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pentru anul universitar de studii 2019-2020
Nr.
crt

1.

Numele şi
prenumele
cadrului didactic,
titlul ştiinţificodidactic
Erhan Ecaterina,
dr.conf.univ.

Note de curs planificate

Dudnic E., Erhan E., Dudnic N.
”Fiziologia vârstelor și activitatea
motrica”, 60 p., decembrie, 2019.

Manuale/ monografii/
compendii/ recomandări
metodice

Articole ştiinţifice

1. Erhan Ecaterina, Deleu Inga, Buzulan Aliona
”Eficiența testării biochimice în scopul aprecierii stării
funcționale a organismului la sportivii înotători de
înaltă calificare”,0,3 c.a., revistă, categoria C.,
noiembrie, 2019.
2. Ecaterina Erhan, Inga Deleu, Aliona Buzulan
”Impactul efortului fizic asupra nivelului de uree și acid
uric la sportivii înotători de performanță după efort
fizic”.0,3 c.a., revistă, categoria C., noiembrie, 2019.
3. Erhan Ecaterina, Deleu Inga, Buzulan Aliona
”The influence of physical effort on the mineral complex at
swimming athletes”, 0,1 c.a., revistă categoria C.,
septembrie,2019.
4. Erhan Ecaterina, Deleu Inga, Buzulan Aliona
”Modeling sports performance trough applying the
complex monitoring model of swimmers athlets”,
0,1 c.a., revistă categoria C., septembrie,2019.

2.

3.

4.

5.

Moroșan Raisa,
dr. hab., prof. univ.

Moroșan R., Moroșan I. ”Edificiile
sportive: cerințe igienice privind
amplasarea și funcționarea lor ”.
Indicații metodice pentru studenți. 4
c. a, mai, 2020 .

Lupasco Victor,
dr.,conf.univ.

.

Moroșan Ion,
dr.conf. univ.

Dudnic Eugen,
dr. conf.univ.

1. Moroșan R., Moroșan I.
”Modificarea stării funcționale a sistemului
cardiovascular al polițiștilor de frontieră sub influența
unor tehnologii de refacere și recreere a organismului”.
0,3 c.a., revistă, categoria C.
2. Moroșan R., Moroșan I.
”Dinamica anuală a nivelului de pregătire motrice a
polițiștilor de frontier”, 0,1 c.a., revistă categoria C.
Compediu de lucrări de
laborator:
Fiziologia Umană și Ergofiziologie,mai
2020,100p

1. Лупашко В.
”Исследование параметров функциональной
подготовленности спортсменов высокой
квалификации тренирующихся с различной
направленностью”, 0,3 c.a., revistă, categoria C.

Moroșan R., Moroșan I. ”Edificiile
sportive: cerințe igienice privind
amplasarea și funcționarea lor ”.
Indicații metodice pentru studenți. 4
c. a, mai, 2020 .

1. Moroșan R., Moroșan I.
”Modificarea stării funcționale a sistemului
cardiovascular al polițiștilor de frontieră sub influența
unor tehnologii de refacere și recreere a organismului”.
0,3 c.a., revistă, categoria C. 2.
2. Moroșan R., Moroșan I.
”Dinamica anuală a nivelului de pregătire motrice a
polițiștilor de frontier”, 0,1 c.a., revistă categoria C.

Dudnic E., Erhan E., Dudnic N.
”Fiziologia vârstelor și activitatea
motrica”, 60 p., decembrie, 2019

1. Dudnic E.
„Particularităţile dezvoltării calităţilor motrice ale
copiilor şi juniorilor”,0,2 c.a., revistă, categoria C.
2. Dudnic E.
„Evaluarea unor indici cardio-vasculari la elevi, în
timpul procesului educativ.”, 0,3 c.a., revistă, categoria
B.
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6.

7.

Deleu Inga,
dr.lector univ.

Delipovici Irina,
dr., lector univ.

Ерхан Екатерина., ДелеуИнга
«Функциональная
анатомия
опорно
двигательного
аппарата», (note de curs),
180стр., май 2020 г.

Delipovici I. ”Biochimia”, note de
curs, octombrie, 2019 – 231p.

1. Erhan Ecaterina, Deleu Inga, Buzulan Aliona
”Eficiența testării biochimice în scopul aprecierii stării

Delipovici I. ”Eficientizarea lecțiilor
de educație fizică din învățământul
gimnazial prin intermediul metodei
jocului și competiției”, monografie.,
martie,2020,130 p.
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funcționale a organismului la sportivii înotători de
înaltă calificare”,0,3 c.a., revistă, categoria C.,
noiembrie, 2019.
2. Ecaterina Erhan, Inga Deleu, Aliona Buzulan
”Impactul efortului fizic asupra nivelului de uree și acid
uric la sportivii înotători de performanță după efort
fizic”.0,3 c.a., revistă, categoria C., noiembrie, 2019.
3. Erhan Ecaterina, Deleu Inga, Buzulan Aliona
”The influence of physical effort on the mineral complex at
swimming athletes”, 0,1 c.a., revistă categoria C.,
septembrie,2019.
4. Erhan Ecaterina, Deleu Inga, Buzulan Aliona
”Modeling sports performance trough applying the
complex monitoring model of swimmers athlets”,
0,1 c.a., revistă categoria C., septembrie,2019.
1. Delipovici Irina
”Lecțiile de educație fizică și dinamica anuală a indicilor
stării funcționale a sistemelor de organe, a organismului
elevilor de 14-15 ani”, revista categoria C., 0,3 c.a.
2. Delipovici Irina
”Lecțiile de educație fizică și dinamica anuală a indicilor
dezvoltării fizice a adolescenților”, revista categoria C.,
0,3 c.a.

8.

9.

Dorgan Victoria,
asistent univ.

Tataru Angela,
asistent univ.

1. Dorgan V.
”Particularitățile sferei motrice a preșcolarilor cu
paralizia cerebrală”, revista categoria C., 0,3 c.a.
2. Dorgan V.
”Abordarea individual diferențiată în sistemul de
reabilitare a dereglărilor motrice la preșcolari cu
paralizie cerebrală”, revista categoria C., 0,3 c.a.

Compediu de lucrări de
laborator:
Fiziologia Umană și Ergofiziologie,mai
2020,100p

Gîrlea Natalia,
asistent univ.

10.

1.
2.
3.
4.

Anatomia funcțională a aparatului
locomotor (note de curs), mai
2020, 60 p.

Tataru A., ,,Aspecte medicobiologice în selecția sportivă( note
de curs), mai 2020, 2 c.a.

1. Gîrlea N.
”Criterii ale eficienței programei „Fiziologia umană și
activității motrice” și valorile competenței profesionale
ale studenților de cultură fizică”., revista categoria C.,04
c.a.
2. Gîrlea N.
”Evaluarea și autoevaluarea competențelor profesionale
ale studenților privind competențele profesionale
dobândite de către studenți”, revista categoria C.,04 c.a.
1. Tataru Angela
,,Adaptarea tipului de sport prin testarea genetică”, 0,3
c.a., revista, categoria c.
2. Tataru Angela, Gîrlea Natalia
,,Modalități de prevenire a bolii Sever la sportivi”, 0,3
c.a., revista, categoria C.

II Planificarea indicatorilor de performanță științifică în detaliu, 2019 – 2020
Lucrări științifice spre publicare
Articole în reviste naționale categoria A, B, C - 19
Articole în reviste editate în străinătate - 0
Articole în culegeri naționale/internaționale - 0
Teze ale comunicărilor (până la 3 pagini) la foruri științifice naționale/internaționale - 9
Membri în colective de redacție sau comitete științifice al revistelor și manifestărilor științifice
4

-

1. Organizator de manifestări științifice naționale și internaționale – 3
Seminar metodico - științific ”Estimarea igienică a factorilor de mediu în educația fizica și sport”. – octombrie 2019;
Seminar metodico- științific ”Fiziologia vârstelor și activitatea motrică”.– octombrie 2019.
 Conferința studențească în cadrul catedrei, martie – aprilie, 2020
2. Experiență de management, analiză de evaluare în cercetare și/sau învățământ naționale și internaționale – Moroșan Raisa,dr.hab., profesor
universitar.


Membru al Consiliului Științific Specializat la susținerea tezei de doctor în științe pedagogice: ”Формирование прикладных
координационных способностей у школьников 12-13 лет средствами физического воспитания”. Autor: Alexei Demcenco.



Conducător a tezei de doctor ”Tehnologii de refacere și recreere, folosite pentru optimizarea stării de sănătate a polițiștilor de frontieră”.,
doctoranda Donțova Natalia.
Brevete și produse omologate ale cadrelor didactice ale catedrei (în curs de obținere)
Cărți/capitole de carte planificate a fi publicate în edituri de către cadrele didactice ale catedrei
1. Naționale – 9
2. Internaționale - 0
Proiecte/Granturi de cercetare în curs de derulare.
1. Naționale – 0
2. Internaționale -0
3. Membru -0
4. Director-0
Planificarea stagiilor de cercetare în străinătate/participări în programe de mobilitate științifică.
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