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I. Totalizări privind activitatea facultăţii în anul de studii 2020 -  2021 şi obiectivele 

pentru anul universitar 2021 -  2022

Activitatea Facultăţii Sport în anul universitar 2020-2021 s-a axat pe atingerea obiectivelor 

formulate în Planul de activitate pentru anul de studii respectiv. Analiza activităţii facultăţii în 

anul precedent este reflectată în Raportul anual al Facultăţii Sport.

În anul de studii 2020-2021 Facultatea Sport îşi va continua activitatea în conformitate cu 

Planul stabilit. Accentul va fi pus pe realizarea obiectivelor formulate în Strategia de dezvoltare a 

facultăţii pentru anii 2021-2026 prin prisma îmbunătăţirii procesului de formare profesională a 

specialiştilor în domeniile generale ale studiu -  100 Ştiinţe ale sportului, prin optimizarea 

conţinuturilor educaţionale şi a predării-învăţării-evaluării la disciplinele predate în cadrul 

Facultăţţi Sport.

Având în vedere obiectivele strategice ale dezvoltării facultăţii, pentru anul universitar 

2021-2022, pot fi stabilite următoarele obiective generale:

• asigurarea procesului de predare -  învăţare - evaluare academică la nivel licenţă/ 

masterat, centrat pe student;

• dezvoltarea personalului didactico-ştiinţific al facultăţii prin participări ale cadrelor 

didactice în programe şi stagii de perfecţionare naţionale şi internaţionale;

• dezvoltarea cercetării ştiinţifice a facultăţii în concordanţă cu strategia instituţională şi 

asigurarea vizibilităţii facultăţii prin promovarea unei imagini favorabile în domeniul didactic şi 

al cercetării;

• pregătirea viitorilor specialişti în domeniu prin formarea competenţelor practice şi a unor 

deprinderi centrate pe învăţare, solicitate în permanenţă de piaţa forţei de muncă.

II. Informaţie privind volumul de lucru şi statele de personal al Facultăţii Sport

1. Volumul de lucru, planificat la Facultatea Sport pentru anul de studii 2021-2022

constituie 34652 ore, dintre care:
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Ore de activitate ştiinţifică şi de cercetări din numărul de ore vor fi predate de:
a) profesori titulari 26478 ore;
b) profesori angajaţi în cumul 8174 ore, dintre care cumul intern -  4878 ore, 

cumul extern -  3296 ore.
c) total planificat pe anul de studii 2021 -  2022 în cadrul Facultăţii Sport -  34652 ore.

2. Laboratorul ştiinţific al catedrelor din cadrul Facultăţii Sport

Laboratorul ştiinţific: „Dimensiuni ştiinţifico-metodice ale asigurării procesului educaţional în 

învăţământul superior din domeniul educaţiei fizice şi sportului", reprezintă şefii catedrelor în activităţile 

Laboratoarelor Ştiinţifice în cadrul catedrelor al Facultăţii Sport: Sîrghi Serghei, doctor în ştiinţe 

pedagogice, conferenţiar universitar; Povestca Lazari, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, 

Antrenor Emerit al RM; Vicol Dragos, doctor habilitat în filologie, profesor universitar; Budevici -  

Puiu Anatol, doctor în istorie, profesor universitar.

Activitatea Laboratorului Ştiinţific se axează pe următorul obiectiv:

- ridicarea calităţii executării activităţii de cercetare ştiinţifică a colaboratorilor catedrei, în procesul 

studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;

- elaborarea şi implementarea metodologiei de evaluare a lucrului individual a studenţilor de formare 

profesională iniţială şi continue la disciplinele la probe sportive din partea catedrelor practice în cadrul 

Facultăţii Sport.

Nr. Numele, prenumele colaboratorilor 
Funcţia în cadrul Laboratorului stiinţfic din 

cadrul catedrelor

Titluri

Catedra Teoria şi metodica jocurilor
1 Sîrghi Serghei -  sef doctor în ştiinţe pedagogice, 

conferenţiar universitar
2 Conohova Tatiana -  sef adjunct doctor în pedagogice, conferenţiar 

universitar
3 Tăbîrţa Vasile -  membru doctor în ştiinţe pedagogice, 

conferenţiar universitar, Antrenor 
Emerit al RM

4 Anghel Alexandru -  membru doctorand, asistent universitar

5 Verejan Ruslan -  membru doctorand, asistent universitar, 
Antrenor Emerit al RM

Catedra de Atletism
1 Gorascenco Alexandr -  şef

5 5
doctor în pedagogie, conferenţiar 
universitar

2 Mruţ Ivan -  şef adjunct doctor în pedagogie, conferenţiar 
universitar

3 Povestca Lazari -  membru doctor în pedagogie, professor 
universitar



4 Iliin Grigore -  membru doctor în pedagogie, professor 
universitar

5 Scripcenco Constantin -  membru doctor în pedagogie, professor 
universitar

6 Cupţov Iurii -  membru doctor în pedagogie, conferenţiar 
universitar

7 Cravciuc Gheorghe -  membru asistent universitar
8 Svecla Svetlana -  membru asistent universitar
9 Zubic Silvia -  membru asistent universitar

Catedra Managementul culturii fizice
1 Budevici-Puiu Anatol -  sef doctor în istorie, profesor universitar
2 Volcu Gheorghe -  sef adjunct doctor în ştiinţe pedagogice, 

conferenţiar universitar
3 Budevici-Puiu Liliana -  membru doctor în pedagogie, conferenţiar 

universitar
4 Cuşneriov Alexei -  membru doctor în economie, conferenţiar 

universitar
5 Volcu Irina -  membru doctor în ştiinţe pedagogice, lector 

universitar
6 Timuş Maria -  membru doctor în ştiinţe pedagogice, lector 

universitar
Catedra de Limbi moderne

1 Vicol Dragoş -  şef doctor habilitat în filologie, professor 
universitar

2 Luca Aliona -  şef adjunct doctor în ştiinţe pedagogice, lector 
universitar

3 Brega Viorica -  membru doctor în pedagogie, conferenţiar 
universitar

4 Nastas Natalia -  membru doctor în ştiinţe pedagogice, lector 
universitar

3. Statele de personal al catedrelor din cadrul Facultăţii Sport pe anul de studii 2021 — 2022:
Statele

Catedrei Teoria şi MMetodica Jocurilor (01.09.2021)
Nr.
d/o Numele, prenumele

Unităţi
didactice Funcţia

Norma
didactică

1 Sîrghi Serghei 1,5 conferenţiar universitar 1432

2 Tabîrţa Vasile 1,5 conferenţiar universitar 1144
3 Conohova Tatiana 1,25 conferenţiar universitar 1088
4 Bragarenco Nicolae 1,25 lector universitar 990
5 Grosul Valeria 1,0 asistent universitar 789

6 Verejan Ruslan 1,0 asistent universitar 780

7 Anghel Alexandru 1,25 asistent universitar 1074
TOTAL: 8,75 7297

Cumularzi
1 Budevici-Puiu Anatol 0,25 profesor universitar 160
2 Ciorbă Constantin 0,5 profesor universitar 330
3 Mocrousov Elena 0,5 conferenţiar universitar 1133



4 Mardare Vasile 0,5 asistent universitar 400
5 Jubîrca Constantin 0,5 asistent universitar 505

6 Pereu Oleg 0,5 asistent universitar 378
7 Danail Sergiu 0,25 asistent universitar 280
8 Bulai Veaceslav 0,5 asistent universitar 414
9 Ţugui Olga 0,5 asistent universitar 400
10 Revenco Alexandru 0,25 asistent universitar 194
11 Şestopal Alexandru 0,25 asistent universitar 194
12 Verejan Galina 0,5 asistent universitar 486

TOTAL: 5,0 4874
TOTAL ANUAL: 13,75 12171

Catedrei t
Statele 

e Atletism (01.09.2021)
Nr.
d/o Numele, prenumele

Unităţi
didactice Funcţia

Norma
didactică

1 Povestca Lazari 1,25 professor universitar 750

2 Iliin Grigore 1,0 professor universitar 630
3 Scripcenco Constantin 1,0 professor universitar 801
4 Gorascenco Alexandr 1,0 conferenţiar universitar 690
5 Cupţov Iurii 1,0 conferenţiar universitar 680
6 Mruţ Ivan 1,0 conferenţiar universitar 705

7 Cravciuc Gheorghe 1,0 asistent universitar 755

8 Svecla Svetlana 1,0 asistent universitar 729
9 Zubic Silvia 1,0 asistent universitar 729

10 Stativca Anatolii 0,25 asistent universitar 192
11 Bria Petru 0,25 asistent universitar 216

TOTAL ANUAL: 9,75 6877

Statele
Catedrei de Limbi moderne (01.09.2021)

Nr.
d/o Numele, prenumele

Unităţi
didactice Funcţia

Norma
didactică

1 Vicol Dragoş 1,0 professor universitar 578
2 Brega Viorica 1,25 conferenţiar universitar 527
3 Coronovschi Zinaida 1,25 asistent universitar 848
4 Bîrsa Elena 1,25 asistent universitar 844
5 Nastas Natalia 1,25 lector universitar 706

6 Bardier Adelina 1,0 asistent universitar 914
7 Luca Aliona 1,0 lector universitar 790

TOTAL: 8,0 5207
Cumularzi

1 Gîdei Mariana 0,75 asistent universitar 571
2 Ciobotari Ana 0,25 asistent universitar 276

TOTAL: 1,0 847
TOTAL ANUAL: 9,0 6054



ts&

Statele
Catedrei Managementul culturii fizice (01.09.2021)

Nr.
d/o Numele, prenumele

Unităţi
didactice Funcţia

Norma
didactică

1 Budevici-Puiu Anatol 1,0 profesor universitar 645
2 Cusneriov Alexei 1,0 conferenţiar universitar 620
3 Timus Maria 1,25 lector universitar 665
4 Ceban Vasile 1,0 conferenţiar universitar 708
5 Carp Ana 1,0 asistent universitar 1185

6 Volcu Irina 1,0 lector universitar 814

7 Volcu Gheorghe 1,25 conferenţiar universitar 1225
8 Savin Alexandru 1,0 asistent universitar 1175

TOTAL: 8,5 7037
Cumularzi

1 Budevici-Puiu Liliana 0,5 conferenţiar universitar 515
2 Amelichin Ecaterina 0,5 lector universitar 346
3 Triboi Vasile 0,5 profesor universitar 300
4 Cires Victoria 0,5 lector universitar 387
5 Gîdei Mariana 0,25 asistent universitar 367
6 Şavga Larisa 0,5 professor universitar 252
7 Frunza-Danail Gabriela 0,25 conferenţiar universitar 286

TOTAL: 3,0 2453
TOTAL ANUAL: 11,5 9490

5. Statele de personal instructiv-auxiliar în număr de 1,0 unităţi, secretar - 1,0.

6. Facultatea Sport ocupă încăperile nr. 118, nr. 122 cu o suprafaţă totală de 49 m2.

III. Organizarea procesului instructiv conform disciplinelor ce le întruneşte Facultatea Sport

Procesul instructiv — metodic al Facultăţii Sport

Nr. 
d/ o

Forme de lucru Termene Responsabil Note privind 
îndeplinirea

1 Proiectarea activităţii Facultăţii Sport 
pentru anul de studii 2021 -  2022.

august, 2021 Decan 
Mocrousov E.

2 Proiectarea activităţii individuale a 
cadrelor didactice.

septembrie, 2021 membrii
catedrelor

3 Modernizarea suportului curricular la 
disciplinele asigurate de catedrele la 
ciclul I si II.

octombrie -  
decembrie 

2021

şefii catedrelor 
membrii 

catedrelor
4 Elaborarea temelor tezelor de licenţă şi 

tezelor de master, tezelor de recalificare 
si aprobarea lor la Consiliul Facultăţii 
Sport.

octombrie,
2021

membrii
catedrelor



5 Asigurarea didactico-metodică şi 
monitorizarea stagiilor de practică la 
Programul de studii 1000.1 
’’Antrenament sportiv ”, la Programele de 
master „ Tehnologia antrenamentului 
sportiv ”, ’’Educaţie, management si 
marketing în sport”.

conform 
planului de 

studii

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

Şefii catedrelor
6 Elaborarea şi aprobarea Graficului de 

ghidare a lucrului individual al 
studenţilor în cadrul catedrelor.

septembrie,
2021

şefii
catedrelor

7 Elaborarea şi aprobarea Graficului cu 
privire la lecţiile deschise desfăşurate de 
către membrii catedrei.

septembrie,
2021

şefii
catedrelor

8 Elaborarea şi aprobarea Listei cadrelor 
didactice a catedrelor cu indicarea 
instrumentelor TIC pe care le folosesc în 
procesul de studii.

septembrie,
2021

şefii
catedrelor

9 Asigurarea procesului de predare la 
Departamentul Formare Profesională 
Continuă (cursuri de perfecţionare şi 
studiile de recalificare) de câtre cadre 
didactice din cadrul Facultăţii Sport.

pe parcursul 
anului de studii

Decan 
Mocrousov E. 
şefii catedrelor 

membrii 
catedrelor

10 Perfecţionarea procesului de evaluare 
academică prin prisma curriculară.

pe parcursul 
anului de studii

membrii
catedrelor

11 Perfecţionarea metodelor şi conţinutului 
pentru lucrul individual a studenţilor la 
disciplinele din cadrul catedrelor.

pe parcursul 
anului de studii

şefii catedrelor 
membrii 

catedrelor
12 Promovarea metodelor interactive la 

predarea disciplinelor asigurate de 
catedrele din cadrul facultăţii.

pe parcursul 
anului de studii

şefii catedrelor 
membrii 

catedreilor



Nr.

crt.

Numele şi prenumele 

cadrului didactic, titlul ştiinţifico-didactic

Manuale/monografii/

compendii

Coli de tipar Perioada editării

I II III IV V

CATEDRA TEORIA SI METODICA JOCURIL
5 DR

1 Mocrousov Elena, doctor habilitat în ştiinţe 
ale educaţiei, conferenţiar universitar

1. Curs universitar - Jocuri dinamice/Tenis 
de masă, 150 p.

9,37 mai, 2022

2. Monografie - Condiţii moderne pentru 
pregătirea multianuală a sportivelor de 
performanţă în tenisul de masă, 200 p. 12,50 iunie, 2022

2 Grosul Valeria, asistent universitar 1. „ Tenis de masă”. Curriculum de pregătire 
pentru şcoli sportive, 85 p.

5,31 mai, 2022

2. Suportul de curs „ Tenis de 
masă/Badminton/Tenis de câmp”, 120 p.

7,50 iunie, 2022



3 Tăbîrţa Vasile, doctor în ştiinţe pedagogice, 
conferenţiar universitar

1. „ Tehnologia pregătirii fizice în jocurile 
sportive ”, Ghid metodic pentru studenţii 
ciclul II, TAS, 135 p.

8,43 aprilie, 2022

2. ’’Refacere si recuperare prin activităţi 
loisir - fitness1„, Ghid metodic, 75 p. 4,68 noiembrie 2021

4 Conohova Tatiana, doctor în pedagogie, 
conferenţiar universitar

1. „ Volei”, Curriculum şcolilor sportive la 
disciplina volei, 68 p.

4,25 februarie, 2021

2. Lucrarea metodico-didactică. Curs la 
specializare: „Bazele tehiciiprobe sportive 
de volei - BTPSA - 1”, 100 p. 6,25 iunie, 2021

5 Sîrghi Serghei, doctor în ştiinţe pedagogice, 
conferenţiar universitar

1. „Istoria si evoluţia jocului de fo tbal”, 
Ghid metodic, 104 p.

6,50 februarie, 2022

2. „Tactica jocului de fo tbal”. Ghid 
metodic, 110 p.

6,87 aprilie, 2022

6 Bragarenco Nicolae, doctor în ştiinţe 
pedagogice, lector universitar

1. Ghid de implimentare a curriculumului 
pentru educaţia şi învăţământul extraşcolar, 
domeniul ”Sport, Turism si Agrement”, 60

3,75
martie, 2022



p.

2. Ghid de implimentare a curriculumului 
pentru scolile sportive, 70 p. 4,37

martie, 2022

7 Verejan Ruslan, asistent universitar 1. Curriculum şcolilor sportive la disciplina 
handbal, 90 p.

5,62 martie, 2022

TOTAL: 85,40 anul de studii 

2021 -  2022

CATEDRA DE ATLETISM

1 Iliin Grigore, doctor în ştiinţe pedagogice, 
profesor universitar

”Научно-методоческий и математико
статистический анализ данных по 
представителям мировой элиты. 
Mонография. 300 c.

18,75

mai, 2022

’’Programa pentru şcolile sportive de 
atletism (sărituri)”. 185 p.

11,57 mai, 2022

2 Scripcenco Conctantin, doctor în ştiinţe Recomandări metodice pentru studenţii 
facultăţii Sport cu frecvenţă redusă)

12,50 mai, 2022



pedagogice, profesor universitar ’’Atletism”. 200 p.

Programa pentru şcolile sportive de atletism 
(sărituri). 125 p.

7,82 februarie, 2022

3 Goraşcenco Alexandr, doctor în ştiinţe 
pedagogice, conferenţiar universitar

’’Коррекция состояния двигательной 
подготовленности спортсменов по 
критерию должных величин (на примере 
лёгкоатлетов) ”. Методическое пособие. 
200 c.

12,50 septembrie, 2021

’’Технология профилактики 
травматизма опорно-двигательного 
аппарата спортсмена (на примере 
прыгунов в высоту) ”. Методическое 
пособие. 250 c.

15,63 septembrie, 2021

’’Моделирование соревновательной 
деятельностиспортсменов высокой 
квалификации ”. Методическое пособие. 
275 c.

17,19 septembrie, 2021

’’Программирование тренировочного 
процесса: многолетний аспект (на 
примере прыгунов в высоту”. 
Методическое пособие. 190 c.

11,88 septembrie, 2021

”Технология профилактики повреждений 
и заболеваний ОДА лёгкоатлетов ”. 
Методическое пособие. 250 c.

15,63 septembrie, 2021



’’Моделирование соревновательной 
деятельности спортсменов высокой 
квалификации ”. Методическое пособие. 
230 c.

14,38 septembrie, 2021

4 Svecla Svetlana, asistent universitar ’’Каталог двигательных заданий силовой 
направленности для развития скоросно
силовой выносливости у  бегунов на 
средние дистанции 13-15 лет ”. 
Методическое пособие. 250 c.

15,63 mai, 2022

5 Cupţov Iurie, doctor în ştiinţe pedagogice, 
conferenţiar universitar

’Специальные упражнения физической 
поготовки бегунов на короткие 
дистанции”. Методическое пособие. 220 
c.

13,75 mai, 2022

6 Cravciuc Gheorgie, asistent universitar Recomandări metodice pentru studenţii 
facultăţii Sport cu frecvenţă redusă). 
”Atletism”. 200 p

12,50 mai, 2022

Programa pentru şcolile sportive de atletism 
(sărituri). 125 p.

7,82

7 Zubic Silvia, asistent universitar Recomandări metodice pentru studenţii 
facultăţii Sport cu frecvenţă redusă). 
”Atletism”. 200 p

12,50 mai, 2022

8 Mruţ Ivan, doctor în ştiinţe pedagogice, 
conferenţiar universitar

’’Определение относительных 
показателей физической 
работоспособности дзюдоистов с 
применением физических нагрузок 
специфического характера ”.

25 martie, 2022



Монография. 400 c.

9 Povestea Lazari, doctor în ştiinţe 
pedagogice, profesor universitar

Programa pentru şcolile sportive de atletism 
(alergări). 195 p.

12,19 mai, 2022

TOTAL: 237,24 anul de studii 

2021 -  2022

CATEDRA MANAGEMENTUL CULTURII FIZICE

1 Manolachi Veaceslav, doctor habilitat în 
educaţie, profesor universitar

Budevici-Puiu Anatolie, doctor în istorie, 
profesor universitar

’’Pedagogia Sportivă”. Manual, 240 p. 15 mai, 2022

2 Manolachi Veaceslav, doctor habilitat în 
educaţie, profesor universitar

Budevici-Puiu Anatolie, doctor în istorie, 
profesor universitar

”Istoria Managementului Sportiv În 
Republica Moldova”. Curs universitar, 272 
p.

17 octombrie, 2021

3 Budevici - Puiu Liliana, doctor în 
pedagogie, conferenţiar universitar

Budevici-Puiu Anatolie, doctor în istorie, 
profesor universitar

”Industria sportivă si autonomia sportului”. 
Monografie, 192 p.

12 iulie, 2022

4 Budevici - Puiu Liliana, doctor în 
pedagogie, conferenţiar universitar

Dicţionar terminologic -  “Management si 
drept sportiv” bilingv, 192 p.

12 decembrie, 2021



5 Budevici - Puiu Liliana, doctor în 
pedagogie, conferenţiar universitar

Popa Ghenadie, drd., asistent universitar

Curs universitar ”Antreprenoriat în sport”, 
197 p.

12,32 decembrie, 2021

6 Budevici - Puiu Liliana, doctor în 
pedagogie, conferenţiar universitar

Budevici-Puiu Anatolie, doctor în istorie, 
profesor universitar

Studiu privind ’’Concepţia integrată a 
sportului la nivel naţional”, 160 p.

10 decembrie, 2021

7 Cuşneriov Alexei, doctor în economie,5 7 ~
conferenţiar universitar

’’Организация учебно-тренировочного 
процесса в клубе каратэ-до ”. 
Методическое пособие, 144 c.

9 februarie, 2022

8 Timuş Maria, doctor în ştiinţe pedagogice, 
lector universitar

Budevici-Puiu Anatolie, doctor în istorie, 
profesor universitar

Dorgan Viorel, doctor habilitat în pedagogie, 
profesor universitar

’’Tehnologii informaţionale în cercetarea 
ştiinţifică”. Curs universitar, 100 p.

6,25 noiembrie, 2021

9 Timuş Maria, doctor în ştiinţe pedagogice, 
lector universitar

’’Tehnologii informaţionale şi 
comunicaţionale în turism ”. Curs 
universitar. 100 p.

6,25 martie, 2022

10 Timuş Maria, doctor în ştiinţe pedagogice, 
lector universitar

’’Tehnici de comunicare în domeniul ştiinţe 
ale sportului”. Curs universitar. 100 p.

6,25 iunie, 2022



TOTAL: 106,07

anul de studii 

2021 -  2022

CATEDRA DE LIMBI MODERNE

1 Vicol Dragoş, doctor habilitat în filologie, 
profesor universitar

"Realism artistic şi concepţie estetică în 
povestirile lui F. Neagu”. Monogragie. 300 
p.

18,75 martie, 2022

2 Brega Viorica, doctor în pedagogie, 
conferenţiar universitar

Curs practic de limba franceză (pentru 
specialităţile Educaţia fizică  şi Antrenament 
sportiv). 245 p.

15,32 februarie, 2022

3 Luca Aliona, doctor în filologie, 
lector universitar

’’Procese semantice active în limbajul 
specializat sportive”. Monografie. 276 p.

17,25 ianuarie, 2022

’’Cultura comunicării si limbajul de 
specialitate ” (pentru studenţii alolingvi ai 
Facultăţii de Kinetoterapie), ediţia a II-a 
revizuită şi completată. Curs de lecţii. 240 p.

15 mai, 2022

4 Nastas Natalia, doctor în ştiinţe pedagogice, 
lector universitar

’’Formarea competenţelor profesionale la 
studenţii instituţiilor de cultură fizică în 
cadrul disciplinei ”Limba engleză ”. 
Monografie. 300 p.

18,75 aprilie, 2022

Suport didactic la limba engleză pentru 
specialitătea ”Fitness şi programe de 
recreare”. 185 p.

11,57 martie, 2022

5 Gîdei Mariana, drd., asistent universitar Note de curs la disciplina „Comunicare 10,32 decembrie, 2021



managerială în sport”. 165 p.

TOTAL : 106,96

anul de studii 

2021 -  2022

TOTAL 

PE FACULTATEA SPORT: 535,67

ANUL DE STUDII 

2021 -  2022

V. Activitatea Facultăţii Sport privind cercetarea ştiinţifico-metodică

Nr.
crt.

Obiectiv strategic Proiecte propuse 
pentru îndeplinirea 

obiectivului strategic

Acţiuni
organizatorice

Reglementări /planuri 
tematice

Termen de 
realizare

1 2 3 4 5 6
1 Organizarea şi crearea condiţiilor 

pentru desfăşurarea cercetărilor 
aplicative pe direcţiile ştiinţifice 
prioritare, de participare în lucrul 
ştiinţific a membrilor catedrelor din

Lărgirea spectrului de 
probleme supuse 
cercetărilor în 
domeniul educaţiei 
fizice si a sportului.

Studiul literaturii 
ştiinţifico-metodice. 
Evaluarea nivelului 
pregătirii fizice 
(generale, speciale),

Editarea conţinuturilor 
rezultatelor obţinute în 
broşuri, monografii, 
capitole, materiale 
didactice, recomandări

2021 -  2022

2

cdrul facultăţii, studenţilor, 
masteranzilor.

Perfecţionarea mecanismelor de 
motivare a subiecţilor procesului de 
instruire (studenţilor, masteranzilor, 
doctoranzilor şi membrilor catedrei) ce 
stimulează participarea lor în 
desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice.

Investigaţii privind 
pregătirea fizică, 
tehnico-tactică şi 
psihologică a 
sportivilor din diferite 
ramuri ale jocurilor 
sportive. Organizarea 
seminarelor metodico- 
ştiinţifice cu antrenorii 
a echipelor naţionale.

tehnice, tactice, 
psihologice.
Aprecierea activităţii 
competiţionale a 
studenţilor. 
Organizarea 
conferinţelor ştiinţifice 
în cadrul facultăţii. 
Organizarea 
seminarelor de arbitraj.

metodice.
Aprobarea rezultatelor în 
cadrul Consiliului 
Facultăţii Sport.

2021 -  2022



Organizarea 
seminarelor ştiinţifico- 
metodice pentru 
antrenori.

3 Elaborarea analelor ştiinţifice a 
cadrelor didactice din cadrul 
catedrelor. Monitorizarea numărului 
de publicaţii înregistrate în baze de 
date internaţionale.

Pregătirea 
conţinuturilor de 
comunicări, articole şi 
alte publicaţii în 
reviste ştiinţifice şi 
materiale a 
conferinţelor, 
congreselor. 
Participare la congrese 
ştiinţifice cu genericul 
din sportul de 
performanţă.

Prezentarea studiului 
analizei materialelor 
bibliografice. 
Prezentarea analizei 
rezultatelor testării 
pregătirii fizice, 
tehnice şi tactice a 
sportivilor, datelor 
activităţii 
competiţionale, 
naţionale şi 
internaţionale.

Elaborarea programelor de 
antrenament, programelor 
de testare şi cercetare a 
activităţii competiţionale a 
sportivilor. Elaborarea 
curricumulelor şi 
ghidurilor metodice pentru 
şcolile sportive specializate 
cu probe de jocuri sportive.

2021 -  2022

4 Participarea în proiecte naţionale şi 
internaţionale. Monitorizarea realizării 
indicatorilor de performanţă ai 
procesului educaţional.

Lărgirea relaţiilor de 
colaborare cu catedrele 
de profil din ţară şi 
străinătate.
Crearea cunoştinţelor 
reciproc avantajoase în 
elaborarea proiectelor 
în domeniul 
disciplinelor de jocuri 
sportive şi altele.

Elaborarea Planului de 
activitate de colaborare 
pe plan naţional şi 
internaţional.
Schimbul de 
experienţă, surse 
literare, echipament 
tehnic în vederea 
desfăşurării 
cercetărilor ştiinţifice 
în cadrul catedrei la 
probe de jocuri 
sportive.

Aprobarea rezultatelor 
activităţii în cadrul catedrei 
şi înaintarea acestora spre 
publicare în reviste, 
culegeri ale conferinţelor şi 
congreselor, publicarea 
monografiilor, 
îndrumărilor metodice, 
manualelor ş.a.

2021 -  2022

5 Consultarea ştiinţifică a echipelor de 
probe sportive predate în cadrul 
facultăţii, loturilor naţionale şi 
cluburilor sportive privind dirijarea şi

Perfectarea utilajului şi 
echipamentului tehnic 
privind desfăşurarea 
activităţilor de

Semnarea Convenţiilor 
-  cadru cu instituţiile 
de profil din republica 
Moldova şi

Elaborarea proiectului de 
finanţare. Elaborarea şi 
înaintarea recomandărilor 
pentru antrenori şi corpului 2021 -  2022



controlul procesului de antrenament, 
aplicarea recomandărilor ştiinţifice 
obţinute în cadrul Laboratoarelor 
ştiinţifice a catedrelor din cadrul 
Facultăţii Sport.

cercetare, crearea 
echipelor de cercetare 
bazate pe experienţa 
membrilor din cadrul 
cluburilor sportive şi 
Laboratoarelor 
ştiinţifice a catedrelor 
din cadrul Facultăţii 
Sport.

contractelor de 
colaborare cu alte 
facultăţile de sport din 
ţările Uniunii 
Europene şi ţările CSI. 
Atragerea 
investigaţiilor din 
cluburi sportive, 
federaţii de profil 
pentru realizarea 
investigaţiilor.
Crearea bazei de date, 
privind spectrul de 
cercetări realizate. 
Actualizarea 
permanentă a 
informaţiilor de pe 
pagina web a catedrei 
şi pagina pe facebook.

administrativ al cluburilor 
sportive din Republica 
Moldova. Organizarea 
seminarelor metodice 
pentru antrenori a 
echipelor naţionale şi a 
cluburilor.

6 Sporirea potenţialului cercetărilor 
ştiinţifice a cadrelor didactice catedrei 
TMJ, prin publicarea monografiilor, 
materialelor ştiinţifico-metodice, care 
asigură activitatea ştiinţifică şi 
asigurarea calităţii a laboratorului 
ştiinţific al catedrei.
Formarea profesională a studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor la 
nivelul exigenţelor naţionale şi 
internaţionale.

Elaborarea notelor de 
curs.
Înaintarea spre 
publicare 
monografiilor, 
compendiilor, 
articolelor ştiinţifice, 
recomandărilor 
metodice. Elaborarea 
tezelor de licenţă şi de 
mastercu sporirea 
calităţii acestora, 
privind necesităţile 
actuale.

Participări la 
conferinţe, congrese 
ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale. 
Organizarea 
conferinţelor ştiinţifice 
în cadrul catedrei. 
Organizarea 
seminarelor metodice 
în cadrul catedrei. 
Asigurarea calităţii şi 
volumului de publicaţii 
în ediţiile specializate 
din ţară şi peste hotare.

Elaborarea proiectului de 
activitate a cercurilor 
ştiinţifice de probe sportive 
din cadrul facultăţii. 
Sporirea contingentului de 
membrii a cercurilor 
ştiinţifice.
Propuneri pentru 
eficientizarea colaborării 
între cadre didactice şi 
studenţi, masteranzi a 
universităţii.

2021 -  2022



7 Sporirea continuă a calităţii activităţii 
didactice şi de cercetare ştiinţifică a 
cadrelor didactice din cadrul 
catedrelor Facultăţii Sport.

Perfectarea 
conţinuturilor notelor 
de curs. Organizarea 
şi crearea condiţiilor 
pentru desfăşurarea 
cercetărilor aplicative 
pe direcţiile ştiinţifice 
prioritare, participare 
în lucrul ştiinţific a 
membrilor catedrei, 
studenţilor, 
masteranzilor şi 
doctoranzilor.

Atragerea şi asigurarea 
studiilor în cadrul 
Şcolii doctorale în 
cadrul USEFS. 
Finalizarea prin 
evaluare a
contingentului încadrat 
la studii la Şcoală 
doctorală a USEFS. 
Perfecţionarea 
mecanismelor de 
motivare a subiecţilor 
procesului de instruire 
(studenţilor, 
masteranzilor şi 
membrilor catedrei), ce 
stimulează participarea 
lor în desfăşurarea 
cercetărilor ştiinţifice. 
Ameliorarea activităţii 
colaboratorilor a 
catedrelor privind 
publicarea propriilor 
rezultate ale activităţii 
ştiinţifice în reviste, 
culegeri de materiale a 
conferinţelor şi 
congreselor naţionale 
şi internaţionale în 
variante de
monografie._________

Aprobarea temelor la teze 
de licenţă si master, 
conducătorilor ştiinţifici în 
cadrul catedrelor Facultăţii 
Sport.



VI. Activitatea privind orientarea profesională, ghidarea în carieră a studenţilor şi 
îmbunătăţirea relaţiei cu piaţa muncii

Studierea, generalizarea şi răspândirea experienţei de lucru a şcolilor, profesorilor, activitatea 
Facultăţii Sport privind lucrul instructiv-metodic cu profesorii, studenţii şi părinţii studenţilor.

Nr.
d/o

Obiective/acţiuni prioritare Rezultatul Termen de 
finalizare

Responsabili

1 Participarea la activităţile de 
promovare a imaginii 
facultăţii.

Elaborarea materialelor 
promoţionale pentru 
acţiunile: Ziua Uşilor 
Deschide la USEFS;

Târgul naţional al 
ofertelor educaţionale.

pe parcursul 
anului de studii

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

şefii catedrelor

membrii
catedrelor

2 Consilierea profesională a 
studenţilor, consilierea pentru 
găsirea unui loc de practică a 
studenţilor.

Rapoarte la practica 
desfăşurată.

pe parcursul 
anului de studii

Metodiştii 
stagiului de 

practică

membrii catedrei
3 Organizarea activităţilor de 

ghidare şi consiliere în carieră 
cu studenţii USEFS.

Seminar instructiv- 
metodic „Consolidarea 

parteneriatului 
absolvent-mediu 

universitar ”.

decembrie 2021 Decan 
Mocrousov E.

4 Realizarea activităţilor 
didactice la cursurile de 
perfecţionare continuă a 
profesorilor de educaţie fizică 
şi a antrenorilor.

Programe analitice, 
conţinuturi 

educaţionale, 
prezentări.

pe parcursul 
anului de studii

Decan 
Mocrousov E.

5 Asistenţă a stagiilor de 
practică sportiv-managerială a 
studenţilor anului III şi 
practica de antrenoriat 
studenţilor anului IV, privind 
desfăşurarea şi organizarea 
orelor educative, elaborarea şi 
organizarea activităţilor cu 
părinţii, etc.

Programe analitice, 
conţinuturi 

educaţionale. 
Rapoarte metodiştilor 

de practică.

pe parcursul 
anului de studii

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

şefii catedrelor

membrii
catedrelor

6 Promovarea ofertei 
educaţionale a USEFS în 
licee/colegii, liceile cu profil 
sportiv, şcoli sportive în 
scopul atragerii candidaţilor la 
studii.

Admiterea cu număr 
mare a studenţilor.

pe parcursul 
anului de studii

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

şefii catedrelor



VII. Ghidarea activităţii ştiinţifice a studenţilor Facultăţii Sport

Nr.
d/o

Direcţiile de cercetare Responsabili Rezultatul

1 Rolul jocurilor sportive în pregătirea 
sportivă a studenţilor.

Decan 
sef catedrei 

Teoria si metodica jocurilor 
membrii catedrei

teze de licenţă 
teze de master 

articole ştiinţifice

2 Aspecte din jocuri sportive ale educaţiei 
fizice şcolare.

Decan 
sef catedrei 

Teoria si metodica jocurilor 
membrii catedrei

teze de licenţă 
teze de master 

articole ştiinţifice

3 Aparatul conceptual al teoriei şi 
metodologiei atletismului, valoarea sa 
cognitivă şi aplicativă.

Decan 
sef catedrei de Atletism 

membrii catedrei

teze de licenţă 
teze de master 

articole ştiinţifice

4 Caracteristicile domeniilor generale 
pregătitoare şi specializate în sistemul 
contemporan al sportului (atletism).

Decan 
sef catedrei de Atletism 

membrii catedrei

teze de licenţă 
teze de master 

articole ştiinţifice

5 Fundamentarea teoretică a problematicii 
de pregătire profesională si formare 
continuă a specialiştilor de cultură fizică 
si sport.

Decan 
sef catedrei 

Management culturii fizice 
membrii catedrei

teze de licenţă 
teze de master 

articole ştiinţifice

6 Metodologia perfecţionării şi 
implementării sistemului de educaţie 
fizică la nivelul învăţământului 
preuniversitar şi universitar.

Decan 
sef catedrei 

Management culturii fizice 
membrii catedrei

teze de licenţă 
teze de master 

articole ştiinţifice

7 Procese semantice active în terminologia 
sportivă.

Decan 
sef catedrei 

Limbi moderne 
membrii catedrei

teze de licenţă 
teze de master 

articole ştiinţifice

8 Vocabularul a sportivilor de performanţă 
pe baza cursului limba modernă la 
momentul contemporan.

Decan 
sef catedrei 

Limbi moderne 
membrii catedrei

teze de licenţă 
teze de master 

articole ştiinţifice

VIII. Seminare metodico - ştiinţifice la Facultatea Sport

Nr. Temele referatelor/comunicărilor Referenţi Termenul

1 Aspecte actuale ale teorii şi practicii jocurilor 
sportive în Republica Moldova.

Decan 
sef catedrei 

Teoria si metodica 
jocurilor Şîrghi Serghei 

membrii catedrei

decembrie, 2021

2 Tehnologii moderne de evaluare a rezultatelor 
academice ale studenţilor în cadrul disciplinelor de 
jocuri sportive.

Decan 
sef catedrei 

Teoria si metodica

ianuarie, 2022



l ue activitate l ucuiiuiu spo
jocurilor Şîrghi Serghei 

membrii catedrei

ri ------

3 Strategii moderne de predare/învăţare/evaluare la 
ciclul II, studii prin masterat.

Decan 
Mocrousov E., 

Prodecan 
Dervici A.

februarie, 2022

4 Abordarea metodologică a performanţelor în probe 
de atletism.

Decan 
şef catedrei de Atletism 

Povestca Lazari 
membrii catedrei

aprilie, 2022

5 Rolul pregătirii speciale în probe de lupte. Decan 
Mocrousov E., 

Prodecan 
Dervici A.
Şef catedrei 

Probe sportive 
individuale 

Polevaia-Secăreanu A. 
Busuioc S.

mai, 2022

6 Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de 
predare-învăţare-evaluare.

Decan 
şef catedrei 

Management culturii 
fizice 

Budevici-Puiu Anatol 
membrii catedrei

mai, 2022

IX. Deplasări cu caracter ştiinţific

Nr.
d/o

Numele, prenumele Locul Termenul

1 Mocrousov Elena, dr. 
habilitat, conf. univ.

Deplasări cu Proiectul TOWARDS 
EUROPEAN UNIVERSITY 
LIFELONG LEARNING IN 
MOLDOVA (COMPASS)

pe parcursul anului de 
studii 

2021 -  2022

2 Mocrousov Elena, dr. 
habilitat, conf. univ.

International Congress o f Physical 
Education, Sport and Kinetotherapy, 
Bucureşti, România

iunie, 2022

3 Mocrousov Elena, dr. 
habilitat, conf. univ.

II World Congress o f Sport Sciences 
Researches, Manisa (Turkey)

martie, 2022

X. Participarea catedrelor din cadrul Facultăţţi Sport la conferinţele şi seminarele 
profesorilor la USEFS şi în afara ei

Nr.
d/o

Conferinţa Responsabili Termenul, locul 
desfăşurării

1 Congresul Ştiinţific Internaţional: 
„Sport. Olimpism. Sănătate ”, VI edition. 
70 de ani USEFS.

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

16-18 septembrie, 2021 
(USEFS, Chişinău, 

Republica Moldova)



membrii catedrelor
2 International Congress o f Physical 

Education, Sport and Kinetotherapy, 
Bucureşti, România.

Decan 
Mocrousov E.

iunie, 2022 
(Bucureşti, România)

XI. Activitatea educativă cu studenţii

Nr. Forme de lucru Termenul Responsabili Note privind 
îndeplinirea

1 Invitarea studenţilor restanţieri la 
şedinţele Facultăţii Sport.

pe parcursul 
anului de studii 

2021 -  2022

Decan 
Mocrousov E. 

Prodecan 
Dervici A.

2 Organizarea procesului instructiv al 
studenţilor care îşi fac studiile 
conform graficului individual.

pe parcursul 
anului de studii 

2021 -  2022

Decan 
Mocrousov E. 

şefii catedrelor din 
cadrul facultăţii 
şefii catedrelor 

practice
3 Oră consacrată Europei. 

Organizarea manifestaţilor 
ştiinţififce şi metodice în cadrul 
Facultăţii Sport.

decembrie, 2021 şefii catedrelor din 
cadrul facultăţii

membrii catedrelor
4 Serate cu ocazia sărbătorilor:

- Concurs „Balul bobocilor - 
2021 ”;
- Ziua studentului -  2021;
- Concursul „Miss USEFS -  
2021-2022”;
- Revelionul;
- Ziua îndrăgostiţilor - 
Dragobete;
- 8 Martie - Ziua Femeilor;
- Ziua umorului;
- 1 mai - Ziua Internaţională a 
omului muncii;
- 9 mai -  Ziua Victoriei în cel al 
doilea Război Mondial.

octombrie, 2021 
noiembrie, 2021 
decembrie, 2021

februarie, 2022

martie, 2022 

aprilie, 2022 

mai, 2022

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

şefii catedrelor din 
cadrul facultăţii

membrii catedrei

5 Organizarea întălnirilor, meselor 
rotunde tematice cu studenţii privind 
problemele actuale ale societăţii, ce 
ţin de materiile studiate conform 
planului de învăţământ, şi de istoria, 
cultura naţională şi europeană:
✓ „Francofonia în Republica 

Moldova”;
✓ „Ziua Internaţională a păcii" ;
✓ “Sunt un cetăţean activ al ţării”;
✓ “Problemele globale ale societăţii 

contemporani";
✓ Gr. Vieru -  Mândrie Naţională ;
✓ Patrimoniul cultural al Republicii

noiembrie, 2021

noiembrie, 2021 
ianuarie, 2022

martie, 2022

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

şefii catedrelor din 
cadrul facultăţii



Moldova: protejarea, conservarea 
şi restaurarea.

martie, 2022 
aprilie, 2022 membrii catedrei

6 Familiarizarea studenţilor cu
Strategia de Dezvoltare a Culturii 
„ Cultura 2021 ”, cu obiectivele şi 
acţiunile specifice preconizate pentru 
perioada în cauză.

septembrie,
2021

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

şefii catedrelor din 
cadrul facultăţii

membrii catedrelor
7 Familiarizarea studenţilor cu 

Programul de pregatire a 
sportivilor din RM  pentru 
participare la Jocurile Olimpice 
din Paris - 2024”.

noiembrie, 2021
şefii catedrelor din 

cadrul facultăţii

membrii catedrelor

8 Familarizarea studenţilor cu 
„Programul naţional strategic în 
domeniul securităţii demografice a 
Republicii Moldova (2011-2025) ” 
prin urmatoarele acţiuni:
- organizarea mesei rotunde 

privind prevenirea şi combaterea 
bolilor transmisibile şi 
netransmisibile ;
- informaţii în cadrul lecţiilor 
privind modul sănatos de viaţă şi 
prevenirea viciilor 
(tabacism,consumul de alcool şi 
droguri,alimentaţia neechilibrată).
- seminar tematic pentru studenţi 
privind comportamentul 
responsabil, cultura sexuală de 
sănătate a reproducerii.

noiembrie, 2021

pe parcursul 
anului de studii 

2021 -  2022

martie, 2022

şefii catedrelor din 
cadrul facultăţii

membrii catedrelor

9 Concurs de activitate artistică între 
facultăţi cu genericul „Citius, 
Altius, Fortius”, Starturi vesele.

mai, 2022 şefii catedrelor din 
cadrul facultăţii

membrii catedrelor
10 Măsuri de prevenire şi de educaţie

anticorupţională:
- lecţii (discuţii) organizate de 

reprezentaţii CCCEC pentru 
profesorii USEFS.

- asigurarea legalităţii şi 
transparenţei mijloacelor 
băneşti colectate de la 
părinţi/abiturienţi în perioada 
înmatriculării;

asigurarea transparenţei proceselor

pe parcursul 
anului 

de studii 
2021 -  2022

şefii catedrelor din 
cadrul facultăţii

membrii catedrelor



de difuzare a informaţiei şi de 
selectare a candidaţilor pentru 
bursele de studii şi a schimbului 
academic cu instituţiile de 
învăţământ de peste hotare;

- perfecţionarea şi mediatizarea 
cadrului normativ de organizare 
a admiterii în USEFS. 
Reducerea riscului de corupţie în 
procesul de admitere la studii;

- asigurarea transparenţei pe 
segmentul deţinătorilor actelor de 
studii.

11 Campionatele USEFS:

Badminton

Baschet

Volei

Tenis de masă 

Mini-fotbal în sală

Handbal

Atletism

Conform 
calendarului 

Campionatelor 
USEFS 

pentru anul de 
studii 

2021-2022

Clubul Sportiv 
USEFS

Grosul V., 
Anghel A.

Sestopal A. 
Tîrzîman O .

Conohova T. 
Pereu O.

Mocrousov E. 
Grosul V.

Sîrghi S., 
Jubîrca C. 
Anghel A.

Verejan R. 
Verejan G.

Povestea Lazari 
Svecla Svetlana

XII. Activitatea catedrelor privind învăţământul cu Frecvenţă redusă

Nr.
d/o

Forme de lucru Termenul Responsabili Note privind 
îndeplinirea

1 Elaborarea metodologiei de 
evaluare a lucrului individual a 
studenţilor la Frecvenţă Redusă la

pe parcursul 
anului de studii 

2021 -  2022

şefii catedrelor din 
cadrul facultăţii



disciplinele asigurate de catedre 
din partea Facultăţii Sport.

membrii
catedrelor

2 Asigurarea didactico-metodică a 
procesului de învăţământ la 
specialităţile cu Frecvenţă Redusă.

pe parcursul 
anului de studii 

2021 -  2022

şefii catedrelor 
membrii 

catedrelor

3 Asigurarea procesului de evaluare 
curentă a studenţilor la 
specialităţile cu Frecvenţă Redusă.

pe parcursul 
semestrului I şi5

II

şefii catedrelor din 
cadrul facultăţii 

membrii 
catedrelor

4 Oferirea consultaţiilor individuale 
studenţilor la Frecvenţă Redusă.

pe parcursul 
anului de studii

şefii catedrelor 
membrii 

catedrelor

5
Adaptarea conţinuturilor 
curriculare la graficul de studii la 
Frecvenţă Redusă.

pe parcursul 
anului de studii

şefii catedrelor 
toţi profesorii

6 Organizarea „ Zilelor Uşilor 
Deschise ” la Facultatea Sport 
pentru studenţii la specialităţile cu 
Frecvenţă Redusă.

decembrie, 2021 
mai, 2022

şefii catedrelor 
toţi profesorii

7 Inmănarea diplomelor pentru 
absolvenţii învăţământului cu 
frecvenţă redusă.

iunie, 2022 Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

XIII. Activitatea Facultăţii Sport privind îmbunătăţirea bazei materiale de instruire

Nr. Acţiunile întreprinse Termenul Responsabili Note privind 
îndeplinirea

1 Elaborarea şi dotarea disciplinelor 
facultăţii cu materiale didactice în 
format electronic.

pe parcursul 
anului de studii

Decan 
Mocrousov E.

catedrele
facultăţii

2 îmbunătăţirea bazei tehnico -  
materiale al Facultăţii Sport pentru 
dezvoltarea şi asigurarea calităţii 
înalte a procesului de livrare a 
activităţilor educativ -  sportive.

pe parcursul 
anului de studii

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

3 Elaborarea unor suporturi 
didactice pentru studenţii la 
Frecvenţă Redusă la catedrele din 
cadrul Facultăţii Sport.

pe parcursul 
anului de studii

Decan 
Mocrousov E.

catedrele
facultăţii

4 Atragerea de resurse bugetare şi 
extrabugetare pentru modernizarea 
şi întreţinerea bazei materiale a 
Facultăţii Sport, întreţinerea şi 
îmbogatirea acesteia.

pe parcursul 
anului de studii

Decan 
Mocrousov E.



5 Realizarea unui spaţiu educaţional 
deschis prin derularea de proiecte 
ştiinţifice externe, în parteneriat cu 
facultăţile din Europa sau în 
vederea perfecţionarii cadrelor 
didactice, colaborarea cu diverse 
instituţii din comunitatea 
republicană şi cu alte unităţi din 
domeniul din Republica Moldova.

pe parcursul 
anului de studii

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

XIV. Monitorizarea activităţii membrilor catedrelor de către decanul Facultăţii Sport

Nr.
d/o

Măsurile întreprinse Termene Responsabili

1 Analiza anului de studii 2020-2021 şi 
aprobarea activităţii de proiectare 
pentru anul de studii 2021-2022.

septembrie 2021 Decan Mocrousov E. 
Prodecan Dervici A.

şefii catedrelor 
membrii catedrelor

2 Analiza şi aprobarea asigurării 
didactico-metodice la disciplinele 
catedrelor din cadrul Facultăţii Sport.

octombrie 2021 membrii catedrelor

3 Analiza şi aprobarea planurilor 
individuale şi activităţii de cercetare 
ştiinţifică a membrilor catedreilor din 
cadrul Facultăţii Sport.

octombrie 2021 membrii catedrelor

4 Asistarea la lecţiile (conform 
graficului întocmit din partea 
catedrelor facultăţii).

pe parcursul anului 
de studii

Decan Mocrousov E.
şefii catedrelor 

membrii catedrelor
5 Analiza activităţii ştiinţifice cu 

studenţii şi masteranzii.
pe parcursul anului 

de studii
membrii catedrelor

6 Analiza rapoartelor individuale pe 
semestrul I şi semestrul II membrilor 
catedrelor. Totalurile sesiunilor.

ianuarie 2022 
iunie 2022

şefii catedrelor 
membrii catedrelor 

Prodecan Dervici A.

7 Totalurile activităţii catedrelor în anul 
de studii 2021-2022.

iunie 2022 Decan Mocrousov E. 
şefii catedrelor



XV. Asigurarea calităţii procesului educaţional

1. Componenţa Echipei de Asigurare a calităţii studiilor în cadrul Facultăţii Sport

Nr.crt
Numele,

prenumele Funcţia

1. Mocrousov Elena dr. habilitat în ştiinţe ale educaţiei, conf. univ., Decan Facultăţii 
Sport, preşedintele

2. Dervici Ana drd., asistent universitar, Prodecan Facultăţii Sport, vicepreşedintele

3. Ciobotaru Ana studentă, gr. 401 (AS), secretar

4. Sîrghi Serghei dr. în ştiinţe pedagogice, conf. univ., şef catedrei Teoria şi Metodica 
Jocurilor, membru

5. Budevici-Puiu Anatol dr. în istorie, prof. univ., şef catedrei Managementul Culturii Fizice, 
membru

6. Povestca Lazari dr. în pedagogie, prof. univ., Antrenor Emerit al RM, şef catedrei 
Atletism, membru

7. Vicol Dragoş dr. habilitat în filologie, prof. univ., şef catedrei Limbi Moderne, 
membru

8. Tărus Cătălin student, anul III, gr. 301 (AS), membru

2. Componenţa Consiliului Facultăţii Sport al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Funcţia Adresa de email

1 Mocrousov Elena Decan, dr. habilitat în ştiinţe ale educaţiei, 
conferenţiar universitar, 
Maestru Emerit al Sportului al R M - 
preşedinte

decanat.sport@gmail.com

2 Dervici Ana Prodecan, drd. - vicepreşedinte ana.dervici@gmail.com
3 Ciobotaru Ana Student, gr. 401 AS -  secretar ci obotarua@, gmail.com

membrii
4 Budevici-Puiu

Anatol
şef Catedrei Managementul Culturii Fizice, 
dr. în istorie, prof. univ.

catedramcf@gmail.com

5 Cuşneriov Alexei dr., conf.univ., catedra Managementul 
Culturii Fizice

ronin--- 1991@mail .ru

6 Savin Alexandru drd., asistent universitar, catedra 
Managementul Culturii Fizice

savinalexandru5@gmail.com

7 Vicol Dragoş Şef Catedrei Limbi Moderne, dr. hab., prof. 
univ.

dragoshvicol@vahoo.com

8 Brega Viorica dr. în pedagogie, conf. univ., catedra Limbi 
Moderne

catedalimbi@gmail.com

9 Coronovschi
Zinaida

asistent universitar, catedra Limbi Moderne catedalimbi@gmail.com

mailto:decansport@mail.ru
mailto:ana.dervici@gmail.com
mailto:ciobotarua@gmail.com
mailto:catedramcf@gmail.com
mailto:ronin---1991@mail.ru
mailto:savinalexandru5@gmail.com
mailto:dragoshvicol@yahoo.com
mailto:catedalimbi@gmail.com
mailto:catedalimbi@gmail.com


10 Povestea Lazari şef Catedrei Atletism, dr. în pedagogie, prof. 
univ., Antrenor Emerit al Republicii 
Moldova

Delefe8691@mail.ru

11 Svecla Svetlana drd., asistent universitar, catedra Atletism usefssvetlana@mail.ru
12 Mruţ Ivan dr. în pedagogie, conf.univ., catedra 

Atletism
ivanmrut@mail.ru

13 Sîrghi Serghei şef Catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor, dr. 
în ştiinţe pedagogice, conf. univ.

catedratmj @mail .ru

14 Conohova Tatiana dr. în pedagogie, conf.univ., catedra Teoria 
şi Metodica Jocurilor

15 Tăbîrţa Vasile dr. în ştiinţe pedagogice, conf.univ., 
Antrenor Emerit al RM, catedra Teoria şi 
Metodica Jocurilor

vasiletab@mail.ru

16 Bragarenco
Nicolae

dr. în ştiinţe pedagogice, lector universitar, 
catedra Teoria şi Metodica Jocurilor

nicu 0202@vahoo.fr

17 Volcu Irina dr. în ştiinţe pedagogice, lector universitar, 
vicepreşedinte Sindicatul USEFS

volcuirina@mail.ru

18 Nirca Octavian Preşedintele Biroului Sindical al 
studenţilor Facultăţii Sport, Masterat 
(EMMS)

Octaviannirca489@gmail.com

19 Ţăruş Cătălin Student, gr. 301 (AS) cat29517@gmail.com
20 Vasilachi Carolina Student, gr. 101 (AS) carolina.vasilachi@gmail.com
21 Rîşcovaia Elvira Student, Masterat (TAS), 90 ECTS ellariscovava@gmail.com
22 Crudu Vasile Student, gr. 301 (AS) vasilecrudu0402@gmail .com

3. Activităţi planificate privind monitorizarea/realizarea indicatorilor de calitate (IC)

Nr. crt. Activităţi planificate 
privind monitorizarea/realizarea indicatorilor de calitate (IC)

Termenul de 
realizare

IC 1
Asigurarea externă a calităţii

1. Elaborarea Planului anual de activitate al Echipei de Asigurare a calităţii studiilor în 
cadrul Facultăţii Sport.

septembrie
2021

2. Participarea la seminarele de formare/informare cu privire la evaluarea externă a 
programelor de studii din domeniul Ştiinţe ale sportului în vederea acreditării.

octombrie
2021

IC 2
Planul de învăţământ

1. Revizuirea Planurilor de învăţământ la ciclul I şi ciclul II, specialitatea „1000.1 
Antrenament sportiv”, specialitatea ”1000.2 Organizarea si dirijarea sportului”, 
specialitatea „Tehnologia Antrenamentului Sportiv", specialitatea ’’Educaţie, management 
si marketing în sport”.

2. Respectarea principiului continuităţii în elaborarea/revizuirea planurilor de învăţământ 
pentru programele de studii superioare de licenţă şi studii superioare de master.

3. Ajustarea planurilor de învăţământ la cerinţele actuale ale pieţei muncii.
4. Corelarea dintre pregătirea teoretică în cadrul cursurilor şi stagiile de practică a 

studenţilor.

septembrie
2021

septembrie-
noiembrie

2021

IC 3
Curriculum şi suportul curricular

1. Revizuirea/modernizarea curriculumurilor pe discipline din cadrul catedrelor Facultăţii 
Sport.

aprilie 2022

mailto:pelefe8691@mail.ru
mailto:usefssvetlana@mail.ru
mailto:ivanmrut@mail.ru
mailto:catedratmj@mail.ru
mailto:vasiletab@mail.ru
mailto:Nicu_0202@yahoo.fr
mailto:volcuirina@mail.ru
mailto:Octaviannirca489@gmail.com
mailto:cat29517@gmail.com
mailto:carolina.vasilachi@gmail.com
mailto:ellariscovaya@gmail.com
mailto:vasilecrudu0402@gmail.com


2. Analiza şi aprobarea curriculumurilor disciplinare prin prisma teoriei curriculare şi 
formării competenţelor în conformitate cu Cadrul Naţional/European al Calificărilor.

3. Corespunderea structurii curriculumelor la discipline prevederilor metodologice ale teoriei 
curriculare centrate pe student.

4. Elaborarea suporturilor de curs electronice pentru platforma MOODLE.
5. Implementarea strategiilor didactice interactive în cadrul lecţiilor.
6. Reflectarea cercetărilor titularului de curs în conţinutul curriculumului la disciplinele 

predate.
7. Implementarea Recomandărilor Ministerului Educaţiei al RM cu privire la formarea 

iniţială în domeniul educaţiei incluzive la nivel universitar (ordinul ME nr.739 din 05 
august 2016): elaborarea curriculumului, suportului de curs, participarea la activităţile cu 
privire la dezvoltarea educaţiei incluzive în formarea cadrelor din învăţământul superior.

8. Asigurarea formării competenţelor planificate în conţinuturi.
9. Eficientizarea organizării lucrului individual al studentului.__________________________

octombrie - 
noiembrie 

2021 
permanent

permanent

semestrul I 

permanent

IC 4
Managementul procesului de învăţământ

1. Aprobarea orarului activităţii didactice şi extradidactice a cadrelor didactice din cadrul 
Facultăţii Sport. Cooperarea cu Consiliul Calităţii al USEFS, cu Departamentul 
Management al Calităţii cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale procesului 
educaţional.

septembrie 
2021 

pe parcursul 
anului de 

studii
IC 5

Procesul de predare-învăţare-evaluare
1. Organizarea procesului de predare -  învăţare în baza curriculum-ului disciplinar, 

cursurilor academice editate, proiectării didactice respective.
2. Corelarea eficientă a formelor de organizare a procesului de studii prin activităţile de 

contact direct şi lucrul individual dintre profesori şi studenţi.
3. Aplicarea în cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare a strategiilor didactice 

postmoderne centrate pe student.
4. Analiza formelor de organizare şi predare în cadrul activităţilor didactice ale 

profesorilor catedrelor din cadrul Facultăţii Sport.
5. Implicarea studenţilor în activitatea de predare.
6. Analiza şi aprobarea formelor/tipurilor de realizare a evaluărilor curente şi finale în 

cadrul disciplinelor catedrelor din cadrul Facultăţii Sport.
7. Analiza utilizării mijloacelor TIC în realizarea activităţii didactice.
8. Analiza rezultatelor academice ale studenţilor la disciplinele catedrelor din cadrul 

Facultăţii Sport.

pe parcursul 
anului

pe parcursul 
anului

octombrie
2021

noiembrie 
2021 

aprilie 2022

ianuarie 
2022 

iunie 2022

1.

2.

3.

4.
5.

IC 6
Stagii de practică

Organizarea stagiului de practică sportiv-managerială şi de antrenoriat conform 
prevederilor. Regulamentului privind cadrul general de organizare şi desfăşurare al 
stagiilor de practică (ciclul I  şi ciclul II) cadrul Universităţii de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport.
Familiarizarea studenţilor cu specificul activităţii sportive desfăşurate în cadrul 
instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial, liceal.
Asigurarea studenţilor cu programe, indicaţii metodice, sarcini individuale 
corespunzătoare stagiului de practică în vederea atingerii rezultatelor planificate. 
Analiza rapoartelor de stagii de practică ale studenţilor şi metodiştilor din catedrele. 
Analiza rezultatelor stagiilor de practică, formularea măsurilor de îmbunătăţire

octombrie
2021

februarie
2022

septembrie
2021

ianuarie
2022



continuă.
6. Evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor-stagiari şi a unităţilor-bază privind 

calitatea stagiilor de practică. Analiza rezultatelor şi formularea măsurilor de
îmbunătăţire.______________________________________________________________

IC 7
Evaluarea rezultatelor academice

noiembrie 
2021 

martie 2022

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8. 
9.

Respectarea prevederilor Regulamentului USEFS privind evaluarea activităţii de 
învăţare a studenţilor.
Organizarea eficientă a evaluării rezultatelor învăţării a studenţilor. 
Elaborarea/aprobarea criteriilor şi metodelor de evaluare a cunoştinţelor studenţilor. 
Familiarizarea personalului didactic şi a studenţilor cu cerinţele şi procedurile de 
evaluare.
Aprobarea a subiectelor, testelor/biletelor de evaluare în cadrul disciplinelor catedrelor 
(de evaluare a competenţelor la nivel de cunoaştere, aplicare şi integrare).
Elaborarea testelor de evaluare în scopul unei evaluări obiective a competenţelor. 
Analiza şi aprobarea formelor/tipurilor de evaluare curentă şi finală în cadrul 
disciplinelor catedrelor.
Realizarea analizei rezultatelor evaluării şi a eficienţei metodelor de evaluare aplicate. 
Formularea măsurilor de îmbunătăţire continuă a evaluării studenţilor.

permanent 
pe parcursul 
semestrului I 

şi II

sesiunile de 
iarna şi vară 

noiembrie 
2021/ 

aprilie 2022

octombrie 
2021 

sfârşitul 
semestrului I

şi
semestrului

II
IC 8

Transparenţa informaţiilor de interes public
1. Actualizare site-ului la nivel de catedră, facultate şi universitate.
2. Asigurarea transparenţei informaţiilor cu privire la evaluarea Programelor de studii, 

predare-învăţare, cercetare şi evaluare în cadrul catedrei.
3. Analiza procesului de actualizare a informaţiei pe site-ul universităţii, pe pagina 

electronică Facebook a Catedrei şi calitatea acesteia.

pe parcursul 
anului de 

studii

pe parcursul 
anului de 

studii
IC 9

Personal profesoral didactic din cadrul catedrelor Facultăţii Sport
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Analiza calitativă şi cantitativă a structurii personalului academic care asigură procesul 
de predare-învăţare-evaluare în cadrul catedrelor Facultăţii Sport. Formularea 
măsurilor de îmbunătăţire a calităţii personalului didactic.
Monitorizarea procesului de recrutare şi selecţie a cadrelor didactice, pe baza unor 
criterii şi principii de calitate profesională şi morală, precum şi promovarea acestora, 
pe criterii de competenţă.
Indicarea calificativelor cadrelor didactice: studii de bază, vechimea în muncă, gradul 
ştiinţific, titlul didactic, sarcina didactică în instituţie.
Corespunderea calificării cadrelor didactice disciplinelor predate.
Acoperirea cu cadre didactice cu norma de bază, cumul extern şi prin cumul intern în 
conformitate cu cadrul normativ în vigoare.
Analiza ponderii cadrelor didactice şi ştiinţifice titulare şi prin cumul intern cu grade 
ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice care asigură predarea cursurilor teoretice la 
catedră (minim 70%).
Monitorizarea procedurii de evaluare a performanţelor personalului didactic._________

permanent

august-
septembrie

2021
septembrie

2021

septembrie
2021

iunie 2022



IC 10
Orientarea profesională şi ghidarea studenţilor în carieră

1. Realizarea/participarea la activităţile de formare a imaginii specialităţilor USEFS: 
expoziţii, târguri, conferinţe, simpozioane şi alte evenimente culturale, ştiinţifice şi 
publicitare.

2. Organizarea seminarelor formative pentru tineri privind inserţia profesională cu 
participarea studenţilor, absolvenţilor, personalităţilor din domeniul profesional şi al 
angajatorilor.

3. Asistarea traseului de formare profesională a studenţilor: stagii, proiecte, iniţiative 
sociale.

4. Includerea în Planul de activitate al Facultăţii Sport a activităţilor de promovare a 
imaginii specialităţilor/profesiiilor USEFS.

5. Includerea activităţilor de ghidare a studenţilor în carieră în planurile individuale ale 
cadrelor didactice din cadrul Facultăţii Sport.

6. Medierea situaţiilor problemă în formarea şi dezvoltarea profesională.
7. Analiza eficienţei activităţilor de ghidare şi consiliere în carieră realizate la nivel de 

facultatea. Formularea măsurilor de îmbunătăţire.

pe parcursul 
anului

septembrie
2021

pe parcursul 
anului

septembrie

iunie 2022

IC 11
Angajarea în câmpul muncii şi continuarea studiilor

1. Analiza procedurilor de evidenţă a angajării absolvenţilor în câmpul muncii. Măsuri de 
îmbunătăţire.

2. Crearea unei reţele sociale pentru a identifica rapid şi sigur oferte de angajare.
3. Asigurarea politicii de promovare la studiile de masterat, doctorat şi formare continuă a 

studenţilor USEFS.
4. Dezvoltarea de parteneriate cu mediul social şi cu instituţii pentru creşterea gradului de 

angajare a tinerilor absolvenţi.
5. Promovarea eficientă a competenţelor profesionale ale studenţilor pe piaţa muncii.
6. Efectuarea sondajelor sistematice ale angajatorilor privind calitatea Programelor de 

studii şi calitatea formării profesionale ale absolvenţilor USEFS.

pe parcursul 
anului de 

studii

septembrie-
octombrie

2021
sistematic

permanent

permanent

IC 12
Activitatea de cercetare

1. Desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică din cadrul Facultăţii Sport în concordanţă 
cu prevederile legale în vigoare şi Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică 
USEFS.

2. Elaborarea planului şi raportului anual de activitate ştiinţifică a Facultăţii Sport.
3. Participarea facultăţii în realizarea proiectelor instituţionale de cercetare; proiectelor 

naţionale/internaţionale de cercetare; cercetărilor individuale etc.
4. Reflectarea rezultatelor cercetării în rapoartele anuale ale facultăţii în domeniul 

cercetării.
5. Diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din cadrul facultăţii prin publicarea în 

reviste naţionale/internaţionale.
6. Analiza implicării şi participării cadrelor didactice ale facultăţii şi studenţilor în diverse 

proiecte/programe de cercetare.
7. Stabilirea obiectivelor de cercetare prin prisma orientărilor: educaţie incluzivă; 

combaterea violenţei în societate.
8. Analiza/aprobarea temelor propuse pentru lucrările de licenţă/master.
9. Analiza calităţii tezelor de licenţă/master a studenţilor specializaţi la Facultatea Sport.

permanent

septembrie 
2021 

iunie 2022

permanent

mai 2022 
mai-iunie 

2022 
februarie 

2022 
noiembrie 

2021 
iunie 2022



IC 13
Politica de asigurare a calităţii

1. Elaborarea şi aprobarea strategiei de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii la 
Facultatea Sport.
Analiza privind corelarea politicii în domeniul calităţii la nivel catedre facultatăţii- 
Facultatea Sport-universitate.
Analiza corelaţiei politicii facultăţii în domeniul asigurării calităţii cu obiectivele 
programului şi cerinţele, nevoile şi aşteptările părţilor interesate.
Evaluarea sistematică a Programelor de studii USEFS de către studenţii, absolvenţii 
USEFS şi angajatori. Analiza rezultatelor. Formularea măsurilor de îmbunătăţire. 
Participarea la procesul de revizuire a planurilor de învăţământ pentru programele de 
licenţă şi master.
Coordonarea şi monitorizarea evaluării curriculumurilor pentru unităţile de 
curs/modulele din planurile de învăţământ pentru ciclul I - licenţă şi ciclul II - master. 
Identificarea şi implementarea metodelor moderne de didactică universitară.
Dezvoltarea mecanismelor de îmbunătăţire continuă a modalităţilor de instruire a 
studenţilor şi masteranzilor.
Coordonarea, iniţierea şi monitorizarea procedurilor obiective şi transparente de 
evaluare a rezultatelor învăţării şi de evaluare periodică a calităţii corpului didactic.

10. Asigurarea participării active/implicării studenţilor în îmbunătăţirea continuă a calităţii.
11. Aprecierea şi stimularea cadrelor didactice, pe baza unor criterii şi principii de calitate 

profesională şi morală, precum şi promovarea acestora, pe criterii de competenţă.
12. Monitorizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice, evaluarea de către studenţi a 

prestaţiei cadrelor didactice şi a ofertei universitare.
13. Identificarea problemelor ce apar în legătură cu asigurarea şi evaluarea calităţii, cu 

înaintarea propunerilor către Consiliul de Asigurare a Calităţii a USEFS în vederea 
rezolvării acestora.

14. Propuneri de îmbunătăţire a planurilor de învăţământ, în funcţie de înnoirea informaţiei 
ştiinţifice, de particularităţile programelor de studii, de cerinţele pieţei muncii, de 
opţiunile studenţilor etc;_____________________________________________________

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

septembrie-
octombrie

2021

permanent

permanent

august 2021, 
septembrie 

2021, 
octombrie 

2021 
permanent

permanent

permanent

pe parcursul 
anului de 

studii

permanent

la necesitate
IC 14

Management intern al calităţii
1.

2.
3.

Realizarea evaluării cadrelor didactice: autoevaluare, evaluare reciprocă, evaluarea de 
către studenţi şi de către şeful catedrei. Evaluarea şefilor catedrelor din cadrul 
Facultăţii Sport către decan facultăţii.
Analiza rezultatelor evaluării cadrelor didactice, formularea măsurilor de ameliorare. 
Evaluarea periodică Programelor de studii prin aplicarea chestionarelor studenţilor, 
absolvenţilor şi angajatorilor.

la sfârşit de 
semestre I şi 

II

permanent

XVI. Planul şedinţelor Consiliului Facultăţii Sport

Nr. crt.
Data

şedinţei

Chestiuni de discuţie Raportor Note privind 
îndeplinirea, 

data
Nr. 1 

septembrie 
2021

1. Totalurile înmatriculării la anul I, ciclul I specialitatea 
”1000.1 Antrenament sportiv” la Facultatea de Sport.

2. Totalurile înmatriculării la anul I, ciclul II -  Masterat, 
specialitatea Tehnologia Antrenamentului Sportiv (90 ECTS), 
Tehnologia Antrenamentului Sportiv (120 ECTS), 
specialitatea ’’Educaţie, management si marketing în sport” 
la Facultatea Sport.

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.



3. Aprobarea Planurilor de activitate al catedrelor din cadrul 
Facultăţii Sport pentru anul de studii 2021-2022.
4. Aprobarea Planului de activitatea Facultăţii Sport pentru 
anul de studii 2021 -2022.

5. Aprobarea Planulurilor editoriale a catedrelor pentru anul 
de studii 2021 -  2022.

6. Aprobarea Planului operational de activitatea al 
Echipei de Asigurare a calităţii studiilor în cadrul Facultăţii 
Sport pentru anul universitar 2021-2022.

7. Aprobarea Planurilor operationale de activitatea al 
Echipelor de Asigurare a calităţii studiilor în cadrul 
caredrelor din Facultatea Sport pentru anul universitar 
2021-2022.

8. Aprobarea Planurilor Editoriale a catedrelor din cadrul 
Facultăţii Sport pentru anul de studii 2021-2022.

9. Aprobarea Tematicii la tezele de licenţă (frecvenţă şi 
frecvenţă redusă) şi tezele de master.

10. Monotorizarea respectării regulilor sanitare, dezinfectarea 
a sălilor de curs şi sălilor sportive al USEFS (Facultatea 
Sport) în situaţia pandemică COVID -  19 în Republica 
Moldova.

11. Diverse.

Nr. 2 
octombrie 

2021

1. Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică a membrilor 
catedrelor cu studenţii şi masteranzii în cadrul Facultăţii 
Sport.
2. Aprobarea Planului de îmbunătăţire a calităţii procesului 
de predare -  învăţare si formării profesioanale pentru anul 
de studii 2021 -  2022 la Facultatea Sport.
3. Aprobarea PLANIFICĂRII, ORGANIZĂRII ŞI 
MONITORIZĂRII ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE 
ŞTIINŢIFICĂ a catedrelor din cadrul Facultăţii Sport pentru 
anul de studii 2021 -  2022.
4. Aprobarea PLANIFICĂRII INDICATORILOR DE 
PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ÎN DETALIU a catedrelor 
din cadrul Facultăţii Sport pentru anul de studii 2021 -  2022.
5. Aprobarea temelor şi conducătorilor ştiinţifici la tezele de 
licenţă (frecvenţă şi frecvenţă redusă) şi tezele de master.
6. Diverse.

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

Nr. 3 
noiembrie 

2021

1. Aprobarea formelor şi tipurilor de evaluare în cadrul 
disciplinelor Facultăţii Sport la sesiunea de iarnă în anul de 
studii 2021-2022.

2. Analiza lucrului individual cu studenţii din cadrul 
catedrelor Facultăţii Sport.

3. Analiza rezultatelor stagiului de practică de antrenoriat 
a studenţilor anului IV la Programul de studii 1000.1

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.



Antrenament sportiv. Totalizarea stagiului de practică.

4. Analiza rezultatelor stagiului de Practică sportiv- 
managerială a studenţilor anului III la Programul de studii 
1000.1 Antrenament sportiv. Totalizarea stagiului de practică.

5. Analiza rezultatelor stagiului de Practica de 
antrenoriat-I şi Practica de antrenoriat-II la Programul de 
master Tehnologia antrenamentului sportiv (90 ECTS) şi 
Tehnologia antrenamemtului sportiv (120 ECTS). Totalizarea 
stagiilor de practică.

6. Analiza rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică la 
catedrele din cadrul Laboratoarelor ştiinţifice a catedrelor.

7. Diverse.

metodişti la 
practică

Nr. 4 
decembrie 

2021

1. Analiza rezultatelor activităţii la elaborarea tezelor de 
licenţă şi susţinerii tezelor de masterat în cadrul catedrelor.
2. Proiectarea activităţiilor de cercetare ştiinţifică la catedrele 

Facultăţii Sport.
3. Diverse

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

Nr. 5 
ianuarie 

2022

1. Aprobarea Orarului de susţinere repetată (II) a examenelor 
la sesiunea de iarnă a anului de studii 2021 -  2022 la 
Facultatea Sport grupelor academice cu frecvenţă (anul I, anul 
II, anul III şi anul IV).
2. Aprobarea prezentărilor Practicii sportiv -  manageriale la 
ciclul I (AS).
3. Aprobarea Listei bursierilor la ciclul I (AS).
4. Aprobarea prezentărilor Practicii de iniţiere la ciclul I, 
1000.2 Organizarea si dirijarea sportului.
5. Diverse.

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

Nr. 6 
februarie 

2022

1. Aprobarea Orarului de susţinere repetată (II) a 
examenelor la sesiunea de iarnă a anului de studii 2021 -  
2022 la Facultatea Sport grupelor academice la studiile de 
masterat (ciclul II), specialitatea Tehnologia 
antrenamentului sportiv şi Teoria si metodologia culturii 
fizice.

2. Aprobarea prezentărilor Practicii de antrenoriat (90 
ECTS) şi Practicii de antrenoriat -  I (120 ECTS) la 
Programul de master ”Tehnologia antrenamentului sportiv”.

3. Aprobarea Listei bursierilor la studiile de masterat 
(ciclul II), Program de studii Tehnologia antrenamentului 
sportiv şi Teoria si metodologia culturii fizice.

4. Diverse.

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

Nr. 7 
martie 2022

1. Aprobarea Orarului activităţilor pentru studenţii 
absolvenţi, anul IV (401 AS; 402 AS); Graficul activităţilor 
din cadrul practicii şi a sesiunii de licenţă (practica de licenţă,

Decan 
Mocrousov E.



AS); Orarului evaluării semestriale de vară (AS).

2. Aprobarea Orarului evaluării semestriale de vară 
(ODS); Graficul activităţilor din cadrul practicii şi a sesiunii 
de licenţă (ODS); Orarul activităţilor pentru studenţii 
absolvenţi (303 ODS).

3. Aprobarea Raportului privind activitatea Comisiei de 
evaluare a tezelor de master la Programul de master 
Tehnologia antrenamentului sportiv (90 ECTS) pentru anul de 
studii 2021 -  2022.

4. Aprobarea Raportului la Practica sportiv -  managerială 
la Specialitatea 1000.1 Antrenament sportiv.

5. Aprobarea Raportului Practicii de iniţiere 
specialitatea 1000.2 Organizarea si dirijarea sportului.

6. Diverse.

la

Prodecan 
Dervici A.

Nr. 8 
aprilie 2022

1. Aprobarea Orarului evaluării semestriale de vară (grupa 1, 
colocvii), anul de studii 2020 -  2021.
2. Aprobarea Orarului evaluării semestriale de vară 
(grupele 101 AS; 102 Asr) pentru anul de studii 2021 -  2022.

3. Aprobarea Orarului evaluării semestriale de vară 
(grupele 201 AS; 202 Asr; 203 ODS) pentru anul de studii 
2021 -  2022.

4. Aprobarea Orarului evaluării semestriale de vară (grupele 
301 AS; 302 Asr) pentru anul de studii 2021 -  2022.

5. Aprobarea Raportului Practicii de antrenoriat (90 ECTS) şi 
Practicii de antrenoriat -  I (120 ECTS) la Programul de 
master ’’Tehnologia antrenamentului sportiv”.

6. Aprobarea Informaţiei cu privire la marcare ”Zilei 
Europei ”.

7. Diverse.

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

Nr. 9 
mai 2022

1. Analiza activităţii catedrelor privind asigurarea didactică a 
învăţământului la specialitatea 1000.1 Antrenament sportiv 
(frecvenţă redusă).
2. Analiza datelor privind calitatea desfăşurării procesului 
instructiv-educativ la catedre pe baza chestionarelor 
sociologice aplicate de câtre studenţii Facultăţii Sport.
3. Aprobarea Orarului activităţilor pentru studenţii absolvenţi, 
anul IV (401 AS; 402 AS); Graficul activităţilor din cadrul 
practicii şi a sesiunii de licenţă (practica de licenţă, AS); 
Orarului evaluării semestriale de vară (AS).
4. Aprobarea Orarului evaluării semestriale de vară (ODS); 
Graficul activităţilor din cadrul practicii şi a sesiunii de licenţă 
(ODS); Orarul activităţilor pentru studenţii absolvenţi (303 
ODS).
5. Aprobarea Raportului la Practica sportiv -  managerială la 
specialitatea 1000.1 Antrenament sportiv.
6. Aprobarea Raportului Practicii de iniţiere la specialitatea

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.



1000.2 Organizarea si dirijarea sportului. 
7. Diverse.

Nr. 10 
iunie 2022

1. Aprobarea Orarului de susţinere repetată (II) a 
examenelor la sesiunea de vară, an compensator, anul de 
studii 2021 -  2022.

2. Aprobarea Orarului de susţinere repetată (II) a 
examenelor la sesiunea de vară (grupele 101 AS; 102 Asr) 
pentru anul de studii 2021 -  2022.

3. Aprobarea Orarului de susţinere repetată (II) a 
examenelor la sesiunea de vară (grupele 201 AS; 202 Asr; 
203 ODS) pentru anul de studii 2020 -  2021.

4. Aprobarea Orarului de susţinere repetată (II) a 
examenelor la sesiunea de vară (grupele 301 AS; 302 Asr) 
pentru anul de studii 2021 -  2022.

5. Aprobarea Raportului Practicii de antrenoriat (90 
ECTS) şi Practicii de antrenoriat -  I (120 ECTS) la 
Programul de master ”Tehnologia antrenamentului sportiv”.

6. Diverse.

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.

Nr. 11 
iulie 2022

1. Totalurile sesiunii de vară a anului de studii 2021 - 

2022.

2. Aprobarea Contingentului de studenţi la Facultatea Sport la 
01 iulie 2021 (învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu 
frecvenţă redusă, masterat -  1,5 ani de studii; 2 ani de studii).
3. Aprobarea Rapoartelor de activitate a catedrelor din cadrul 
Facultăţii Sport pentru anul de studii 2021 -  2022.

4. Aprobarea Raportului de activitatea al Facultăţii Sport 
pentru anul de studii 2021 -  2022.

5. Aprobarea Rapoartelor de activitatea Echipelor de 
Asigurarea a calităţii studiilor în cadrul catedrelor 
Facultăţii Sport pentru anul de studii 2021 -  2022.

6. Aprobarea Raportului de evaluare internă a calităţii 
studiilor la Facultatea Sport pentru anul de studii 2021 -  
2022.

7. Aprobarea Raportelor la Practica de licenţă la 
Programul de studii 1000.1 Antrenament sportiv.

8. Aprobarea Rapoartelor editoriale a catedrelor pentru 
anul de studii 2021 -  2022.

9. Aprobarea Raportului cu privire la activitatea Comisiei 
examenelor de licenţă nr. 3 (Facultatea Sport).

10. Aprobarea Raportului privind activitatea Comisiei de 
evaluare a tezelor de master la Programul de master

Decan 
Mocrousov E.

Prodecan 
Dervici A.



p lanul de activitate a
Tehnologia antrenamentului sportiv (120 ECTS) şi la 
Programul de master Teoria si metodologia culturii fizice 
pentru anul de studii 2021 -  2022.

ucuuuiu sport

11. Diverse.

Decanul Mocrousov Elena,
Facultătii Sport dr. habilitat în stiinte ale educaţiei,• I 5 5 5 7

conferenţiar universitar


