
 

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

DEPARTAMENTUL FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

 
În premieră: Studii de recalificare profesională 

Domeniul Științe ale educației - profesor de educaţie fizică 

Domeniul Științe ale sportului - profesor-antrenor la diverse probe de sport 

 

Pe data de 01.11.2018, în premieră pentru învățământul superior din Republica Moldova, 

Departamentul Formare Profesională Continuă, în comun cu Departamentul Studii și suportul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a lansat două programe de recalificare în domeniile 

Științe ale educației – profesor de educație fizică și Științe ale sportului – profesor-antrenor la 

diverse probe de sport. 

La eveniment au participat: Denița-Boțolin Cristina, șef al Serviciului Învățare pe tot 

parcursul vieții din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; Dorgan Viorel, prim-

prorector, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar; Calugher Viorica, directorul 

Departamentului Studii, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar; Ghețiu Adelina, 

directorul Departamentului Formare Profesională Continuă, doctor în științe pedagogice, lector 

universitar; decanii, șefii de catedre și cadrele didactice din cadrul USEFS etc. 

Este îmbucurător faptul că Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în anul curent de 

studii, a oferit posibilitate organizării cursurilor gratuite de recalificare profesională pentru 420 

cadre didactice din instituțiile de învățământ din Republica Moldova, inclusiv a 35 cadre 

didactice de educaţie fizică și sport.  

În premieră, costurile acestor cursuri vor fi acoperite integral din bugetul de stat, în 

cadrul proiectului de asigurare a formării profesionale continue a cadrelor didactice. 

Promovarea cursurilor de recalificare are ca scop atât dezvoltarea competenţelor 

profesionale, cât şi avansarea în grad didactic odată cu obţinerea studiilor iniţiale la disciplina 

predată. 

În alocuțiunea sa, șeful Serviciului Învățare pe tot parcursul vieții, dna Denița-Boțolin 

Cristina, a menționat că una din strategiile prioritare ale Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării este asigurarea formării profesionale continue a cadrelor didactice. Totodată, a salutat 

aportul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport în pregătirea calitativă a cadrelor 

didactice de educație fizică și sport, precum și insistența promovării în Republica Moldova a 

modului sănătos de viață. În încheiere, a asigurat că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

va opta pentru durabilitatea și continuitatea proiectelor implementate. 

În temeiul ordinului rectorului USEFS nr. 28 –PR din 15 octombrie 2018 au fost 

înmatriculați la studii de recalificare, cu durata de un an – 15.10.2018 – 15.11.2019, 44 de 

candidați, dintre care 35 - la studii din buget. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


