
 

 

APROBATĂ, 

la ședința senatului USEFS 

                                                          din 

PREȘEDINTE______________ 

 

 

STRATEGIA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ A UNIVERSITĂȚII DE STAT DE 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT PENTRU 2021-2025 

 

Secțiunea 1. Introducere 

 

Cercetarea ştiinţifică face parte din misiunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, constituind complementaritatea necesară procesului de învăţare. Un proces de învăţare 

bazat pe generarea de cunoştinţe noi este mult mai valoros şi mai competitiv, decât un proces 

de învăţare care se reduce la un simplu transfer de cunoştinţe de la profesori la studenţi. 

Pentru a transforma cercetarea ştiinţifică într-o componentă fundamentală a universităţii de 

profil, care să-i dea consistenţă şi putere în realizarea avantajului competitiv este necesară, în 

continuare, o decizie strategică din partea conducerii USEFS, de dezvoltare a ştiinţei 

domeniului culturii fizice şi de elaborare a unor strategii specifice, susţinute printr-o alocare 

adecvată de resurse tangibile şi intangibile. Pentru a deveni competitivă în cercetare, 

conducerea instituţiei academice de profil îşi propune să investească în resurse umane şi 

tehnologice. Aceasta înseamnă dezvoltarea unor strategii de atragere a celor mai inteligenţi şi 

creativi tineri din domeniu, în programe de cercetare de doctorat şi postdoctorat, precum şi în 

carierele universitare. La acestea putem adăuga acordarea unei importanţe deosebite 

autonomiei universitare şi libertăţii academice, care vor încuraja fiecare cadru didactic să-şi 

dezvolte domeniul de cercetare în concordanţă cu propriile interese şi capacităţi. 

În acest context, Strategia de cercetare științifică a USEFS pentru perioada 2021 – 

2025 va oferi suportul pentru construirea unui system academic funcțional, prin atragerea, 

formarea și dezvoltarea armonioasă, pe toate planurile, a resureselor umane de înaltă calitate, 

competență și responsabilitate. De asemenea, strategia are ca obiectiv general: crearea unei 

culturi pozitive pentru inițierea de acțiuni în folosul societății, prin promovarea valorilor, 

calității și eficienței în cercetarea științifică.  

 



Strategia respectivă urmărește să integreze și să promoveze Universitatea de profil în 

spațiul național și internațional, punând în acord obiectivele sale cu strategiile și politicile 

europene.  

Misiunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este de a realiza 

activitatea de cercetare şi de învăţământ la standarde de excelenţă naţionale şi internaţionale 

prin; 

• formarea, dezvoltarea şi diseminarea valorilor noii societăţi bazate pe cunoaştere; 

• formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice, de înaltă performanţă, prin oferirea de 

programe de studii creative, care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie la 

dezvoltarea intelectuală a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor; 

• generarea de calificări competitive în formarea universitară şi postuniversitară; 

• realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic şi de afaceri; 

• integrarea Centrului Ştiinţific al USEFS, a şcolilor doctorale în reţele europene de excelenţă 

şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de cunoştinţe; 

• dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate profesională şi 

civică; 

• promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi internaţională. 

 

Secțiunea 2. O iective  enerale privind cercetarea ştiinţi ică.  

Strategia cercetării în Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport se bazează pe 

viziunea şi misiunea universităţii, pe statutul ei de instituţie de învăţământ superior, de 

cercetare şi educaţie. Elaborarea Strategiei de dezvoltare a USEFS pentru perioada 2021 – 

2025 are la bază, în principal documentele de politică a cercetării elaborate de Comisia 

Europeană, centrate pe realizarea Ariei Europene a Cercetării  European  esearch Area - 

E A  şi a  nvăţămantului Superior (European Higher Education Area – EHEA). 

Centrarea pe resursele umane, pe infrastructura de cercetare, pe colaborarea în regim 

de parteneriat inter-, multidisciplinar, geografic şi instituţional, pe managementul proiectelor 

de cercetare, generează cinci obiective generale privind cercetarea ştiinţifică la Universitatea 

de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, fiecare cu obiective specifice, şi anume  1  creşterea 

performanţei resurselor umane în planul cercetării ştiinţifice din domeniul culturii fizice în 

scopul asigurării vizibilităţii ştiinţifice internaţionale a USEFS; 2  modernizarea infrastructurii 

de cercetare, calitativ şi cantitativ, necesară unei cercetări de performanţă la nivelul instituţiei 

academice de profil;    dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale în vederea 

creşterii performanţelor de cercetare ştiinţifică;    profesionalizarea serviciilor de cercetare şi 



de management al proiectelor de cercetare în domeniul culturii fizice; 5  transformarea 

cercetării ştiinţifice într-o componentă fundamentală prin crearea centrului de excelenţă în 

domeniul cercetării culturii fizice în scopul dezvoltării competitivităţii şi obţinerii avantajului 

strategic într-o piaţă concurenţială din ce în ce mai dinamică; 6) dezvoltarea Metodologiei de 

autoevaluare a USEFS în vederea regelementării procedurii de evaluare și clasificare pe 

niveluri de capacitate.  

 

Secţiunea 3. O iective speci ice şi acţiuni prioritare privind resursele umane. 

Potenţialul uman al universităţii reprezintă cel mai important factor al unei cercetări 

ştiinţifice de performanţă. Calitatea cunoştinţelor, vârsta, capacitatea lor de muncă, gradul de 

motivare constituie factorii esenţiali ce influenţează derularea tuturor fazelor procesului 

strategic – de la iniţierea sa şi până la operaţionalizarea şi evaluarea finală.  esursele umane 

ale universităţii constituie resursa principală, care – ţinând cont de dinamica sa – se regăseşte 

în resursele avute în vedere în strategie. Astfel, optarea din partea USEFS pentru introducerea 

unor noi specializări şi a unor noi programe de masterat, a unor discipline noi de studii, 

câştigarea şi derularea unor programe naţionale de cercetare  granturi  depind, într-o măsură 

apreciabilă, de specializarea, experienţa şi cunoştinţele salariaţilor universităţii. Activitatea de 

cercetare ştiinţifică experimentală şi cea de inovaţie în domeniul educaţiei fizice şi sportului 

este efectuată, în cadrul universităţii  CCŞEFS , în conformitate cu acordurile încheiate şi cu 

cererile catedrelor, de către următoarele categorii de angajaţi  a  cadrele speciale de personal 

ştiinţific şi de ingineri tehnicieni în conformitate cu statutul de funcţii al centrului, determinat 

de prorectorul pentru ştiinţă şi aprobat de rectorul universităţii; b  cadrele profesoral-didactice 

şi cele auxiliare ale catedrelor respective ale universităţii, în corespundere cu obligaţiunile lor 

de bază privind activitatea de cercetare ştiinţifică; c  cadrele profesoral-didactice şi auxiliare 

ale catedrelor universitare angajate prin cumul, care efectuează activităţi contractuale, în 

ordinea stabilită; d  masteranzi şi doctoranzi, care elaborează teze în domeniul respectiv; e  

studenţi, în cadrul elaborării tezelor anuale, a celor de curs, al diferitelor proiecte, precum şi al 

altor tipuri de lucrări de cercetare ştiinţifică.  

 n contextul acestor două aspecte, obiectivele specifice propuse sunt: 

a  dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe piaţa muncii; 

b  stimularea şi motivarea personalului de cercetare ştiinţifică al universităţii; c  stimularea 

competiţiei dintre resursele umane implicate în cercetarea ştiinţifică pentru atragerea 

resurselor financiare, precum şi pentru încurajarea accesului la surse şi oportunităţi multiple; 

d  stimularea valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice în publicaţii din fluxul principal de 



cunoaştere al domeniului culturii fizice; e  promovarea calităţii în procesul de cercetare 

ştiinţifică; f  crearea Centrului de excelenţă în domeniul culturii fizice; g  eficientizarea 

nivelului de participare a comunităţii ştiinţifice a universităţii la reţele naţionale şi 

internaţionale ale cunoaşterii, prin care să se asigure creşterea vizibilităţii potenţialului 

resurselor umane în domeniul cercetării de excelenţă. Acţiunile prioritare:  

• elaborarea planurilor anuale de cercetare ştiinţifică, în colaborare cu Centrul de 

excelenţă nou creat, cu Centrul de Cercetări ştiinţifice în domeniul Educaţiei Fizice şi 

Sportului  CCŞEFS , cu fiecare facultate şi department;  

• elaborarea unui plan la nivel de universitate pentru asigurarea contribuţiei proprii  a 

centrelor, facultăţilor şi catedrelor universităţii , sub forma resurselor financiare, umane, 

necesare pentru derularea contractelor, granturilor şi proiectelor de cercetare; 

 • stabilirea unor proceduri de lucru  proceduri de sistem, parte componentă a 

Sistemului de  anagement al Calităţii al universităţii  pentru implicarea tuturor 

departamentelor administrative în buna derulare a proiectelor, granturilor şi contractelor de 

cercetare ale USEFS;  

• elaborarea unor proceduri de realizare a bazelor de date ştiinţifice, respectiv de 

colectare a informaţiilor privind conceperea, derularea, monitorizarea proiectelor, granturilor 

şi contractelor de cercetare în vederea simplificării procesului de raportare;  

• încurajarea comunităţii academice a universităţii de a participa la realizarea 

contractelor de cercetare ştiinţifică, cu finanţare din surse guvernamentale sau private, 

naţionale şi internaţionale;  

• identificarea anuală a manifestărilor ştiinţifice cu caracter internaţional care să 

asigure creşterea vizibilităţii potenţialului şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice a personalului 

de cercetare din universitate;  

• planificarea cercetării ştiinţifice individuale pe termen mediu şi lung, de către fiecare 

membru al comunităţii academice şi monitorizarea îndeplinirii acesteia în termenele stabilite.  

 

Secţiunea 4. O iective speci ice şi acţiuni prioritare privind in rastructura de 

cercetare 

 mportanţa practică a infrastructurii de cercetare a universităţii constă în  asigurarea 

condiţiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de licenţă, masterat şi doctorat; raţionalizarea 

procesului de diagnosticare a capacităţii de muncă specială a organismului sportivilor de 

performanţă în baza aplicării tehnologiilor inovaţionale avansate; determinarea oportunităţii 

aplicării tehnologiilor inovaţionale de diagnosticare, ca fiind un mijloc eficient de control 



curent şi de prognozare a dinamicii efortului specific al organismului sportivului; 

determinarea celor mai eficiente şi informative metode de diagnosticare a nivelului de 

pregătire funcţională şi psihomotrice a sportivilor de diferite specializări, precum şi 

ameliorarea stării sănătăţii populaţiei încadrate în învăţământul preuniversitar prin mişcare şi 

exerciţii fizice; îmbunătăţirea stării aparatului locomotor la populaţia de vârstă şcolară prin 

exerciţii fizice de recuperare şi profilactice; recuperarea şi profilaxia dereglărilor aparatului 

locomotor la elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar etc. Principalele obiective 

specifice privind infrastructura de cercetare a USEFS sunt după cum urmează  

- crearea şi asigurarea infrastructurii pentru funcţionarea cu maximum de eficiență a 

Şcolii Doctorale a USEFS;   

- asigurarea unei baze de documentare ştiinţifică în domeniul culturii fizice, cât mai 

vaste, în special prin stabilirea unor taxe de acces la bazele de date ale bibliotecii on-line a 

universităţii;   

- creşterea numărului de proiecte tematice pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 

de cercetare;  

- crearea platformelor de cercetare ştiinţifică interdisciplinară accesibile mai multor 

facultăţi şi specialişti, în funcţie de temele cercetării abordate;   

- îmbunătăţirea calităţii revistei ştiinţifice de profil şi sprijinirea publicării lucrărilor în 

edituri internaţionale  cu preponderenţă  S  .  

Pentru realizarea obiectivelor specifice privind infrastructura de cercetare se impune 

realizarea următoarelor acţiuni prioritare    

- stabilirea direcţiilor prioritare de cercetare şi concentrarea resurselor universităţii pe 

aceste direcţii;   

- identificarea posibilităţilor de constituire a Centrului de excelenţă în domeniul 

culturii fizice;  

- constituirea unor centre de cercetare interdisciplinară, cu participarea de cadre 

didactice din cel puţin   facultăţi, colective de cercetare sau instituţii din Republica Moldova 

sau străinătate, pentru asigurarea cerinţelor internaţionale privind multidisciplinaritatea şi 

cercetarea în domeniul ştiinţelor înrudite;  

- monitorizarea şi inventarierea infrastructurii de cercetare necesare, în vederea 

stabilirii unei politici de investiţie bine fundamentatae şi eficiente, în corespundere cu 

tematicile prioritare de cercetare;  



- creşterea accesului la infrastructuri de cercetare performante prin participarea la mari 

infrastructure naţionale/internaţionale de cercetare și stimularea creării de laboratoare 

performante cu utilizatori multipli;   

- consolidarea accesului on-line la resursele de informare /documentare electronice 

 baze de date conţinând reviste internaţionale cotate  S , e-books, volume ale conferinţelor 

etc. prin încheierea unor parteneriate şi colaborări cu asociaţiile internaţionale.  

 

Secţiunea 5. O iective speci ice şi acţiuni prioritare privind cola orarea ştiinţi ică 

Noile cerinţe impuse de societate şi de competiţia naţională /internaţională pentru 

redefinirea frontierelor cunoaşterii trebuie să genereze şi noi soluţii din partea universităţii de 

profil. Astfel, un rol esenţial în validarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din domeniul culturii 

fizice îl au societatea civilă, instituţiile publice, agenţii economici, organizaţiile sportive, 

motiv pentru care USEFS îşi propune să dezvolte parteneriate sustenabile, consorţii pentru 

sustinerea cercetării şi inovării.  n acest context, se planifică realizarea următoarele obiective  

-  dezvoltarea programelor postuniversitare în regim on-line, prin implicarea unor 

centre universitare europene de prestigiu;   

- încheierea şi dezvoltarea parteneriatului cu asociaţia absolvenţilor din 

universităţile/instituțiile cu profil sportiv în vederea creării unui sistem de cultivare a relaţiilor 

şi performanţelor în sport;   

- realizarea de parteneriate pentru masterat, doctorat, postdoctorat şi cercetare 

ştiinţifică cu minimum   universităţi de prestigiu de peste hotare;  

- dezvoltarea mobilităţii academice şi ştiinţifice a studenţilor şi a cadrelor didactice 

prin programe de mobilitate;   

- identificarea şi dezvoltarea ideilor inovatoare care sprijină dezvoltarea durabilă a 

culturii fizice şi sportului;   

- stimularea şi realizarea schimburilor de experienţă, de proiecte comune cu instituţii, 

organizaţii cu renume pe piaţa naţională şi mondială;   

- stimularea cooperării internaţionale cu firme, organizaţii sportive, universităţi, prin 

reţele de cercetare, care să asigure creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării ale universităţii;   

- realizarea unui sistem de conlucrare cu mediul de afaceri şi administraţia publică 

 centrală şi locală , în interesul dezvoltării durabile a USEFS.  

Acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor specifice    



- identificarea potenţialelor instituţii academice de profil, organizaţii sportive, agenţi 

economici cu care se pot încheia contracte de cercetare pe termen lung, pentru a participa la 

diferite programe de finanţare a cercetării ştiinţifice în domeniile prioritare ale universităţii;  

- stabilirea unui cadru general de încheiere de contracte de cercetare cu instituţiile şi 

organizaţiile identificate, prin care să fie implementate rezultatele cercetărilor efectuate prin 

activităţile şcolii doctorale şi postdoctorale a universităţii;  

- construirea unei baze de date cu partenerii existenţi şi cei potenţiali pe direcţiile de 

cercetare prioritare la nivel universitar, naţional şi internaţional;  

- participarea la un număr cât mai mare de contracte de cercetare în cadrul 

programelor europene;  

- stabilirea unor politici de promovare a cercetării ştiinţifice din cadrul USEFS, la 

nivel naţional şi internaţional, în vederea sporirii vizibilităţii şi a implicării în parteneriate 

strategice internaţionale;   

- înscrierea USEFS în bazele de date ale programelor de finanţare ca posibil partener 

în proiecte şi granturi de cercetare. 

 

Secţiunea 6. O iective speci ice şi acţiuni prioritare privind asi urarea 

mana ementului e icient al cercetării ştiinţi ice 

Centrul de Cercetări Ştiinţifice reprezintă o subdiviziune de bază, care include 

laboratoare de cercetare, poligon experimental, staţiuni didactico-experimentale, precum şi 

alte unităţi formate în acest sens, în cadrul cărora se desfăşoară activitatea ştiinţifică şi care se 

înscriu în direcţiile de cercetare ale USEFS. Cercetarea ştiinţifică se realizează şi prin unităţi 

sau structuri distincte de cercetare create la nivelul catedrelor, al facultăţilor sau al 

universităţii, cu aprobarea Senatului sau a Biroului Senatului. Activitatea CCŞEFS se 

desfăşoară în conformitate cu Statutul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, cu 

legislaţia în vigoare a  epublicii  oldova, cu standardele sistemului unificat al documentelor 

de organizare şi de dispoziţie, cu regulile şi normele de protecţie a muncii, tehnica securităţii, 

igiena muncii şi protecţia antiincendiară, instrucţiuni, regulamente şi alte acte reglatorii, 

precum şi cu ordinele şi dispoziţiile rectorului USEFS şi ale prorectorului pentru activitatea 

ştiinţifică. În scopul extinderii posibilităţilor de cercetare prin crearea şi a Centrului de 

excelenţă în domeniul culturii fizice, al sporirii calităţii activităţii acestuia, inclusiv şi al 

CCŞES, al coordonării activităţii ştiinţifice, al organizării expertizelor şi formulării 

concluziilor, al determinării nivelului ştiinţific al temelor tezelor de doctor, se impune 



realizarea unui management eficient. Obiectivele specifice planificate în acest sens sunt după 

cum urmează     

- reproiectarea sistemului de management al cercetării ştiinţifice în corespundere cu 

legislaţia naţională în vigoare;  elaborarea de strategii şi politici specifice ale departamentelor 

structurale de asigurare a cercetării ştiinţifice în cadrul USEFS;   

- extinderea, promovarea şi utilizarea unor instrumente manageriale moderne 

(managementul prin obiective, managementul prin bugete etc. , care să faciliteze exercitarea 

proceselor de management la nivelul centrelor de cercetare ştiinţifică în condiţii de eficienţă, 

eficacitate şi competitivitate;   

- elaborarea şi asigurarea aplicării metodologiilor manageriale ale cercetării ştiinţifice 

per ansamblu, care să cuprindă şi alte activităţi sau domenii de referinţă pentru universitate;   

- asigurare a unor standarde motivaţionale corespunzătoare pentru fiecare angajat 

implicat în cercetare, în funcţie de gradul de realizare a obiectivelor;  evaluarea internă a 

activităţii şcolii doctorale în conformitate cu criterii şi indicatori de performanţă;   

- evaluarea periodică a calităţii programelor, a studenţilor-doctoranzi, a conducătorilor 

de doctorat şi a cadrelor didactice şi de cercetare;  

- participarea cadrelor de conducere ale structurii de cercetare ştiinţifică la traininguri 

manageriale din domeniile academice şi ştiinţifice;  

- perfecţionarea cadrelor manageriale ce activează în domeniul cercetării ştiinţifice de 

profil.  

Acţiunile prioritare planificate în acest sens sunt    

- elaborarea planului de activitate al Consiliului Ştiinţific al universităţii şi al 

Consiliului Şcolii Doctorale;   

- elaborarea şi asigurarea aplicării metodologiilor manageriale ale cercetării ştiinţifice 

per ansamblu, care să cuprindă şi alte activităţi sau domenii de referinţă pentru universitate;  

- reconceperea documentelor organizatorice la nivelul cercetării ştiinţifice  elaborarea 

şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare, a organigramei, descrierilor de 

funcţii şi posturi ;  

-  elaborarea metodologiei de evaluare internă a activităţii Şcolii Doctorale a 

universităţii;   

- elaborarea metodologiei de evaluare periodică a calităţii programelor, a studenţilor-

doctoranzi, a conducătorilor de doctorat şi a cadrelor didactice şi de cercetare;  

- participarea cadrelor de conducere ale structurii de cercetare ştiinţifică la traininguri 

manageriale din domeniile academice şi ştiinţifice; 



-  stabilirea procedurilor de lucru la nivelul CCŞEFS, a centrului de excelenţă propus a 

fi creat, astfel încât să se asigure o comunicare eficientă cu facultăţile, catedrele USEFS;   

- asigurarea asistenţei tehnice în conceperea, derularea şi monitorizarea proiectelor, 

granturilor, contractelor de cercetare, în strânsă legătură cu celelalte departamente ale 

universităţii;   

- identificarea cerinţelor pentru acreditarea unei reviste ştiinţifice internaţionale a 

universităţii   S  ;   

- stabilirea modalităţilor de raportare a rezultatelor în vederea realizării rapoartelor 

anuale privind cercetarea ştiinţifică la nivelul USEFS;   

- promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din cadrul universităţii, în baza 

elaborării şi implementării unui mecanism eficient în acest sens.  

 

Secţiunea 7. O iective speci ice și acțiuni prioritare privind transformarea    

cercetării ştiinţi ice într-o componentă  undamentală a universităţii 

Prin transformarea cercetarii ştiinţifice într-o componentă fundamentală a universităţii 

se va contribui esenţial la creşterea şanselor de finanţare din partea organismelor 

guvernamentale şi, mai ales din partea organizaţiilor sportive. Totodată, creşte prestigiul 

universităţii şi rolul ei social şi economic în comunitatea din care face parte. Ca urmare a 

acestui fapt, creşte interesul absolvenţilor de liceu pentru a aceede în instituţia academic de 

profil, aceasta având posibilitatea de a selecta tinerii cercetători, cei mai buni, din rândul 

studenţilor în scopul implicării în programe de doctorat şi postdoctorat din cadrul şcolii 

doctorale a universităţii. Pentru realizarea acestui deziderat universitatea îşi planifică 

următoarele obiective specifice:   

- realizarea unei analize detaliate a mediului intern şi extern şi reflectarea tuturor 

forţelor atractive în procesul de cercetare ştiinţifică din domeniul culturii fizice, a evidenţierii 

factorilor externi şi interni care influenţează strategiile de cercetare în acest domeniu;   

- înfiinţarea Centrului de excelenţă în domeniul culturii fizice şi implicarea acestuia în 

programe de cercetare ştiinţifică naţională/internaţională;   

- construirea unui sistem de cercetare orientat spre piaţă; 

- construirea unui sistem de management al cercetării ştiinţifice strategic evolutiv; 

- consolidarea reputaţiei şi a imaginii instituţiei academice de profil prin cercetare 

ştiinţifică; 

- obţinerea avantajului competitiv.  

Acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor specifice    



- crearea unui sistem competiţional, recunoscut ca motor esenţial în dezvoltarea 

cercetării ştiinţifice din domeniu, care va fi aplicat la ocuparea funcţiilor de conducere şi 

didactice în universitate; 

- dezvoltarea unei funcţii puternice şi eficente de marketing la nivelul structurilor 

specifice cercetării ştiinţifice ale universităţii;   

- asigurarea calităţii în cercetarea ştiinţifică din domeniu;  

-stabilirea unei bune colaborări între nivelurile ierarhice ale universităţii prin 

asigurarea unei comunicări mai eficiente în scopul operaţionalizării; 

- diversificarea surselor de venit necesare cercetării ştiinţifice din domeniu; 

- existenţa competenţei de cercetare ştiinţifică în USEFS; 

- sprijinirea sporirii calităţii revistei universităţii; 

- conformarea cu politicile guvernamentale; 

-  integrarea USEFS în reţele de excelenţă. 

 

Secțiunea 8. O iective speci ice și acțiuni prioritare privind dezvoltarea 

Metodologiei de autoevaluare a USEFS 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport este o instituție modernă, performantă 

şi competitivă la nivel internațional în care cercetare științifică  de înaltă calitate, excelență, 

acces deschis şi colaborare multilaterală. Evaluarea complexă a capacităților organizațiilor din 

domeniile cercetării și inovării și ale personalului științific și științifico-didactic al acestora, 

clasificarea acestora pe niveluri de capacitate, care ar determina accesul diferențiat la 

finanțare conform  etodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării 

reprezintă o componetă fundamentală a întregului sistem de cercetare. Pentru realizarea 

acestui deziderat universitatea îşi planifică următoarele obiective specifice  

- Elaborarea unui standard de performanță pentru evaluarea și clasificarea pe niveluri de 

capacitate, determinat în baza unui punctaj;  

- stabilirea standardului de performanță cu următoarele criterii de evaluare  a  C1 - 

management instituțional; b  C2 - resursă umană; c  C  – asigurare logistică; d  C  - 

performanță economico-financiară; e  C5 - performanță instituțională în domeniile 

cercetații și inovării; f  C6 – calitate a planului strategic de dezvoltare pentru următorii 5 

ani. 

Acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor specifice  



- Aprobarea regulamentului pentru indicatorii de performanță asociați criteriilor de 

evaluare după cum urmează  a  pentru C1 - calitatea managementului instituțional  

organizarea activității de cercetare și inovare; implementarea politicii de asigurare și 

îmbunătățire continuă a calității; internaționalizarea instituțională; transparența 

informației de interes public cu privire la activitatea instituției; b  pentru C2 - calitatea 

resursei umane  structura resursei umane; ponderea personalului de înaltă calificare; 

pregătirea resursei umane; c  pentru C3 - asigurare logistică  prezența și accesibilitatea 

spațiilor de cercetare-inovare; dotarea spațiilor de cercetare, sistemul de management a 

informației tehnico-științifice; deținerea bazelor de date în domeniile cercetării și inovării; 

d) pentru C4 - performanța economico-financiară  bugetul instituției și caracteristica 

surselor de finanțare a procesului de cercetare; e  pentru C5 - performanța instituțională 

în domeniile cercetații și inovării  realizarea, monitorizarea și valorificarea activității de 

cercetare și inovare; vizibilitatea activității de cecetare-inovare; f) pentru C6 - calitatea 

planului strategic de dezvoltare pentru următorii 5 ani  fezabilitatea proiectului strategic 

de dezvoltare 

- Atribuirea fiecărui criteriu de evaluare unui punctaj, în baza unei medii de punctaj atribuit 

de expert conform indicatorilor de performanță, aplicând scara de punctaj de la 0 la 5. 

Secţiunea 9. Încheiere 

Strategia cercetării ştiinţifice, constituie parte integrantă din Strategia de dezvoltare a 

USEFS pentru perioada 2021 – 2025. Obiectivele generale şi specifice de dezvoltare ale 

cercetării ştiinţifice sunt obligatorii pentru toate cadrele didactice şi de cercetare ale 

universităţii de la data aprobării sale de către Senatul USEFS şi avizată de Consiliul Ştiinţific 

al universităţii. 


