
RAPORT  

cu privire la desfășurarea seminarului metodico-educativ „CARIERA DE SUCCES ÎN 

DOMENIUL ANTRENAMENTULUI SPORTIV”  

Locul desfășurării: Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport  

Organizatori: Facultatea sport în colaborare cu Centrul instituţional de ghidare şi consiliere în 

carieră  

Data: 20 februarie 2018 

Pe data de 20 februarie 2018, în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport s-

a desfăşurat seminarul metodico-educativ „Cariera de succes în domeniul antrenamentului 

sportiv”, organizat de Facultatea sport în colaborare cu Centrul instituţional de ghidare şi 

consiliere în carieră. La acest seminar au participat studenţii Facultăţii Sport şi profesori-

antrenori de diverse probe sportive din cadrul a 17 şcoli sportive atît din Chişinău, cît şi din 

raioanele Republicii Moldova. Profesionalitatea unor antrenori participanţi la eveniment este de 

înaltă apreciere, pregătind sportivi de talie internaţională, medaliaţi la Jocurile Olimpice, 

Campionate Mondiale, Europene, inclusiv la cele naţionale. 16 dintre cei menţionaţi deţin titlul 

de Antrenor emerit al RM, 12 – Lucrător emerit a culturii fizice, 17 participanţi deţin gradul 

didactic superior. 

Astfel în cadrul seminarului au avut loc următoarele activităţi: 

1. Triboi Vasile, dr. prof. univ., decan Facultatea Sport, antrenor emerit al RM, „Analiza 

situaţie actuale privind pregătirea profesională a viitorului profesor-antrenor în 

cadrul USEFS”. 

2. Mesajul studenţilor facultăţii Sport, specialitatea „Antrenament sportiv” pentru 

reprezentanţii pieţei muncii. „Studentul de azi: doleanţe şi perspective privind 

angajarea în cîmpul muncii”.  

3. Stoţchi Leonid Afanasie, profesor-antrenor de Judo, director al ŞSRO din mun. 

Chişinău „Parteneriatul dintre organizaţiile sportive şi Universitatea de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport” . 

4. Bocan Vadim, profesor-antrenor de Judo la ŞSRO din mun. Chişinău „Specificul 

selecţiei copiilor pentru practicarea diferitor probe sportive”. 

5. Ciuraru Eugeniu profesor-antrenor de lupte libere la ŞSRO din mun. Chişinău 

„Activitatea managerială a directorului de şcoală sportivă”.  

În cadrul evenimentului studenţii, viitori antrenori, din cadrul Facultăţii sport au fost puşi 

faţă în faţă cu antrenori experimentaţi, cu nume notorii în domeniul culturii fizice, care şi-au 

destăinuit „secretele” profesionale, fapt care va duce la creşterea profesională a studenţilor şi o 



motivarea de angajare în cîmpul muncii pe specialitatea aleasă în Republica Moldova, necătînd 

la faptul tendinţei de emigrare a tineretului spre ţările dezvoltate economic.  

Rapoartele prezentate în cadrul seminarului, au permis actualizarea și perfecționarea 

cunoștințelor cu privire la tehnologiile contemporane de organizare și desfășurare a lecțiilor de 

antrenament.  

Feedback-ul pozitiv din partea participanților a deschis calea de colaborare mai intensivă 

şi organizarea mai multor evenimente cu participarea entităţilor sportive în cadrul Universităţii 

de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 

La seminarul dat şi-au anunţat participarea diverse şcoli sportive cum ar fi: 

1.  Şcoala Sportivă a Rezervelor Olimpice mun. Chişinău, reprezentată de antrenori de Judo 

(Bocan Vadim, Cozac Victor, Cotolupenco Serghei, Safonov Iuri), lupte libere ( Bucatari 

Octavian, Buiucli Piotr, Chim Sergiu, Cîrlan Tudor, Forcun Anatolii, Ciuraru Eugeniu, Raevskii 

Anatolii, Stoţchi Leonid, Russu Mihail, Vremere Ion), lupte greco-romane (Bondari Gheorghe, 

Coda Nicolae, Graboveţchi Igor,Volociughin Ghenadie, Covanji Fiodor), box (Ciobanu Tudor, 

Ermacov Iuri, Necepurnoi Anatoli, Paraschiv Iurie, Pleşca Mihail), gimnastica ritmică 

(Comendant Elena, Stenjiţcaia Larisa). 

2. Şcoala Sportivă pentru copii şi juniori mun Ungheni, reprezentată de Adam Vasile, Baran 

Valentin (tenis de masă), Babin Mihail (haltere), Bacalu Iulian (şah), Baran Gheorghe (volei). 

3. Şcoala Sportivă Raională or. Ungheni reprezentată de Andriuţă Sevastian, Gorencu 

Gheorghe (haltere), Breguţa Vladimir (gimnastică), Lazăr Ion (lupte libere), Lungu Constantin, 

Noni Sergiu  (fotbal), Nica Ivan (tenis de masă). 

4. Şcoala de Sport Nisporeni, reprezentată de Braşoveanu Grigore, antrenor de haltere şi 

Matasari Gheorghe antrenor gimnastica pe trambulină. 

5. Şcoala Sportivă din Ungheni, reprezentată de Bostan Dumitru (lupte libere) şi Sacacol 

Ion (fotbal feminin). 

6. Şcoala Sportivă Specializată de box din satu Grimăncăuţi reprezentată de renumitul 

antrenor emerit Petru Caduc, care a pregătit sportivi de talie internaţională, medaliaţi la Jocurile 

Olimpice. 

7. Şcoala Sportivă Specializată de tenis de masă or. Dubăsari reprezentată de Grosul 

Valeriu antrenor tenis de masă. 

8. Şcoala Sportivă Drochia reprezentată de Cuzub Vitalie (fotbal). 

9. Şcoala Sportivă pentru copii şi juniori Donduşeni, reprezentată de Cervatiuc Alexei 

(fotbal). 

10. Şcoala Sportivă a Rezervelor Olimpice or. Călăraşi reprezentată de Eni Tudor şi Olar 

Egor (lupte libere). 



11. Şcoala Sportivă Şoldăneşti reprezentată de Dumbravă Marin (volei). 

12. Şcoala Sportivă Specializată de înot şi fotbal nr. 11 mun Chişinău reprezentată de 

Moşneaga Alexandru (înot). 

13. Şcoala Sportivă Specializată pentru copii şi tineret a RO de polo pe apă „Delfin”, 

reprezentată de Mardare Vasile antrenor de polo pe apă. 

14. Şcoala de Sport „D. Atanasov” Sîngerei reprezentată de Şuşu Chiril antrenor de fotbal. 

15. Şcoala Sportivă „M. Viteazu”, Călăraşi, reprezentată de Radu Alexandru (tenis de masă). 

16. Şcoala Republicană Specializată de Hipism şi Pentatlon Modern, reprezentată de 

Vasilianov Alexei, antrenor de pentatlon modern. 

17. Şcoala Sportivă pentru copii, Leova, reprezentată de Lupaşco Mihail, antrenor de lupte 

libere.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


