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INTRODUCERE 

Raportul anual privind activitatea  rectorului universităţii cuprinde perioada 

anului universitar 2014-2015 şi răspunde obiectivelor şi activităţilor formulate în 

programul de management, transpus în programele operaţionale şi este în 

concordanţă cu strategia Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, aprobat 

de Senatul universităţii, Codului Educaţiei, Regulamentele Ministerului Educaţiei 

şi Hotărîrile de Guvern ale Republicii Moldova. Structura raportului pe capitole 

este corelată cu sistemul indicatorilor de performanţă la nivel de universitate, 

repartizat pe facultăţi şi compartimente funcţionale din USEFS. Conţinutul 

raportului se bazează pe rapoartele întocmite de prorectori şi directorii de 

Departamente ce vizează domeniile lor de competenţă, rapoartele decanilor 

facultăţilor şi reprezentanţii compartimentelor funcţionale din USEFS, hotărârile 

Consiliului de Administraţie (CA) şi ale Senatului USEFS, precum şi pe buletinele 

informative lunare ale CA. 

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. 

Nu întâmplător în ultimii ani tot mai frecvent se vorbeşte despre educaţia 

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

personalităţii umane.   
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Ca urmare, exerciţiul fizic reprezintă actul motric ce dezvoltă calităţile 

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

întregii naţiuni. 

Organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv – educativ în cadrul 

U.S.E.F.S  se realizează în conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova, 

a Ghidului de Implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat 

prin Hotărârea Colegiului M.E. 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, Anexa la ordinul Ministerului 

Educaţiei nr. 726 din 20.09.2010, 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 U.S.E.F.S. a fost una din priorităţile mele de 

activitatea şi un sector căruia am acordat atenţie susţinută.  

Ca rezultat al schimbărilor continui care se produc în învăţământul superior 

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

către Senatul U.S.E.F.S., 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. 

În acest sens am insitat asupra calităţii procesului didactic oferit din partea 

colectivului de profesori antrenaţi în procesul de pregătire a cadrelor. În anul 

universitar 2014-2015 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.

505067672020101020142014--20152015

434365651919121220120133--20120144

442263631717101020120122--20120133

4343585819198820120111--20120122

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 2014-2015, sub stricta mea monitorizare, s-

au realizat următoarele: 

- s-au elaborat regulamente de funcţionare a tuturor sferelor de 

activitate a USEFS, în strictă concordanţă cu prevederile Codului 

Educaţiei şi anume: „Regulamentul privind cadrul general de 

organizare şi desfăşurare al stagiilor de practică (ciclul I şi ciclul II); 

„Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor de 

conducere ale Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport”; 

„Codul de etică profesională al Universităţii de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport”; „Carta Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport”; „Regulament privind modul de alegere a rectorului 
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Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport”; „Regulamentul 

şcolii doctorale”; „Regulamentul-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul 

universitar 2015-2016”; „Currculum privind stagiile de practică ale 

studenţilor (ciclul I şi ciclul II); „Regulamentul Universităţii de Stat 

de Educaţie Fizică şi Sport cu privire la organizarea şi funcţionarea 

structurii de autoguvernare studenţească”; „Regulament de 

funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în 

carieră”; „Regulamentul de aplicare a sistemului naţional de credite 

de studiu la USEFS”; „Regulamentul cu privire la condiţiile de 

ocupare a locurilor cu finanţare bugetară la USEFS”; „Regulamentul 

cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice şi cercetare în 

învăţămîntul superior”; „Regulamentul-cadru privind organizarea şi 

funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţămînt 

superior din Republica Moldova”;  

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

Planului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei la două specialităţi 

noi la ciclul II, master „Management educaţional” şi „Logopedie şi 

motricitate verbală”. 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. 

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

toate imperativele ce ţin de transferabilitatea 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 2014. 

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 

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 desfăşurat pregătirea 

pentru examenele de Bacalaureat pentru grupele de studenţi veniţi 

din raioanele de Est.  
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- 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 actului 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”; 

- S-a organizat seminar cu privire la implementarea notelor ECTS şi 

locul lor în suplimentul la Diplomă; 

- S-a semnat acordul de aderare la Consorţiul Universitar 

internaţionale prin elaborarea Cartei Universitare; 

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.  
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Tabela nr. Tabela nr. 22
Dinamica reuDinamica reuşşitei itei şşi frecveni frecvenţţei studenei studenţţilor USEFS ilor USEFS îîn n 
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În urma monitorizării personale 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; 
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 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; 

 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 

În scopul îmbunătăţirii calităţii studiilor propun următoarele: 

 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. 
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 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. 

 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 2014-2015, 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.;  
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 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.  

  Sprijinirea organizării cercurilor ştiinţifice la nivelul catedrelor.  

CAPITOLUL II ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICO-METODICĂ 

Cercetarea ştiinţifică este parte din misiunea universităţii contemporane, 

constituind complementaritatea necesară procesului de învăţămînt.  În calitatea 

mea de rector am contribuit la intensificarea procesului de activitate ştiinţifică şi 

ştiinţifico-metodică reprezintă una dintre priorităţile Universităţii de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport. Acest proces se desfăşoară în corespundere cu direcţiile 

prioritare de cercetare a dezvoltării naţionale şi în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi actele normative interdepartamentale. 

     În scopul realizării obiectivului sus-expus am solicitat tuturor catedrelor 

USEFS, să intensifice activitatea de cercetare ştiinţifică prin dotarea lor cu  

laboratoarele ştiinţifice proprii, creînd, în acest fel, potenţialul ştiinţific al USEFS. 

În aşa mod am solicitat catedrelor să direcţioneze activitatea de cercetare şi inovare 

spre stabilirea unor raporturi de cooperare durabilă cu instituţii, organizaţii şi 

personalităţi din învăţămîntul superior şi de cercetare din ţară şi străinătate. Ca să li 

se faciliteze activitatea de cercetare ştiinţifică a catedrelor didactice am modernizat 
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continuu Centrul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Educaţiei Fizice şi 

Sportului.  

Scopul principal al centrului este coordonarea activităţii ştiinţifice în 

domeniul educaţiei fizice şi sportului în cadrul USEFS, acordarea suportului tehnic 

şi ştiinţifico-metodic cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor 

etc. Ca urmare a acestor activităţi din partea mea ca şi rector în anul precedent, 

această structură, şi-a axat activitatea pe cele 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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Sub stricta mea supraveghere au fost formulate obiectivele implementării 

Proiectelor şi anume: 

1. Au fost stabiliţi indicii aplicaţi frecvent în testarea nivelului de pregătire 

polivalentă a atleţilor, luptătorilor şi înotătorilor. 

2. Au fost, de asemenea, stabiliţi parametrii principali ai efortului realizat de 

sportivi de diferite probe într-un ciclu anual de antrenament. 

3. S-a constatat că variaţiile din dinamica eforturilor de antrenament determinate la 

diferite etape corespund în totalitate cerinţelor strategiei de menţinere a condiţiei 

fizice, pentru obţinerea performanţelor înalte. 

4. S-a realizat un studiu amplu privind metodologia de pregătire a sportivilor din 

diferite probe de sport, care se aplică la etapa actuală. Pregătirea sportivă este 

însoţită permanent de asigurarea ştiinţifico-metodică, ce presupune aplicarea 

metodicilor instrumentale contemporane, la începutul şi sfîrşitul fiecărui micro-, 

mezo- şi macrociclu. S-a efectuat o analiză detaliată a planurilor de antrenament 

ale sportivilor din diferite probe de sport. 

5. S-au determinat indicii ce caracterizează nivelul de pregătire fizică specifică şi 

tehnico-tactică. 

6. S-au implementat metodele instrumentale în cadrul procesului de antrenament al 

loturilor naţionale. 

7. Au fost elaborate caracteristicile-model ale sportivilor în diferite probe. 

Proiectul Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de viaţă sănătos, 

prin profilaxia şi recuperarea deficienţelor aparatului locomotor la populaţia de 

vîrstă şcolară prin metode fizice 

Au fost elaborate următoarele acte care reglează procesul de activitate a 

domeniului de cercetare ştiinţifică: 

 „Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului ştiinţific al 

USEFS”; 

 „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de 

doctorat (ciclul III) în USEFS”; 

 „Stagierea de cercetare ştiinţifică a USEFS pentru 2015-2020”;  
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 „Strategia de dezvoltare a Şcolii doctorale a USEFS pe perioada 2015-

2020”. 

 

În cadrul acestui proiect, am contribuit la elaborarea şi implementarea 

rezultatelor ştiinţifice privind recuperarea deficienţelor aparatului locomotor la 

elevi, precum şi micşorarea factorilor de risc care condiţionează aceste deficienţe.  

Ca şi în anii precedenţi am solicitat cadrelor didactice intensificarea 

elaborării materialelor didactice neceare procesului educaţional. Astfel, în anul 

universitar precedent au fost scrise şi scoase la tipar următoarea cantitate de 

material poligrafic: 

Lucrările ştiinţiico-metodice ale membrilor catedrelor USEFS în 2014 

Publicaţii  

 

Catedre 

Manuale Monografii Cursuri 

universi-

tare 

Lucrări 

metodico-

didactice 

Articole 

în 

culegeri 

Enciclo-

pedii  

Articole 

în 

reviste 

Publicaţie/autor 

Bazele 

Teoretice ale CF 

  2 3 3 31   3 2,80 

Ştiinţe 

psihopedagogice 

şi socioumanist. 

  1   1 13   7 1,20 

Medicină 

Sportivă 

    1   26   10 2,46 

Limbi moderne     3   9   5 1,41 

Teoria şi 

Metodica 

Jocurilor 

        9   6 0,55 

Gimnastică   3 3 4 25   8 3,07 

Nataţie şi 

Turism 

2       18   4 1,50 

Atletism         10   2 1,00 

Probe Sportive 

Individuale 

      4 12   4 1,11 

Cultura Fizică 

de Recuperare 

  1   2 32     2,91 

Management     2 2 12 2 9 1,68 
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Drept   1     4   8 0,56 

Protecţie, Pază, 

Securitate 

        5   3 0,30 

 

 

   

În anul precedent de studii în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport am înfiinţat Şcoala Doctorală. Obiectivul de bază a Şcolii Doctorale este 

pregătirea doctorilor în domeniul nostru de calificare. 

Totodată, aici menţionez participările mele în calitate de membru al 

colegiilor de redacţie la diverse forumuri ştiinţifice internaţionale: 

- International Seminar „Going for Gold Antalya 2015”, Turkey; 

- International Congress of Physical Education, Sports and 

Kinetotherapy. 5th Edition, Bucharest, Romania; 

- Al XVIII-lea Congres Ştiinţific Internaţional „Sportul olimpic şi 

sportul pentru toţi”, Almatî, Kazahstan; 

- Recenzent oficial la susţinerea tezei de Doctor Habilitat al 

Preşedintelui Comitetului Olimpic din Ucraina, campionul olimpic 

şi multiplul recordman la sărituri cu prăjina, Serghei Bubca; 

În scopul dezvoltării vertiginoase a U.S.E.F.S. am semnat protocoale de 

colaborare cu următoarele centre universitare din ţară şi peste hotare: 

- Universitatea de Educaţie Fizică din Kazahstan; 

- Institutul de Educaţie Fizică şi Sport din Uzbekistan ; 

- Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport din Armenia; 

- Universitatea din Vena, Austria; 

- Universitatea din Madrid, Spania 

Ca urmare a activităţii prodigioase în calitate de manager şi performanţe 

deosebite în domeniul cercetării ştiinţifice şi didactice am fost decorat cu The 

Socrates Committee. Holder of the honorary title The Name in Science. Medal of 

fame “For contribution to world science” 
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Rezumînd cele menţionate în raportul meu privind activitatea ştiinţifică a corpului 

profesoral-didactic al USEFS pentru anul 2014, pot fi formulate cu certitudine 

ideea că ştiinţa în anul următor de studii se va axa pe următoarele Obiectivele 

strategice ale activităţii de cercetare ştiinţifică:  

 

  Creşterea contribuţiei cercetărilor ştiinţifice la consolidarea 

economico-financiară, prin multiplicarea contractelor, a granturilor, a 

proiectelor obţinute de cadrele ştiinţifico-didactice ale universităţii; 

  Sporirea producţiei ştiinţifice (cărţi, monografii, manuale, articole 

publicate în ediţii şi reviste naţionale şi internaţionale de prestigiu);  

  Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii USEFS pentru o cercetare 

performantă şi eficientă;  

  Stimularea participărilor la realizarea proiectelor de cercetare 

finanţate prin planurile naţionale de cercetare şi prin programele 

internaţionale;  

  Încheierea parteneriatelor durabile cu alte instituţii de învăţământ şi cu 

mediul de afaceri la nivel naţional şi internaţional; 

  Modernizarea echipamentului de cercetare; 

 Eficientizarea activităţii laboratoarelor de cercetări ştiinţifice, a 

CCŞEFS al USEFS, stabilirea parteneriatelor cu instituţiile şi federaţiile 

naţionale sportive pentru cercetarea problematicii la comandă şi 

încheierea acordurilor în acest sens; 

 Înfiinţarea Şcolii Doctorale şi atragerea tinerilor pentru studii de 

doctorat; 

  Stimularea programelor de studii doctorale şi postdoctorale, ca o formă 

eficientă de cercetare ştiinţifică prin actualizarea programelor de 

doctorat şi printr-o monitorizare mai eficace a planurilor individuale 

ale doctoranzilor; 

  Consolidarea unei culturi organizaţionale, caracterizate prin 

creativitate, implicare profundă, flexibilitate şi adaptabilitate, 
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ataşament faţă de universitate, competiţie, coeziune, obţinerea de 

performanţe ştiinţifice şi educaţionale.  

 

CAPITOLUL III ACTIVITATEA FINACIAR-ECONOMICĂ 

 

În anul precedent de activitate eu, în calitatea mea de rector la Universitatea 

de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, am avut sub vizor activitatea financiară, 

deoarece    mijloacele financiare constituie aspectul prioritar de activitate a 

instituţiei. Graţie managementul echilibrat şi bine calculat s-au acumulat 

următoarele mijloace după cum urmează:  

Mijloacele alocate din bugetul de stat  constituie  23096,7 mii lei,  

inclusiv pe compartimente: 

  

- întreţinerea studenţilor (ciclul I) (064)   - 19706,5 

- întreţinerea studenţilor (ciclul II) (244)   -     984,5 

- întreţinerea orfanilor (10.11)     -    309,2 

- cămine (246)       -   1430,0 

- pregătirea cadrelor ştiinţifice (doctorat (240)  -     109,9 

- proiecte instituţionale ştiinţifice (817)  -     556,6 

  

Pornind de la aceste cifre, în colaborare strînsă cu Consiliul de 

Administrare al USEFS am repartizat finanţele după cum urmează: 

Nr. 

d/o INDICATORI 
PRECIZAT 

 PE AN mii lei 

CHELTUIELI 

EFECTIVE, mii lei 
(calculat) 

1. Retribuirea muncii  12907,1 12963,8 

2. Contribuţii de asigurări 

sociale de stat 

2873,7 2886,4 

3. Prime de asigurări 

obligatorii de asistenţă 

medicală  

500,2 514,4 

4. Plata mărfurilor şi 

serviciilor  

2812,1 2753,6 

5. Burse  4003,6 4003,6 

 TOTAL: 23096,7 23121,8 
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Tot aici menţionez contribuţia la dezvoltarea procesului didactico-ştiinţific şi 

anume procurarea materialeor pentru studii 

 

1. Echipamentului de alarma si video – 47040,0 lei  

2. Mobilier de laborator – 47140,0 lei 

3. Aparat foto video – 10899,0 lei 

4. Echipament radio – 24065,0 lei 

5. Materiale didactice (scoliometru, goniometru, manuale) – 12100,0 lei 

(proiect) 

6. servicii editoriale (brosuri, lucrari stiintifice) – 6700, 0 lei (proiect)  

7. rechizite de birou  (imprimanta, flash-uri) – 4700,0 lei (proiect) 

 8. Echipament militar -3620,0 lei 

9. Medicamente – 20000,0 lei 

10. Rechizite de birou- 47990,0ei 

11. servicii de instruire miliara – 62857,62 lei 

12. manuale – 35545,0 lei 

13. echipament video- 49800,0 lei 

14.monografii – 27420,0 lei 

15.registre 4694,58 lei 

16. hipoclorit de sodiu – 47968,44 lei 

17. inventar sportiv -59973,0 lei 

18. clor lichid – 38700,0 lei 

19. hipoclorit de sodiu – 47928,96 lei 

20. accesorii p/u tipografie – 47730,0 

21. tehnica de calcul 12701,0 lei 

22. editii periodice – 44348,0 lei 

23. printer(imprimanta) – 17649,0 lei 

24. proiect reconstructia cazangeriei bazin – 362221,0 lei 

25. microfoane – 15000,0 lei 

26. cartuse – 5000,0 lei 

27. reconstrucţia sălii Senatului 1 mln, 235 mii lei 
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Din colabărările personale cu Asociaţia “Oameni generoşi’ şi Ministerul 

Educatiei  - am obţinut 37 calculatoare 

Marea reuşită a mea personală şi a întregului colectiv profesoral a fost 

semnarea şi aderarea la Magna Carta universitară. 

  

CAPITOLUL IV. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

Ca şi rector am monitorizat cu atenţie activităţile educative care 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. 

- Concursul anual „Cea mai bună grupă academică” 

- Am participat la lansarea de carte a doctorului habilitat, profesor 

universitar Gheorghe Baciu 

CAPITOLUL V. LOGISTICA ŞI ASIGURAREA MATERIALĂ 

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

punctul strategic al activităţii rectorului. 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; 
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- 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, Erevan, Armenia; 

- fondarea postului TV, USEFS 

- 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 

 

 


