistice, fapt ce a permis să stabilim nivelul de semnificaţie a rezultatelor la 

sportivi în diferite probe de sport. Luînd în considerare faptul că aceste date sunt 

confidenţiale, numele sportivilor nu vor fi indicate. 

Au fost supuşi testărilor sportivii: atleţi, halterofili, luptători, înotători şi canoişti. 

La majoritatea sportivilor, conform indicilor antropometrici, dezvoltarea fizică este 

în limitele normei. 

Cercetările efectuate au dat posibilitatea să stabilim, în baza testărilor realizate, cei 

mai informativi indicatori ai nivelului pregătirii fizice speciale şi tehnice a atleţilor, 

alergători de viteză, semifond şi fond, săritori în lungime, înălţime şi de triplusalt 

şi, de asemenea, aruncători de ciocan şi disc. Din mai mult de 40 exerciţii, după o 

analiză statistică aprofundată, au fost selectate cele mai eficiente, folosite mai des, 

care au avut o legătură corelativă strînsă cu exerciţiul competiţional de bază, 

acestea fiind în număr de la 15 pînă la 25,  pentru fiecare dintre grupele de probe. 

Proiectul 11.817.08.50A  

Totodată, în perioada respectivă s-a analizat procesul de pregătire sportivă a 

înotătorilor incluşi în lotul naţional al Republicii Moldova. S-au examinat 

documentele de planificare pe perioada unui ciclu anual de antrenament, s-au 

efectuat testări privind stabilirea nivelului de dezvoltare specifică a înotătorilor în 

vederea pregătirii pentru concursurile naţionale şi internaţionale. 

În probele individuale s-a evidenţiat rolul combinării optimale a mijloacelor de 

antrenament şi competiţionale din diferite probe de lupte în procesul de pregătire a 

judocanilor. S-a analizat pregătirea luptătorilor de diferite stiluri în ciclul 

multianual.  

Proiectul 11.817.09.62A 



 
16 

1. A fost elaborat planul calendaristic al acţiunilor organizate în cadrul etapei. 

2. A fost organizată o masă rotundă pentru discutarea datelor obţinute în rezultatul 

experimentului constatativ realizat în prima etapă a proiectului. În cadrul mesei 

rotunde s-a luat decizia de a înlocui liceul „E. Elistar”, selectat pentru participarea 

în experimentul de bază, cu liceul „Liviu Deleanu”. Motivul de bază fiind numărul 

mai mare (şi respectiv mai reprezentativ) de elevi din acest liceu; colaborarea mai 

intensă cu profesorii din liceu, precum şi faptul că profilul special al liceului „E. 

Alistar” împiedică realizarea corespunzătoare a cercetărilor.  

3. A fost organizată studierea stării aparatului locomotor la un eşantion de 1500 

elevi din diferite localităţi urbane şi rurale: Liceul „Emil Niculea” din s. Mereni, r-

nul Anenii Noi, liceul „Liviu Deleanu”, mun.Chişinău, liceul N. Iorga, 

mun.Chişinău, şcoala medie din s. Suruceni, r-nul Ialoveni, s. Filipeni, r-nul 

Criuleni, şi alte localităţi din Republica Moldova.  

Au fost implementate cercetările finale în instituţiile selectate în proiect: liceul 

„Mihai Eminescu” din or. Edineţ, liceul Ştefan cel Mare din or. Ştefan Vodă, liceul 

din s. Chişcăreni, r-nul Sîngerei şi liceul „L. Deleanu” din mun. Chişinău 

(menţionăm că instituţia respectivă a fost selectată în locul liceului „E. Alistar” din 

mun. Chişinău în cadrul mesei rotunde care a avut loc la 02.02.2012).   

Proiectul 11.817.09.62A 

4. A fost realizată analiza şi generalizarea datelor obţinute în rezultatul studierii 

stării aparatului locomotor. Analiza a fost efectuată sub mai multe aspecte: 

a) prelucrarea datelor obţinute prin intermediul metodelor matematico - statistice; 

b) analiza comparativă a datelor obţinute la elevii din mediul rural comparativ cu 

cei din mediul urban; 

c) analiza în dinamică a datelor iniţiale obţinute în cadrul experimentului 

constatativ realizat în anul 2011 în oraşul Edineţ, liceul „Mihai Eminescu”, liceul 

din satul Chişcăreni, raionul Sîngerei din centrul Republicii Moldova, Liceul 

Teoretic Ştefan Vodă - sudul Republicii Moldova şi celor pentru anul 2012, care 

sunt în proces de generalizare.  
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5. În temeiul ordinului nr. 22 din 25.03.2013 a fost organizat un seminar metodic 

”Kinetoprofilaxia şi kinetoterapia deficienţelor aparatului locomotor”. În cadrul 

seminarului la tematica proiectului, s-au discutat rezultatele cercetărilor efectuate 

în instituţiile şcolare expuse anterior. 

6. În conformitate cu obiectivele preconizate au fost procurate materiale didactice 

şi literatură de specialitate.  

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute 

11.817.08.50A Strategii de implementare a metodelor diagnostice în procesul de 

antrenament şi competiţii al sportivilor de performanţă din loturile naţionale ale 

Republicii Moldova 

      Evoluţia reuşită a sportivilor moldoveni se datorează într-o măsură foarte mare 

recomandărilor practico-metodice ale specialiştilor, bazate pe cercetările ştiinţifice 

complexe desfăşurate atît în perioadele pregătitoare, cît şi în timpul evoluării lor în 

concursuri. Actualmente, sportul naţional nu dispune de o metodologie perfectă. 

Situaţia creată implică necesitatea unei asigurări metodico-ştiinţifice în vederea 

dirijării procesului de pregătire a unei noi elite sportive, care ar putea reprezenta 

Republica Moldova la concursurile internaţionale, fapt reflectat de rezultatele 

sportivilor moldoveni la ultimele campionate mondiale şi la Jocurile Olimpice.  

      Nivelul înalt al sportului contemporan formulează cerinţe, absolut justificate, 

nu doar faţă de căutarea celor mai eficiente metode, mijloace şi variante de 

structurare a procesului de antrenament, dar şi faţă de aplicarea mai aprofundată a 

unor caracteristici-model integrale, parţiale etc., argumentate din punct de vedere 

strategic, ale sportivului ideal (cerinţe-normative), altfel-spus a unei abordări 

individuale, bazate pe cunoaşterea anumitor abilităţi, a căror dezvoltare accentuată 

contribuie, într-o măsură considerabilă, la perfecţionarea măiestriei sportive.  

      Problema modelării în sport actualmente a devenit una de importanţă majoră şi 

de perspectivă în activitatea de cercetare ştiinţifică. 

 

       Modelarea care iniţial s-a dezvoltat în cadrul ciberneticii, ulterior a „pătruns” 

şi se aplică cu succes în mai multe domenii de cercetare ştiinţifică, inclusiv în 
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biologie, medicină, pedagogie, psihologie, biomecanică, prin urmare în acele 

discipline, care stau la baza ştiinţei sportului.  

Pentru dirijarea antrenamentului sportiv, aplicînd modele adecvate ale stării 

organismului, este necesar a cunoaşte componentele acestui proces, care stau la 

baza alcătuirii lui. 

       Caracteristicile-model ale sportivului reprezintă parametrii perfecţionării, 

pentru alcătuirea cărora este necesar a poseda o mulţime de indicatori informativi. 

Alcătuirea modelelor trebuie analizată prin prisma considerării lor ca fiind norme 

de obiectiv, atingerea cărora, cu o probabilitate foarte înaltă va contribui la 

obţinerea de către sportiv a rezultatului scontat în exerciţiul competiţional de bază. 

       În acest context, proiectul ştiinţific privind strategiile de implementare a 

metodelor diagnostice în procesul de pregătire a sportivilor din loturile naţionale a 

oferit posibilitatea de a stabili caracteristicile-model la mai multe probe de 

atletism, înot, haltere, lupte şi caiac.  

11.817.09.62A Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de viaţă sănătos, 

prin profilaxia şi recuperarea deficienţilor aparatului locomotor la populaţia de vîrstă 

şcolară prin metode fizice 

       Avînd ca bază obiectivele cercetării, în anului 2013 a fost desfăşurat experimentul 

preconizat. Au fost efectuate cercetările finale în instituţiile selectate în proiect: liceul 

„Mihai Eminescu” din or. Edineţ, liceul Ştefan cel Mare din or. Ştefan Vodă şi liceul 

„L. Deleanu” din mun. Chişinău. Au fost cercetate datele şi infomaţiile asistenţilor 

medicali din instituţiile cercetate. Totodată, au fost efectuate testări pentru aprecierea 

nivelului dezvoltării fizice şi a pregătirii motrice a elevilor, care reflectă starea 

aparatului locomotor în manifestări dinamice: viteză-forţă şi coordonare,  dozarea 

efortului muscular şi altele, adică teste care, în măsură suficientă, reflectă starea 

dinamică a aparatului locomotor. Afară de indicii generali antropometrici (înălţimea, 

greutatea, excursia cutiei toracice) au fost studiaţi:  lungimea tălpii, precum şi indicele 

tălpii, că unul dintre cei mai informativi din punct de vedere al formării acesteia. 

Pentru studierea nivelului dezvoltării fizice au fost utilizate următoarele teste: a) 
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înălţimea: măsurările s-au desfăşurat standart. b) Greutatea: măsurările au fost 

efectuate conform metodicii tradiţionale; c) Excursia cutiei toracale. Măsurarea cutiei 

toracice la nivelul mameloanelor a fost realizată cu ajutorul unei benzi centimetrice cu 

precizia de pînă la 0,5 cm, la inspiraţie, expiraţie şi în pauză, cu aprecierea diferenţei 

indicilor; d) Lungimea tălpii, drepte şi stîngi s-a efectuat cu ajutorul unei benzi 

centimetrice cu precizia de pînă la 0,5 cm, de la vîrful falangei a II-a pînă la mijlocul 

calcaneului; e) Indicele tălpii, drepte şi stîngi, a fost determinat după metoda lui 

Cighin. Datele înregistrate au fost supuse  analizei matimatico-statistice.  

        Cerecetarile realizate si datele obtinute sunt reflectate intr-un sir de articole si 

publicatii referitor la subiectul cercetat.  

        A fost implimentat ghidul metodologic: Profilaxia şi recuperarea sănătăţii 

elevilor din şcolile Republicii Moldova şi două suporturi metodice: - Suport metodic. 

Mijloacele gimnasticii medicale folosite în profilaxia şi recuperarea sănătăţii copiilor 

de vîrstă şcolară. 

      - Методическое пособие. Средства лечебной физической культуры в 

профилактике заболеваний и восстановлении здоровья детей школьного 

возраста  

Publicaţii 

Manuale 

(1)

Materiale ale 

conferinţelor 

ştiinţifice 

internaţionale

(47)

Articole în 

reviste 

(31)

Curs 

universitar

(1)

Lucrări metodico-

ştiinţifice 

(6)
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Volumul finanţării pentru anul 2013

Codul proiectului: 

11.817.08.50A

274,6 mii lei

Codul proiectului:

11.817.09.62A

139,2 mii lei

Executorii proiectelor

Manolachi V.  -

director de proiect
Zavalişca A.  -

director de proiect

7 cercetători ştiinţifici superiori

7 cercetători ştiinţifici

5 cercetători ştiinţifici stagiari

2 personal auxiliar

3 cercetători ştiinţifici superiori

2 cercetători ştiinţifici

3 personal auxiliar

 

 

            Propuneri de perspectiva pentru realizarea proiectelor 

În scopul optimizării activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor 

instituţionale finanţate de AŞM, este necesar a desfăşura următoarele acţiuni: 

Proiectul 11.817.08.50A: 

     1. A intensifica activitatea în privinţa înregistrării drepturilor de proprietate 

intelectuală, prezentînd materiale pentru obţinerea brevetelor şi certificatelor de 

invenţie acordate de AGEPI. 

      2. A reveni la schema precedentă de prezentare a raportului privind activitatea 

realizată  în cadrul proiectului (de două ori pe an).  

      3. A mări numărul de publicaţii ale executanţilor proiectului. 

      4. A intensifica relaţiile de colaborare cu federaţiile şi antrenorii din loturile 

naţionale ale Republicii Moldova. 

      5.  A atrage mijloace financiare de la Ministerul Tineretului şi Sportului, 

Comitetul Naţional Olimpic, federaţiile de profil pentru efectuarea cercetărilor 

ştiinţifice. 
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     6. A majora numărul de doctoranzi care-şi fac studiile din mijloace bugetare în 

vederea asigurării cu personal calificat a activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul 

proiectelor. 

     7. A dezvolta infrastructura laboratoarelor de cercetare ştiinţifică prin atragerea 

de fonduri noi şi prin asigurarea funcţionării eficiente a lor (oferirea serviciilor 

ştiinţifice). 

     8. A dezvolta parteneriatele strategice ce vor avea ca obiect crearea consorţiilor 

universitare şi participarea în proiecte internaţionale (Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galaţi, Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău, România). 

      9. A eficientiza cercetările în domeniul kinetoterapiei prin coordonarea cu alte 

instituţii din ţară (Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” 

din Chişinău etc.). 

Proiectul 11.817.09.62A: 

1. A îmbunătăţi direcţionat condiţiile de desfăşurare a lecţiei de educaţie fizică în 

şcoli. 

2. A asigurarea şcolile cu specialişti în domeniul culturii fizice (în special în 

clasele primare). 

3. A proiecta procesul instructiv la lecţiile de educaţie fizică în corespundere cu 

rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate. 

4. A elabora unele standarde regionale privind nivelul dezvoltării fizice a elevilor 

din clasele primare, gimnaziale şi liceale. 

Totalizînd cele menţionate mai sus, putem constata că activitatea în cadrul 

proiectelor se realizează conform planurilor stabilite şi aprobate de AŞM. Afirmăm 

cu certitudine că ele vor fi finalizate cu succes.  
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Numărul de lucrări ştiinţifice publicate  în anul 2013

 

 

 

Potenţialul ştiințifico-didactic al USEFS (%)

 

Numărul de doctoranzi ai USEFS

Studiile universitare de doctorat constituie ciclul superior de studii 

universitare, centrat pe învăţare prin cercetare, a cărui scop este pregătirea 

cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare.
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Teze de doctorat susţinute în anul 2013 (%)

 

Repartizarea tezelor de doctorat susținute în anul 2013 conform direcțiilor de cercetare științifică:

I. Bazele teoretico-metodologice ale sistemului de pregătire a specialiștilor de cultură fizică în contextul

Integrării Europene

II.  Metodologia perfecționării și implementării sistemului de educație fizică la nivelul învățămîntului

preuniversitar şi universitar

III.  Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv

IV.  Metodologia implementării tehnologiilor diagnostice medicale și kinetoterapeutice în domeniul culturii

fizice

V.  Analiza metodologică a proceselor psihopedagogice şi socioumanistice ale educației fizice și sportului

VI. Aspecte educaționale și juridice ale protecției, pazei și securității
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Reuşita tezelor de master 2012-2013

 

Dinamica reuşitei studenţilor la examenele de licenţă

 

Tot aici menţionez participările personale la: 

- Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ca membru al Consiliului 

Ştiinţific, Bucureşti, iunie 2014; 

- Seminar de arbitraj şi pregătire tehnică, Antalia, Turcia, mai 2014; 

- Conferinţa ştiinţifică sub egida Academiei Olimpice, Kiev, Ucraina, 

octombrie 2013; 
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- Şedinţa Consiliului Ştiinţific al Universităţii Naţionale de Educaţie 

Fizică şi Sport din Ucraina, Kiev, în calitate de referent oficial la 

teza de doctor habilitat al domnului Serghei Bubka, Preşedintele 

Comitetului Olimpic Ucrainean; 

- Elaborarea strategiei de dezvoltare a Culturii Fizice şi Sportului în 

Republica Moldova; 

- Reuniunile Consiliului Rectorului cu privire la dezbaterea Codului 

Educaţiei; 

- Şedinţele Academiei de Ştiinţă a Republicii Moldova; 

- Multiple competiţii naţionale şi internaţionale; 

- Dezbateri publice la diverse posturi de televiziune, radio şi ediţii 

periodice; 

- Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti, mai 

2014;   

Concluzii 

       Rezumînd cele menţionate în raportul privind activitatea corpului profesoral-

didactic al USEFS pentru anul 2013, pot fi formulate următoarele concluzii 

generale: 

1. În anul 2013, corpul profesoral-didactic al Universităţii a efectuat un volum 

suficient de activitate ştiinţifică, care s-a manifestat prin elaborarea şi 

editarea unor lucrări în domeniul culturii fizice. În această perioadă, au fost 

publicate 4 manuale, 9 monografii, 9 cursuri universitare, 10 lucrări 

metodico-ştiinţifice şi programe, un compendiu, 2 dicţionare, 153 articole în 

materialele conferinţelor internaţional şi naţionale şi 133 articole în reviste 

de specialitate. Au fost editate 4 numere ale revistei “Ştiinţa culturii fizice” 

şi 4 numere – “Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală”. Au fost editate şi 

puse la evidenţă în Biblioteca USEFS 148 titluri de carte ale profesorilor. 

Totodată, este necesar să menţionăm faptul că numărul publicaţiilor în raport 

cu numărul total al cadrelor didactice reprezintă 0.9 publicaţie pe autor (în 
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2012 – 1,27 publicaţie/autor), acesta fiind un indice modest comparativ cu 

norma recomandată de Senat pentru profesorii USEFS 2 publicaţii pe an. 

2. În corespundere cu direcţiile principale de cercetare ştiinţifică s-au format 

concepţii bine argumentate privind elaborarea noilor strategii de dezvoltare a 

culturii fizice în R. Moldova. Astfel, au fost aprobate în 2011 ș i au avut 

continuare în 2012, 2013  şi 2014 proiectele instituţionale finanţate de 

Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

Astfel, putem menţiona că rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul acestor 

proiecte sunt de o importanţă majoră pentru perfecţionarea sistemului de 

pregătire a sportivilor de performanţă şi a recreării tinerii generaţii în scopul 

formării la acesta a unui mod de viaţă sănătos.     

3. În prezent, USEFS desfăşoară o colaborare eficientă cu universităţile de 

profil din Rusia, Ucraina, Belorusia, România, Polonia, Grecia, Ţările Baltice, 

Coreea de Sud, Norvegia, Marea Britanie, Japonia ş.a. Rezultatele acestor 

colaborări au contribuit la perfecţionarea pregătirii profesionale a viitorilor 

specialişti de cultură fizică şi sport, la crearea unor concepţii adecvate  privind 

noile metodologii de cercetare în domeniul respectiv. 

4. Cu fiecare an se observă o îmbunătăţire a calităţii activităţii ştiinţifice 

profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor. Marea majoritate a lucrărilor 

publicate, a tezelor elaborate, a lucrărilor de licenţă au un conţinut ştiinţific bine 

argumentat, iar rezultatele obţinute au o aplicabilitate evidentă în domeniul 

respectiv. Activitatea ştiinţifică studenţească poate fi evaluată ca fiind, de 

asemenea, satisfăcătoare. Comparativ cu anul precedent, a sporit considerabil 

calitatea lucrărilor de licenţă pregătite şi valoarea cercetărilor efectuate în baza 

investigaţiilor teoretico-empirice. 

5. Ca rezultat al analizei activităţii ştiinţifice a catedrelor menţionăm o atitudine 

conştiincioasă, valorificată în organizarea şi desfăşurarea conferinţelor 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale, seminarelor ştiinţifico-metodice, 

activitatea eficientă a laboratoarelor de cercetare ştiinţifică. 

Se vor promova:  
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  Calitatea în procesul de cercetare ştiinţifică;  

 

  Stimularea competiţiei pentru atragerea resurselor financiare, precum şi 

accesul la surse şi oportunităţi multiple;  

 

  Asigurarea vizibilităţii internaţionale, prin obţinerea unor rezultate 

favorabile, reflectate în sporirea numărului de publicaţii;  

 

  Încurajarea şi recunoaşterea cercetărilor ştiinţifice fundamentale, finalizate 

prin articole, tratate, monografii, rapoarte, participări la manifestări 

ştiinţifice;  

 

  Stimularea participărilor la realizarea proiectelor de cercetare finanţate prin 

planurile naţionale de cercetare şi prin programele internaţionale; 

  

  Stimularea valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice în publicaţii din 

fluxul principal de cunoaştere; 

  

  Susţinerea organizării de manifestări ştiinţifice de referinţă pe plan naţional 

şi internaţional;  

 

  Consolidarea unei culturi organizaţionale, caracterizate prin creativitate, 

implicare profundă, flexibilitate şi adaptabilitate, ataşament faţă de 

universitate, competiţie, coeziune, obţinerea de performanţe ştiinţifice şi 

educaţionale.  
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CAPITOLUL III ACTIVITATEA FINACIAR-ECONOMICĂ 

 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport în perioada de gestiune -               

anul 2013 a desfăşurat activitatea financiară, avînd la bază  mijloace bugetare şi 

mijloace speciale. 

Mijloacele alocate din bugetul de stat  constituie  22566,3 mii lei,  

inclusiv pe compartimente: 

  

- întreţinerea studenţilor (ciclul I) (064)   - 19153,5  

- întreţinerea studenţilor (ciclul II) (244)   - 891,0 

- întreţinerea orfanilor (10.11)     - 305,5 

- cămine (246)       - 1714,9 

- pregătirea cadrelor ştiinţifice (doctorat (240)  - 106,1 

- proiecte instituţionale ştiinţifice (817)  - 395,3 

  
Контрагенты  Sold la începutul 

perioadei  
Rulaje pentru perioadă  Sold la sfîrșitul 

perioadei  

Debit  Credit  Debit  Credit  Debit  Credit  

4231               22 566 300,00 22 566 300,00             
Academia de Stiinte                395 300,00 395 300,00             

Ministerul Educatiei               22 171 000,00 22 171 000,00             

Total               22 566 300,00 22 566 300,00             
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Cheltuielile din mijloacele bugetului de stat includ: 

 

Nr. 

d/o 
INDICATORI 

PRECIZAT 

 PE AN 

CHELTUIELI 

EFECTIVE (calculat) 

1. Retribuirea muncii  12582,8 12559,7 

2. Contribuţii de asigurări 

sociale de stat 

2790,0 2784,5 

3. Prime de asigurări 

obligatorii de asistenţă 

medicală  

424,7 423,8 

4. Plata mărfurilor şi 

serviciilor  

3018,7 3018,7 

5. Burse  3414,6 3412,7 

 TOTAL: 22230,8 22199,4 
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Cheltuielile pentru întreţinerea studenţilor orfani şi aflaţi sub tutelă - 16  

persoane în anul 2013 constituie 305,4 mii lei, inclusiv :  

               mii lei 

- art. 113.05 „Obiecte de igienă”      - 44,5  

- art. 113.09 „Alimentaţia”       - 189,4 

- art. 113.14 „Completarea garderobei”     - 48,0 

- art. 113.45 „Indemnizaţie pentru editarea tezei de licenţă”  - 0,5  

- art. 135.07 „Indemnizaţie pentru absolvenţi”    - 10,0 

- art. 135.25 „Ajutor material la sfirşitul anului de studii”   - 13,0 

 

Затраты \ Вид 
деятельности  

Sold la începutul 
perioadei  

Rulaje pentru perioadă  Sold la sfîrșitul perioadei  

Debit  Credit  Debit  Credit  Debit  Credit  

713               305 420,00       305 420,00       

ajutor material               23 000,00       23 000,00       

Orfani 8611               23 000,00       23 000,00       

alimentatia orfani               189 420,00       189 420,00       

Orfani 8611               189 420,00       189 420,00       

inventar moale               48 000,00       48 000,00       

Orfani 8611               48 000,00       48 000,00       

licenta               500,00       500,00       

Orfani 8611               500,00       500,00       

materiale didactice orfani               44 500,00       44 500,00       

Orfani 8611               44 500,00       44 500,00       

Total               305 420,00       305 420,00       
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Pentru întreţinerea a 144 studenţi ciclul II  s-a cheltuit suma de  889,2 mii lei. 

Pentru pregătirea cadrelor ştiinţifice (doctoranzi), cheltuielile constituie  suma 

de 106,1 mii lei.  

Bursele pe anul 2013 au fost achitate integral, inclusiv pe luna decembrie 

2013.  

 

La 01 ianuarie 2014 a rămas datorie pentru achitarea salariului şi 

contribuţiilor  la bugetul de stat  pe luna decembrie 2013 în sumă de 1705,5 

mii lei.  

În perioada raportată a fost calculat premiu către: 8 Martie – 225,1 mii lei, 

Anul Nou – 514,0 mii lei, Sărbătorile de Paşti – 224,5 mii lei, premiu pentru 

lucrătorii bazinului – 93,3 mii lei, premiu pentru activitatea universităţii pe profilul 

ştiinţific – 35,1 mii lei,  Ziua Profesorului – 432,4 mii lei.  

Venitul total anual al mijloacelor speciale  a alcătuit – 21402,8 mii lei: 

  inclusiv: 

I. Servicii cu plată, total 
inclusiv: 

1.Studii prin contract ciclul I 

2.Studii prin contract ciclul II 

3. Servicii de însănătoşire (bazinul de înot şi cortul de tenis)  

5. Servicii de însănătoşire (complexul sportiv, str. Andrei Doga,22) 

4. Servicii de însănătoşire (sala sportivă, str. Alexandru cel Bun,69) 

5. Cursuri de instruire militară 

6. Cursuri de fitness şi aerobică 

7. Cantina 

8. Servicii cu plată 

9. Servicii poligrafice 

10. Livrarea documentelor de tender 

11. Taxa de admitere la studii 

12. Cursuri de calificare (şah) 

13. Cursuri de iniţiere  

14. Servicii xerox 

15. Donaţii  

16. Sponsorizări  

17. Servicii personalizare  

- 18301,4 

 

- 9342,4 

- 402,3 

- 3592,7 

- 1668,1 

- 638,3 

- 907,5 

- 117,0 

- 1090,1 

- 160,2 

- 10,5 

- 0,6 

- 22,4 

- 20,4 

- 111,8 

- 12,0 

- 159,1 

- 22,5 

- 23,5 
  

II. Chiria căminului       - 1475,8  
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III. Arenda încăperilor      - 676,7 

IV. Servicii comunale arendaşi    - 31,7 

V. Studii doctorat       - 339,7 

VI. Cursuri formare profesională continuă  - 426,7 

VII. Sponsorizare  (ajutor finan. echipa handbal)            - 75,0 

VIII. Procent bancar:   buget    - 12,9 

     mijloace speciale  - 62,9 
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Вид деятельности  Sold la începutul 

perioadei  
Rulaje pentru perioadă  Sold la sfîrșitul 

perioadei  

Debit  Credit  Debit  Credit  Debit  Credit  

611               51 150,00 18 921 389,65       18 870 239,65 

Admiterea                         22 380,00       22 380,00 

Aerobica                          117 000,00       117 000,00 

Bazin                          3 592 670,00       3 592 670,00 

Cantina                         1 097 635,55       1 097 635,55 

certificate cursuri de calificare sah                         20 418,00       20 418,00 

Complexul sportiv A.Doga 22                         1 668 125,00       1 668 125,00 

Complexul sportiv Al.Cel Bun 69                         638 250,00       638 250,00 

Cursuri de initiere               17 450,00 129 250,00       111 800,00 

Doctorat 866                         339 725,00       339 725,00 

Licitaţie                         600,00       600,00 

Masterat 8612                         402 300,00       402 300,00 

Militaria               8 800,00 916 300,00       907 500,00 

Reciclare 867                         426 740,00       426 740,00 

Servicii cu plata                         160 198,03       160 198,03 

Servicii poligrafice                         10 513,07       10 513,07 

Studii,cicl.I               24 900,00 9 367 250,00       9 342 350,00 

Xerox                         12 035,00       12 035,00 

Total               51 150,00 18 921 389,65       18 870 239,65 
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Вид деятельности  Sold la începutul 

perioadei  
Rulaje pentru perioadă  Sold la sfîrșitul perioadei  

Debit  Credit  Debit  Credit  Debit  Credit  

612               17 332,40 2 193 994,19       2 176 661,79 

Arenda încăperii 863                         676 722,81       676 722,81 

Cantina               7 492,40             -7 492,40 

Chiria căminului 862 
colaboratori 

                        454 521,07       454 521,07 

Chiria căminului 862 studenti               9 840,00 1 031 092,72       1 021 252,72 

servicii comunale                         31 657,25       31 657,25 

Servicii cu plata                         0,34       0,34 

Total               17 332,40 2 193 994,19       2 176 661,79 
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Вид деятельности  Sold la începutul 

perioadei  
Rulaje pentru perioadă  Sold la sfîrșitul perioadei  

Debit  Credit  Debit  Credit  Debit  Credit  

621                         75 797,00       75 797,00 

Bloc 86                         9 334,00       9 334,00 

Cămin 864                         2 590,00       2 590,00 

Doctorat 8610                         56,00       56,00 

Masterat 865                          242,00       242,00 

Orfani 8611                         115,00       115,00 

Procent Bancar Arenda                         4 797,00       4 797,00 

Procent bancar Chiria Camin                         11 374,00       11 374,00 

Procent Bancar Doctorat                         931,00       931,00 

Procent Bancar Masterat                         1 014,00       1 014,00 

Procent Bancar Reciclare                         4 310,00       4 310,00 

Procent Bancar serv cu plata                         40 497,00       40 497,00 

Proiecte 868                         537,00       537,00 

Total                         75 797,00       75 797,00 
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Вид деятельности  Sold la începutul 

perioadei  
Rulaje pentru perioadă  Sold la sfîrșitul 

perioadei  

Debit  Credit  Debit  Credit  Debit  Credit  

622                         280 092,11       280 092,11 

Bloc                         11 564,00       11 564,00 

Chiria căminului 862 studenti                         142 413,66       142 413,66 

Complexul sportiv A.Doga 22                         5 000,00       5 000,00 

Proiect Iaşi 869                         97,45       97,45 

Rezerva Guvernului 616                         75 000,00       75 000,00 

Servicii cu plata                         23 517,00       23 517,00 

sponsorizare                         22 500,00       22 500,00 

Total                         280 092,11       280 092,11 

 

 

În perioada raportată au fost achiziţionate  

servicii comunale       - 5507,7 mii lei 
inclusiv: 

1. Energie electrică       - 1760,0 

2. Gaze naturale        - 1423,4 

3. Energie termică       - 1462,3 

4. Apă şi canalizare       - 713,1 

5. Salubritate        - 62,2 

6. Servicii de telecomunicaţie     - 86,7 
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La 01.01.2014 la Universitate îşi fac studiile: 

 ciclul I - 2452 studenţi (zi – 1592; fr. redusă – 860), inclusiv: 

-  buget – 641 studenţi (zi – 615; fr. redusă – 26); 

-  contract – 1803 studenţi (zi – 973; fr. redusă – 830); 

-  cu întreţinere din mijloacele speciale – 4 (fr. redusă); 

-  studenţi  străini –  buget (zi – 4).  

 ciclul II  (masterat) – 251 studenţi (buget – 144 şi contract – 101) 

                                             străini    (buget – 1 şi contract – 5).                 

  doctorat – 57 persoane (zi – 3; fr. redusă – 54) , inclusiv: buget 7 persoane (zi – 

3;  

   fr. redusă – 4) şi  contract – 50 persoane (fr. redusă ). 

CICLUL I   

  Zi F/f 

Buget 615 26 

Contract 973 830 

Mij.spec.   4 

St.strain. 4   
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La începutul anului 2014 s-a înregistrat sold bănesc activ în sumă de 7102,2 

mii lei, inclusiv: 

 

- servicii cu plata       - 5045,3 

- chiria căminului       - 854,4 

- arenda încăperilor     - 551,3 

- studii doctorat      - 212,8 

- cursuri de formare profesională continuă   - 296,3 

- studii masterat       - 142,1 
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CAPITOLUL IV. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

Activităţile educative s-au desfăşurat în conformitate cu planul de 

perspectivă elaborat la început de an universitar, aprobat de mine şi care au 

realizat următoarele acţiuni educative: 

- Au fost planificate mai multe măsuri de ordin organizatoric cu şefii 

de grupe; 

- Tot în acest an au fost desfăşurate ample măsuri educative  cu 

tematică diversă: „Afganistan – memorie vie” „Războiul de pe 

Nistru, ecouri triste” şi „Cernobîl rană neînchisă”. Toate acestea în 

colaborare cu Sindicatele şi Biblioteca USEFS. 

- Cu catedra de limbi moderne s-au organizat măsuri educative 

tematice Ziua studentului, Revelionul, Ziua Îndrăgostiţilor, 8 martie.  

- Tot aici trebuiesc menţionate excepţionalele măsuri organizate de 

Comitetul Sindical USEFS „ Miss-Universitatea” 

- În grupele academice au fost desfăşurate Ora Păcii, despre 

nocivitatea consumului de droguri etc. 

CAPITOLUL V. LOGISTICA ŞI ASIGURAREA MATERIALĂ 

Baza tehnico materială a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este 

una performantă şi corespunde cerinţelor contemporane şi standardelor europene. 

De aceea, acestui capitol am acordat şi voi acorda atenţie susţinută. Pe lîngă cele 

existente la USEFS propun următoarele activităţi de perspectivă: 

- reconstrucţia Sălii de Conferinţe a USEFS; 

- modernizarea centrului ştiinţific şi asigurarea cu utilajul necesar 

pentru procesele de cercetare; 

- proiectarea centrului clinic de kinetoterapie; 

- finalizarea Campusului universitar studenţesc; 

- participarea la Congresului Ştiinţific Internaţional „Sportul Olimpic 

şi Sportul pentru toţi” din toamna acestui an, Alma-Atî, Kazahstan; 

- fondarea postului TV, USEFS 
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- elaborarea setului de acte reglatorii cu privire la implementarea 

Codului Educaţiei, după ce acest act normativ va fi aprobat în 

Parlamentul Republicii Moldova şi promulgată de Preşedintele 

republicii. 

 

Veaceslav Manolachi, 

Rectorul USEFS, doctor habilitat, 

Profesor universitar, antrenor emerit al Republicii Moldova 

 

 


