
 
 

Stimaţi studenţi şi profesori! Vă invităm să participaţi la 

Masa rotundă 

 „ROLUL CULTURII FIZICE PENTRU 

CIVILIZAȚIA EUROPEANĂ” 
care va avea loc la 21 ianuarie 2021 în cadrul USEFS, blocul I, 

sala 333, str. Andrei Doga 22, or. Chişinău, Republica Moldova 

 

 

 

 
 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII  

AL REPUBLICII MOLDOVA  
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CATEDRA ŞTIINŢE PSIHOPEDAGOGICE ŞI 
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Republica Moldova, оr. Chişinău, MD-2024, 

str. A. Doga 22 

Tel.: (+373) 22 31-10-09          

         (+373) 22 31-05-86 

e-mail:   facultatea.pedagogie@mail.ru 
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CHIŞINĂU  2021 

 

 

 

MASA ROTUNDĂ 
 

 „ROLUL CULTURII FIZICE PENTRU 

CIVILIZAȚIA EUROPEANĂ” 
 

21 ianuarie 2021 
 

PROGRAMUL: 
Înregistrarea participanţilor:       

 11
45

 – 12
00

 

  

Cuvânt de salut:                              12
00

 – 12
15

 

 

Onoi Mihai, dr., conf.univ., decanul facultăţii 

Pedagogie, USEFS 

Goncearuc Svetlana – dr.,prof.univ., șef 

catedră ȘPPSU USEFS 

Calugher Viorica, dr. Conf. Univ. USEFS 

Moderatorul seminarului: Leșcu Artur, 

dr.,lector universitar  
 

1. Prezentare: Membrii Catedrei ŞPPSU, 

USEFS    

2. Dezbatere: Catedra ŞPPSU, profesori, 

masteranzi,  studenţi  USEFS grupa 

206 EF, 207 FPR ,208 SHTA 

3. Concluzii, înmânarea certificatelor de 

participare     

14
00 
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    Misiunea Catedrei Ştiinţe Psihopedagogice şi 

Socioumanistice constă în asigurarea procesului de 

predare-învăţare - evaluare la disciplinele pedagogice, 

psihologice şi alte ştiinţe socioumanistice, ce permit 

formarea la studenţi a concepţiei despre lume, om, 

natură, societate şi a competenţelor profesional-

pedagogice – componente fundamentale în formarea 

profesională a specialiştilor din domeniul educaţiei 

fizice şi sportului, kinetoterapie, servicii ale securităţii 

şi servicii publice. 
 

 
 

 

 

 
UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT  
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 Conceptul „Sportul pentru toţi‖ a fost 

formulat de Consiliul Europei în cadrul 

eforturilor pentru dezvoltarea culturii 

avînd drept scop extinderea binefacerilor 

sportului în rîndul maselor largi ale 

populaţiei.  

 Punctul de pornire l-a constituit 

„Declaraţia drepturilor omului― ce 

stipulează ideea că fiecare individ poate 

să se dezvolte fără nici un fel de 

discriminare, indiferent de vîrstă , sex , 

condiţie socială. Particularitatea o 

reprezintă dreptul egal al tuturora la 

folosirea timpului liber în societatea 

actuală.  

 Conceptul modern al educaţiei, 

materializat în tendinţele de acces liber la 

informare şi formare continuă, cuprinde 

firesc şi sfera educaţiei fizice şi 

sportului, cristalizându-se treptat în 

mişcarea «Sportul pentru Toţi» pe toată 

durata vieţii, care caută să unească 

dreptul natural la mişcare al oricărei 

fiinţe umane cu dreptul social la educaţie 

permanentă şi universală. Exercitarea 

efectivă a acestor drepturi depinde în 

mod esenţial de posibilităţile oferite 

fiecăruia de a-şi dezvolta şi apăra 

aptitudinile fizice, intelectuale şi morale. 
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