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I. Scurtă analiză a totalurilor privind activitatea catedrei în anul de studii 2019-

2020 şi sarcinile principale pentru următorul an de studii, 2020-2021. 

 

În perioada anului 2019-2020 de învăţământ Catedra Bazele Teoretice ale Culturii 

Fizice a desfăşurat procesul educaţional la Facultatea de Sport, Facultatea Pedagogie, 

Facultatea de Kinetoterapie, Facultatea Învățământ cu Frecvenţă Redusă, Masterat şi 

Doctorat. Pentru asigurarea procesului instructiv-educativ la toate disciplinele Catedrei 

au fost planificate 8090 de ore: lecţii, seminare, lucrări de licenţă, de doctorat, de 

masterat, practica pedagogică, examene curente, de admitere şi de Stat. Aceste ore au 

fost realizate de către cadrele didactice ale Catedrei, 11 profesori titulari : Gh. Branişte, 

dr.conf. univ., S. Danail, dr., prof. univ; P. Poburnîi, dr., prof. univ; I. Carp, dr., prof. 

univ; V. Triboi, dr., prof. univ.; A. Demcenco, dr., conf. univ; P. Sava, conf. univ; 

A. Ţurcan asistent universitar; I. Truhin, asistent universitar; I. Arsene, dr., conf. univ.; 

E. Mileacova, dr., conf.univ. interimar ;) şi 6 profesori angajaţi prin cumul (Popa Gh. 

asistent. univ., Gh. Egorov , asistent univ., M. Timuş , dr., lect. univ., D. Pascari, asistent 

univ., S. Danail asistent univ., A. Moroșan asistent univ.) 

Asigurarea tehnică auxiliară a fost realizată de către - Pascari Daniela, laborant 

superior. 

 

Obiectivele generale pentru anul de învăţământ 2020-2021: 

 Perfecţionarea procesului instructiv-educativ în cadrul disciplinelor predate de către 

profesorii Catedrei în baza optimizării conţinuturilor educaţionale care  vizează 

lucrul individual şi contact direct al procesului de predare-învăţare. 

 Modernizarea conţinuturilor educaţionale la disciplinele predate la Catedră. 

 Asigurarea procesului de predare – învăţare - evaluare academică la nivel licenţă/ 

masterat/doctorat, centrat pe student; 

 Elaborarea şi editarea cursurilor de lecţii citite la ciclul II, Masterat. 

 Dezvoltarea cercetării ştiinţifice a catedrei în concordanţă cu strategia instituţională 

şi asigurarea vizibilităţii catedrei prin promovarea unei imagini favorabile în 

domeniul didactic şi al cercetării;  

 Sporirea nivelului de pregătire metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice ale Catedrei, 

făcînd prioritatea în acordarea atenţiei deosebite faţă de tinerii specialişti – 

colaboratori ai Catedrei, doctoranzi . 
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 Perfecţionarea activităţilor de cercetare ştiinţifică cu studenţii şi masteranzii care se 

bazează pe interesele şi motivaţiile lor. 

 

II. Scurtă informaţie privind volumul de lucru şi statele de personal ale Catedrei 

2.1 .Volumul de lucru, îndeplinit de catedră în anul de studii 2019-2020 constituie 

8090 de ore. 

 

      2.2. La Catedră sub îndrumarea profesorilor îşi pregătesc tezele de doctorat:  

13  doctoranzi. 

 

2.3 .Catedra dispune de laborator ştiinţific 

Laboratorul ştiinţific reprezintă o încăpere comună cu auditoriul (sala 226A) 

Catedrei sub conducerea lui P. Poburnîi –dr., prof.univ. 

 

2.4 . Statele de personal ale catedrei pe noul an de studii în număr  

 de 11 profesori titulari şi 6 netitulari 

 acoperirea de salarizare – 12,00 unităţi. 

 
Nr. 

crt. 

Numele, prenumele   Norma didactică 

profesor universitar/ conferenţiar universitar/lector universitar, asistent 

1.  Branişte  Gheorghe     dr., conf.univ. 1,25 unit 

2.  Danail Serghei     dr., prof.univ. 1,0 unit 

3.  Poburnîi  Pavel      dr., prof.univ. 0,5 unit 

4.  Triboi  Vasile     dr., prof.univ. 0,75 unit 

5.  Carp Ion   dr., prof.univ. 1,25 unit 

6.  Demcenco  Alexei   dr., lector 0,5 unit 

7.  Sava Panfil     conf.univ. 0,5 unit 

8.  Arsene Igor dr., conf.univ. 1,0 unit 

9.  Ţurcan Alexandru  asistent univ. 1,0 unit 

10.  Mileacova- Romanov Elena dr., conf. univ. 1,0 unit 

11.  Truhin Ina drd., asistent univ. 1,0 unit 

12.  Timuş Maria dr., lector 0,5 unit 

13.  Egorov  Gheorghe  asistent univ. 0,5 unit 

14.  Popa Ghenadie asistent univ. 0,25 unit 

15.  Danail Sergiu  asistent univ. 0,25 unit 

16.  Pascari Daniela  asistent univ. 0,5 unit 

17.  Moroșan Angela  asistent univ. 0,25 unit 
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2.5. Statele de personal instructiv - auxiliar în număr de 0,5 unităţi. 

 

2.6.Catedra ocupă încăperile nr. 230,226A  cu o suprafaţă totală de 60 mp. 

 

III. Organizarea procesului instructiv-metodic al catedrei. 

 

Procesul instructiv-metodic al Catedrei 
Nr. 

de 

ord 

Forme de lucru Termene Responsabil 

Note 

privind 

îndeplinirea 

1.  

Elaborarea planului de lucru al 

Catedrei pe anul 2020-2021 de 

studii, aprobarea în cadrul şedinţei 

Catedrei 

August 

2020 

G. Branişte  

2.  

Elaborarea şi aprobarea 

documentelor de lucru la 

disciplinele Catedrei 

August-

Septembrie 

2020 

G. Branişte 

Colaboratorii  

 

3.  

Ajustarea și aprobarea 

conţinuturilor educaţionale  

August-

Septembrie 

2020 

  

  Colaboratorii 

catedrei 

   

   

4.  
Aprobarea sarcinii didactice a 

membrilor catedrei 

Septembrie 

2020 

G. Branişte  

5.  
Elaborarea şi aprobarea planurilor 

lucrului educativ cu studenţii 

Septembrie 

2020 

G. Branişte, 

I. Truhin, V. Triboi 

 

6.  

Elaborarea conţinuturilor 

educaţionale la disciplinele 

„TMCF”, „TMEF”, 

„TMCFRecreative”, Agenda 

studentului practicant  

Septembrie 

2020 

I. Carp, P. Poburnîi, 

V. Triboi, I. Truhin, 

G. Branişte 

 

7.  

Modernizarea  programelor 

tematico-analitice la disciplinele 

citite la Masterat 

Octombrie- 

noiembrie 

2020 

S. Danail, I. Carp, 

V. Triboi, P. Sava,  

Arsene I. G. Braniște 

 

8.  

 

Alcătuirea şi aprobarea subiectelor 

la examene pentru disciplinele 

Catedrei (sesiunile de iarna şi de 

vară) 

 

Noiembrie  

2020 

Colaboratorii 

catedrei 

 

   

   

9.  

Alcătuirea şi aprobarea subiectelor 

la examene de Masterat şi Examene 

de Stat 

Mai 2021 S. Danail 

I. Carp 

G. Branişte 

V. Triboi 

 

10.  Organizarea şi desfăşurarea Martie - I. Carp  
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Conferinţei ştiinţifice studenţeşti Aprilie  

2021 

G. Branişte  

I. I. Truhin 

11.  
Aprobarea raportului de totalizare al 

Catedrei pentru anul 2020-2021. 

Iunie 2021 G. Branişte  

 

IV. Ghidarea activităţii ştiinţifice a studenţilor (teze de licenţă/master, publicaţii 

ştiinţifice) 
 

Nr. 

d/o 

Direcţiile de cercetare Responsabili Rezultate preconizate 

1.  Pregătirea profesional - pedagogică a 

specialiştilor în domeniul culturii fizice. 

 

Branişte G. ; Danail S.N  

2.  Cultura fizică în sistemul de învăţământ 

preuniversitar şi universitar. 

 

Sava P.; Carp I.  

3.  Cultura fizică sportivă pentru toţi şi de 

performanţă. 

 

Poburnîi P.  

4.  Cultura fizică de recuperare.  

 

Branişte G.  

 

V. Planul operațional al catedrei pentru anul de studii 2020-2021 

 
Nr. 

crt. 

Numele prenumele 

cadrului didactic, 

titlul ştiinţifico-

didactic 

Note de curs 

planificate 

Manuale/monografii/ 

compedii/recomandări 

metodice 

Articole ştiinţifice 

1.  Branişte G., 

dr.,con.univ. 

   

2.  Danail S.N., dr., 

prof.univ. 

   

3.  Poburnîi P., dr., 

prof.univ. 

   

4.  Carp I., dr., 

prof.univ. 

   

5.  Triboi V., dr., 

conf.univ., 

   

6.  Demcenco A., dr., 

lect.univ. 

   

7.  Arsene I., 

dr.conf.univ. 

   

8.  Sava P., conf.univ.    

9.  Mileacova E., 

dr.,conf.univ. 

   

10.  Ţurcan Al., 

asistent.univ. 

   

11.  Truhin I., 

asistent.,univ. 

   



Planul de lucru al Catedrei BTCF  

Anul de studii 2020-2021 

 

 

6 

 

VI. Învățarea - predarea-evaluarea centrate pe student: 

1. forme/metode de organizare a procesului de predare - învățare; 

Procesul de predare-învățare este realizat de către corpul profesoral-didactic a catedrei BTCF în baza 

programelor de studii pe specialități contribuind la formarea competențelor profesionale ale viitorilor 

specialişti - absolvenți ai acestor facultăți. Formele de organizare a procesului de predare –învățare 

aplicate de profesorii catedrei sunt: cursuri (prelegeri); seminare, lecţii metodice, lecții de laborator 

precum și prin intermediul organizării lucrului individual. 

2. utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare - învățare - evaluare; 

În procesul de predare-învăţare este utilizată platforma electronică (Moodle) a fiecărui profesor al 

catedrei, alte mijloace şi tehnologii moderne. Informaţia din cadrul platformei date este conţine 

următoarele componente: 

 - curriculumul disciplinei 

 - cursul de lecţii 

 - lucrul individual  

 - bibliografia 

 - formele de evaluare 

Utilizarea mijloacelor TIC de către profesor care realizează instruirea prin tehnologiile 

informaţionale la orele de curs şi seminare, inclusiv alte mijloace tehnice (procent stabilit în urma 

consultării studenţilor cu privire la utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare) este reflectat în 

graficul de utilizare a mijloacelor TIC al catedrei. 

3. tipuri (inițială, continuă, sumativă) și forme și de evaluare în cadrul disciplinelor catedrei. 

Tipurile de evaluare utilizate de corpul profesoral ştiinţifico – didactic al catedrei sunt: iniţială şi 

curentă (60%), finală (40%), iar formele şi modalităţile de evaluare sunt în scris, oral, examen. Ca şi 

instrumente de evaluare sunt cel mai des utilizate metodele şi tehnicile de evaluare - testele/probe de 

evaluare pe cele trei nivele (cunoaştere, aplicare şi integrare) . 
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VII. Activitatea privind orientarea profesională, ghidarea în carieră a studenţilor 

şi îmbunătăţirea relaţiei cu piaţa muncii 

 
Nr. 

d/o 

Obiective/acţiuni prioritare Termen de realizare  Rezultate 

preconizate 

Responsabili 

1. Desfăşurarea activităţilor de  

sprijin în funcţie de nevoile 

individuale ale studenților 

Pe parcursul anului de 

studii 

 Profesorii 

catedrei 

2     

 

 

VIII. Seminare ştiinţifice la catedră 
Nr. d/o 

şi data 

şedinţei 

Temele referatelor şi 

comunicărilor 
Referent Termenul 

Note privind 

îndeplinirea 

1.  

Probleme actuale pregătirii 

profesionale pedagogice a 

specialistului de cultură fizică în 

contextul abordării 

competenţionale. Ediția a III-a 

Danail S.N.  Aprilie, 2021  

 

 

IX. Deplasări cu caracter ştiinţific 

 
Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 
Unde, scopul Termenul Însemnări 

1.  Branişte G. Bucureşti, România, Kiev, Ucraina Pe parcursul 

anului 
 

2.  Carp I.     Galați, Bacău, România; Kiev, Ucraina Pe parcursul 

anului 
 

3.  Danail S.       Minsk, Belorusia Pe parcursul 

anului 
 

4.  1. Sava P.   

 

Lvov, Ucraina, Italia Pe parcursul 

anului 
 

5.  2. Arsene I. Cahul, Universitatea de Stat Bogdan 

Petriceicu Hajdeu 

Pe parcursul 

anului 
 

 

X. Acordarea de timp membrilor catedrei pentru îndeplinirea lucrului ştiinţific 

 
Nr. 

d/o 
Numele, prenumele Motivarea şi scopul Termene 

1.  Truhin I. Desfăşurarea cercetărilor pe tema tezei de 

doctorat 

Pe parcursul anului 
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XI. Participarea Catedrei la conferinţele şi seminarele profesorilor în cadrul 

USEFS şi în afara ei. 

Nr. 

d/o 
Conferinţa Responsabili 

Termenul, locul 

desfăşurării 

Note 

privind 

îndeplinirea 

1.  

 

Congresul Ştiinţific Internaţional 

”Sport, Olimpism, Sănătate” 

G. Branişte şi 

colaboratorii 

Septembrie, 10-12 

2020, Chişinău, 

USEFS 

 

2.  
Organizarea şi desfăşurarea 

Conferinţei Internaţionale Studenţeşti 

G.Branişte şi 

colaboratorii 

Aprilie,2021 

USEFS 

 

3.      

 

 

 

XII. Activitatea educativă cu studenţii 
 

Nr. 

d/o 

Forme de lucru  Perioada  Responsabili  

1.  Conferinţa studenţiască  în cadrul Catedrei martie – aprilie 2021 G. Branişte, I. Carp 

2.  Asistarea  şi asigurarea procesului la competiţiile 

sportive organizate în cadrul facultăţii, 
universităţii 

Pe parcursul anului de studii Profesorii catedrei 

3.  Organizarea unor mese rotunde cu sportivii de 

performaţă . 

Pe parcursul anului de studii Carp I., Danail  S.N 

4.  Frecventarea căminelor studenţeşti şi organizarea 

unor discuţii cu studenţii ce locuiesc în cămine. 

Pe parcursul anului de studii G. Branişte 

 

 

XIII. Activitatea catedrei privind asigurarea procesului educațional la facultatea 

învăţământ cu frecvenţă redusă și la distanță 

 
Nr. 

d/o 
Forme de lucru Termenul Responsabili 

Note privind 

îndeplinirea 

1.  

Modificarea şi perfecţionarea 

conţinuturilor educaţionale la 

disciplinele „TMCF”, „TMEF”, 

„TMAS”, „TMCFRecreative” 

 Gh. Branişte 

P. Sava 

I. Arsene 

I. Carp 

 

2.  
Elaborarea şi aprobarea tematicii 

lucrărilor de licenţă 

 I. Carp 

P. Poburnîi 

 

3.  

Desfăşurarea consultaţiilor cu 

studenţii în afara termenilor sesiunii 

 I. Carp 

P. Poburnîi 

P. Sava 

 

4.  
Desfăşurarea consultaţiilor cu 

studenţii anului de absolvire 

 Gh. Branişte 

I. Carp 

 

5.  

Desfăşurarea consultaţiilor cu 

studenţii care pregătesc lucrările de 

licenţă 

 I. Carp 

V. Triboi 

Gh. Braniște 

I.Truhin 
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6.  

Desfăşurarea consultaţiilor cu 

studenţii anului de absolvire în cadrul 

termenului examenelor de stat 

 I. Carp 

Gh. Branişte 

S. Danail 

 

 

XIV. Asigurarea calităţii procesului educaţional: 
1. componența echipei de asigurare a calității la catedră 

      Echipa de asigurare a calităţii din cadrul catedrei BTCF este asigurată de următorii membri: 

Preşedinte: Braniște Gheorghe, dr., conf., univ.  

membri: Arsene Igor, dr., conf., univ. 

                 Truhin Ina, asistent  univ. 

2. activitățile planificate 

 Elaborarea actelor privind managementul intern al calităţii  în cadrul catedrei Bazele 

Teoretice ale Culturii Fizice 

 Îmbunătăţirea ofertei educaţionale  în cadrul catedrei Bazele Teoretice ale Culturii Fizice 

 Creşterea importanţei şi calităţii cercetării în cadrul laboratorului de cercetare în cadrul 

catedrei 

 Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale studenţilor 

 Îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale a cadrelor didactice din   cadrul catedrei Bazele 

Teoretice ale Culturii Fizice 

 Îmbunătăţirea continuă a calităţii publicaţiilor ştiinţifice a membrilor  catedrei şi studenţilor 

 Îmbunătăţirea rezultatelor academice a studenţilor din cadrul facultăţii pedagogie la 

disciplinele predate de colaboratorii din   cadrul catedrei Bazele Teoretice ale Culturii Fizice 

 

XV. Dezvoltarea personalului academic al catedrei: programe de formare 

continuă, cursuri de specializare, recalificare, seminare metodice, mobilități 
științifice ș.a.  
  

Nr. 

d/o 

Nume, prenume Program de formare Locul Perioada 

1 

 

Danail S.N. Seminar metodic USEFS Aprilie, 2021 

2 Carp I. Masa rotundă, on-line USEFS Februarie – 

martie, 2021 

 

 

XVI. Controlul şefului de catedră privind calitatea lucrului efectuat 
Nr. 

d/o 
Măsurile întreprinse Termenele Responsabili 

1.  
Controlul planurilor individuale de lucru ale 

profesorilor. 

Septembrie - 

Octombrie 2020 
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2.  

Asistarea lecţiilor desfăşurate de către profesorii 

Catedrei: 
- V. Triboi; 

- I. Carp; 

- I. Arsene; 

- Gh. Branişte; 
- I. Truhin; 

- P.Sava 

 

Conform graficului 

 

3.  

Asistarea la examene: 
- I. Carp; 

- P. Sava; 

- A. Ţurcan; 

- I. Truhin; 

Decembrie, 2020 
Mai ,2021 

 

 

 

 

XVII. Planul şedinţelor Catedrei 

 
Nr. d/o şi 

data 

şedinţei 

Chestiuni de discuţie 

Prezentator 

Note privind 

îndeplinirea, 

data 

1. 

25.08.20 

1. Aprobarea  planului de lucru al Catedrei pe anul  

de studii 2020-2021/ a planului de îmbunătățire a 
calității procesului de predare învățare pentru anul de 

studii 2020-2021 

2. Aprobarea orarului activităţii didactice şi 

extradidactice pentru sem. I; orarul lecţiilor 
membrilor catedrei, graficul ghidării lucrului 

individual, graficul de asistenţă reciprocă la lecţii a 

şefului de catedră. 
3. Aprobarea Planului de activitate al Echipei de 

asigurare a calităţii din cadrul catedrei, pe anul de 

studii 2020-2021 

4. Aprobarea sarcinii didactice, repartizarea orelor şi 

a planurilor individuale ale profesorilor catedrei. 

5.Suportul curricular. 

  

G. Branişte  

 
Gh. Branişte  

 

Gh. Branişte 

 
 

 

 
Gh. Branişte 

 

Gh. Braniște 
 

Colaboratorii 

catedrei 

 

 

2. 

16.09.20 

1. Prezentarea planurilor individuale şi a 

documentaţiei de lucru. 

 2. Ajustarea programelor curriculare la disciplinele 
catedrei 

3. Aprobarea planului operaţional al cercetării 

ştiinţifico-metodice a catedrei pentru anul 2020- 

2021. 
4. Elaborarea Planului strategic al Catedrei pentru 

anii 2021-2025 

5. Planificarea, organizarea și monitorizarea activității 
de cercetare științifică a membrilor catedrei 

Colaboratorii  

catedrei 

 
Carp I., metodiștii 

 

Carp I. 

 
 

G. Braniște 

 
I.Carp 
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3. 

21.10.20 

1. Evaluarea calităţii procesului de studii în cadrul 

programelor: Fitness și programe de recreare; 
Kinetoterapie și terapie ocupaţională; Antrenament 

sportiv; Educație fizică asigurate prin disciplinele 

predate de profesorii catedrei. 
 

2.Raportul cu privire la rezultatele desfăşurării 

practicii pedagogice la anului III. 

3.Aprobarea temelor  lucrărilor de licenţă ale 

studenţilor şi masteranzilor. 

4.Analiza chestionarelor aplicate aplicate speciliștilor 

din teren 

 

G. Branişte , 
 

Colaboratorii 

 

 

I. Carp 
 
 

G. Braniște , 

colaboratorii 

 
I. Arsene  

 I. Truhin  

 
 

 

4. 

18.11.20 

1. Informaţii privind activitatea Laboratorului 

ştiinţific al Catedrei BTCF. 

2. Aprobarea formelor/tipurilor de evaluare 

semestrială. 

3.  Aprobarea subiectelor, formelor de evaluare la 

sesiunea de iarnă 2020-2021 pentru examene la 

disciplinele Catedrei. 

4.  Informaţii privind perfecţionarea formelor de 

organizare a lucrului individual al studenţilor 

 

Responsabil 

Poburnîi P. 

 
G. Branişte şi 

Colaboratorii 

 
G. Branişte 

 

 

Danail S. N. 
 

 

 

5. 

21.12.20 

1. Informaţii privind desfăşurarea  sesiunii de iarnă. G. Branişte  

2. Analiza chestionarelor de evaluare a cadrelor 

didactice 

3. Analiza chestionarelor de satisfacție a studenților  

Arsene I.,  

Truhin I. 

 
I. Arsene 

  

6. 

27.01.21 

1. Obiectivele de bază, privind sporirea nivelului 

calităţii procesului instructiv-educativ la disciplinele 

Catedrei. 

Gh. Branişte  

2.Informaţii privind  activitatea studenților 

practicanți, anul II, Pedagogie. 

3. Activitatea Catedrei privind lucrul de cercetare 

ştiinţifică cu studenţii 

4. Evaluarea rezultatelor academice după cerinţele 

cadrului normativ reglator în vigoare 

I. Carp, Metodiștii 
 

I.Carp 

 

 
Colaboratorii 

  

7. 

24.02.21 

1. Prezentarea temelor/referatelor  pentru participarea 

la Conferinţa ştiinţifică studenţească în cadrul 

Catedrei 

Colaboratorii 

catedrei 

 

2. Raportul cu privire la rezultatele desfăşurării 

practicii pedagogice la anul II. 

I. Carp 
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3. Analiza desfășurării sesiunii de iarnă 2019-2020 G. Branişte 

colaboratorii 

8. 

17.03.21 

1. Cu privire la desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice 

Studenţeşti  

2. Aprobarea tematicii subiectelor , formelor de 

evaluare pentru Examenele de Stat şi examenele 

curente. 

3.Susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă/master  în 

cadrul catedrei 

G . Branişte, 

I. Carp 
 

G. Branişte 

 
Colaboratorii 

catedrei 

 

9. 

22.04.21 

1. Nivelul calităţii de desfăşurare a procesului 

instructiv-educativ în cadrul disciplinelor Catedrei. 

2. Consultarea studenţilor  privind formele de 

organizare a activităţior didactice realizate în cadrul 
sondajelor pentru semestrul II. Proceduri privind 

monitorizarea, evaluarea şi revizuirea periodică a 

programului de studiu 
3. Aplicarea diverselor mecanisme de evaluare 

periodică a cadrelor didactice ale catedrei BTCF 

I. Carp,  

V.Triboi 

 

S. Danail 
I. Carp, 

P. Poburnîi 

I.Arsene 
 

G. Branişte  şi 

Colaboratorii 

 
 

 

 

10. 

19.05.21 

1. Analiza desfășurării sesiunii de vară 2020 

2. Discutarea şi aprobarea raportului privind 

practica de licenţă 

3. Discutarea şi aprobarea Raportului privind 

activitatea de cercetare ştiinţifică pentru anul 2020-

2021 

4. Monitorizarea și evaluare prin indicatori de 

performanță al personalului didactic. Analiza 

chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice 

Colaboratorii 
catedrei 

 

G. Braniște 

 

 

 

G. Branişte 

I .Carp 

 

I.Truhin  

 

11. 

22.06.21 

1. Discutarea şi aprobarea raportului privind 

realizarea planului de lucru al Catedrei pe anul 2020-

2021 de studii. 

2. Dinamica  reuşitei  studenţilor  la examenul de 

licenţă. 

3. Discutarea şi aprobarea Raportul anual al comisiei 

de asigurare a calităţii pentru anul de studii 2020-

2021 

5. Analiza și aprobarea rapoartelor anuale ale cadrelor 

didactice în cadrul catedrei BTCF 

G .Branişte  
Colaboratorii 

 

G .Braniste şi 

colaboratorii 
 

G. Branişte,  

I. Truhin 
 

G. Braniște 

Coloboratorii 
 

 

 
Şeful                                                                        

 G. Branişte Catedrei BTCF                                                                              

 dr., conf., univ.  
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