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INTRODUCERE 

 

Obiectivele Facultăţii Sport, aşa cum decurg din misiunea asumată, sunt definite 

după cum urmează:  

a) pregătirea unui număr semnificativ de specialişti în Educaţie Fizică şi Sport, 

capabili, prin competenţele lor teoretice şi practico-metodice să acţioneze eficient în 

învăţământul de toate gradele şi în sportul de performanţă şi mare performanţă şi să 

contribuie în viitor de dezvoltarea cercetărilor în Stiinta sportului si Educaţiei Fizice.  

b) asigurarea unui sistem de cunoştinţe privind adaptarea organismului la efort, 

identificarea şi aprofundarea factorilor biologici, psihologici şi sociali care condiţionează 

prestaţia motrică a individului în educaţie fizică şi sport, activităţi de timp liber si 

kinetoterapie; 

c) asigurarea studenţilor şi viitorilor absolvenţi a unui nivel ridicat de pregătire, 

deopotrivă, pe plan teoretic practic şi metodic; 

d) asigurarea însuşirii unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi generale şi specifice 

necesare predării educaţiei fizice şi sportului în instituţii de învăţământ de diferite grade 

precum şi în activitatea sportului de performanţă;  

e) dobândirea abilităţilor de explicare, demonstrare, sesizare a greşelilor frecvente şi 

corectare a acestora; 

f) formarea la studenţi a unor priceperi şi deprinderi metodice privind activitatea lor 

ca antrenori, de organizare si conducere a pregătirii în sportul de performanţă; 

g) formarea capacităţii de a studia şi aprecia efortul de antrenament de bază, 

înregistrarea şi analiza principalilor parametrii ai acestuia; 

h) modelarea profesională pentru lucru în echipă, abordări interdisciplinare şi pentru 

cercetare şi dezvoltare;  

i) orientarea pragmatică a procesului de învăţământ şi a activităţii de cercetare 

ştiinţifică; 

Obiectivele propuse au fost realizate pe baza competenţelor însuşite conform 

informaţiei academice, altele parţial, cauza fiind situaţia social-economică şi materială prin 

care trece astăzi Republica Moldova, inclusiv şi instituţia noastră, cât şi scăderea 

prestigiului profesiei de pedagog, atârnarea loială uneori a studenţilor faţă de procesul de 

instruire şi renumerarea insuficientă a tânărului specialist. 
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I. ANALIZA ACTIVITĂŢII  INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

1.1. Activitatea cadrelor în scopul îndeplinirii planurilor de învăţământ 

 

Activitatea didactică este deosebit de complexă şi constituie un sistem probalistic, 

oferind o serie de posibilităţi de programare a scopurilor, obiectivelor, a resurselor 

materiale şi metodologice a interacţiunilor dintre diferite elemente componente ale 

strategiilor didactice şi de prevenire a factorilor perturbări. 

Astăzi în cadrul facultăţii activează profesori de la 12 catedre. Corpul 

profesoral-didactic ale  acestor catedre le  constituie 186 persoane, printre care: 

 titulari:  

 7 doctori habilitaţi; 

 16 profesori universitari; 

  58   -  doctori  în  pedagogie; 

  34   conferenţiari; 

prin cumul:   

 4 doctori habilitaţi; 

 6 profesori universitari;  

 14 doctori  în  pedagogie; 

 9 conferenţiari.  

Din numărul total de angajaţi sunt: 12 antrenori   emeriţi, 16 maeştri ai sportului, 8 

arbitri de categorie internaţională. 

Colectivul existent al cadrelor didactice ce dispun de o pregătire profesională 

adecvată, proiectarea activităţii instructiv-educativ care reprezintă ansamblul de procese şi 

operaţii deliberative de anticipare, fiind orientaţi spre formarea la studenţi a cunoştinţelor 

teoretice şi priceperilor practico-metodice necesare în activitatea acestora pe viitor.  

 

1.2. Eficacitate  educaţională 

Facultatea de Sport practică o politică transparentă a recrutării şi admiterii 

studenţilor. Selecţionarea acestora este total nediscriminatorie, neţinând seama de 

considerente de ordin religios, sex, etnie etc. Procedurile de recrutare şi admitere ale 

studenţilor în Facultatea de Sport sunt făcute publice cu 6 luni înainte de aplicare prin: 

 - distribuirea de materiale de prezentare volante (afiş, ghidul studentului, pliante 

publicitare); - site-ul universităţii;  

-   publicitate în mass-media (ziare, reviste, TV);  

- organizarea de acţiuni deschise de conştientizare a importanţei protecţiei mediului 

(Marşuri ecologice, organizarea unor prelegeri).  

Conţinuturile făcute publice se referă la:  

- domeniul fundamental, domeniul pentru studii universitare de licenţă şi specializare 

în care se încadrează Facultatea;  

- forma de învăţământ; - durata studiilor;  
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- condiţii de admitere;  

- conducere academică;  

- plan de învăţământ; 

 - competenţele obţinute;  

- prezentarea cadrelor didactice şi a lucrărilor ştiinţifice elaborate de către acestea;  

- centrele în care se desfăşoară practica de specialitate; 

 - oportunităţile oferite de Facultate (burse). În acelaşi scop sunt organizate acţiuni 

precum „Ziua ușilor deschise” unde cei interesaţi să urmeze cursurile Facultăţii de  Sport 

pot discuta cu cadre didactice şi cu studenţi ai Facultăţii. 

         

 1.3. Raportul comisiei de asigurare a calităţii la Facultatea Sport în anul 

universitar 2016-2017. 

Raportul privind asigurarea calităţii în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport, în anul de studii 2016-2017, prezintă aspectele cantitative şi calitative ale 

asigurării calităţii, respectiv modul de organizare şi funcţionare a structurilor componente 

în Sistemul de Management al Calităţii, principalele activităţi realizate în sistem şi 

rezultatele înregistrate în perioada de raportare.  

Comisia de Asigurare a Calităţii a facultăţii Sport, conform  planului de activitate a 

Departamentului Managementul Calităţii USEFS pentru anul de studii 2016 - 2017, a 

colectat informaţii şi date din sistemul de asigurare a calităţii, inclusiv calitatea realizării 

dispoziţiilor emise de conducerea universităţii, astfel au fost efectuate: 

- Rapoarte de asigurare a calităţii şi componenţa echipelor de calitate ale catedrelor 

pendinte facultăţii Sport. 

- Raport cu referire la documentaţia privind stagiile de practică, specialitatea 

Educaţie fizică şi sport. 

- Raport privind rezultatele chestionarelor de evaluare a satisfacţiei studenţilor, în 

raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de facultate. 

- Raport cu privire la verificarea calităţii îndeplinirii registrelor în cadrul facultăţii 

Sport 

- Notă informativă cu privire la elaborarea şi susţinerea prealabilă a tezelor de 

licenţă/master la Facultatea Sport. 

-  Rapoarte privind calitatea procesului educativ, ştiinţific şi de învăţământ. 

 Comisia de asigurare a calităţii la facultatea Sport are menirea de a coordona şi 

oferi suport activităţilor din cadrul facultăţii privind creşterea calităţii serviciilor oferite, 

prin implicarea personalului didactic şi de cercetare, a personalului didactic auxiliar şi 

administrativ şi a studenţilor. 

Facultatea Sport este o instituţie complexă care înglobează patru catedre universitare 

cu activităţi diverse. 

 Catedra Managementul culturii fizice  

 Catedra Limbi moderne 

 Catedra Atletism 

 Catedra Teoria şi metodica jocurilor 
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Comisia de asigurare a calităţii la facultatea Spor are următoarea componenţă: 

 

Comisia de asigurare a calităţii la catedrele pendinte facultăţii Sport 

 

1. Sistemul de evaluare a calităţii în cadrul facultăţii  

Obiectivul fundamental al conducerii USEFS îl constituie implementarea unui sistem 

de asigurare a calităţii bazat pe o structură organizatorică, documentaţie, în general o 

politică care să permită monitorizarea continuă si ca efect îmbunătăţirea continuă a 

prestaţiilor cadrelor didactice si studenţilor. Sistemul de asigurare a calităţii educaţiei este 

reglementat de Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014. şi regulamentele interne de 

infrastructură a calităţii USEFS. În cadrul USEFS există Consiliul Calităţii, Departamentul 

Managementului Calităţii şi Comisii de Asigurare a calităţii la facultăţi, care funcţionează 

în conformitate cu regulamentele interne privind asiguarea calităţii: Regulament de 

funcţionare a infrastructurii calităţii USEFS (aprobat de Senat la 17.11.2014 p.v.2), 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Management al Calităţii 

USEFS (aprobat de Senat la 20.11.2015 p.v.2) şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a comisiilor de asigurare a calităţii (aprobat de Senat la 20.11.2015 p.v.2). 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele, prenumele Funcţia 

1.  Triboi Vasile Dr., prof. univ., decanul facultăţii sport, preşedintele Comisiei.  

2.  Volcu Gheorghe Drd., lect. univ., prodecanul facultăţii sport, vicepreşedintele 

Comisiei. 

3.  Mocrousov Elena Dr., lect.sup., şeful catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor. 

4.  Budevici-Puiu Anatol Dr., prof.univ., şeful  catedrei Managementul Culturii Fizice. 

5.  Povestca Lazar Dr., prof. univ., şeful catedrei Atletism. 

6.  Vicol Dragoş Dr. hab., prof. univ., şeful catedrei Limbi Moderne. 

7.  Creciun Valeria  Studentă, anul III, gr.301, secretar. 

8.  Mazîlu Ecaterina Masterandă, anul I, gr. TAS. 

Nr.crt Catedra Numele, prenumele Funcţia 

1.  Limbi moderne Vicol Dragoş  

Brega Viorica  

Coronovschi Zinaida 

Dr. hab., prof. univ.  

Dr., conf. univ. 

Lector superior 

2.  Teoria şi Metodica 

Jocurilor 

Mocrousov Elena  

Tabîrţa Vasile  

Verejan Ruslan 

Dr., lect.sup.,  

Dr., lectror superior  

Drd., lector universitar 

3.  Managementul 

Culturii Fizice 

Budevici-Puiu Anatol 

Cuşneriov Alexei 

Savin Alexandru 

Dr., prof.univ., 

Dr., conf. univ.  

Drd., lector universitar 

4.  Atletism Povestca Lazar  

Mruţ Ivan 

Svecla Svetlana 

Dr., prof. univ.  

Dr., conf.univ. 

Drd., lector superior 



7 
 

2. Politicile şi strategiile facultăţii privind asigurarea calităţii 

Introducerea Sistemului de Management al Calităţii este impusă de orientarea spre 

performanţă şi creşterea competitivităţii tuturor activităţilor didactice şi ştiinţifice. 

Autoevaluarea potenţialului facultăţii şi îmbunătăţirea performanţelor corpului profesoral, 

al studenţilor şi absolvenţilor reprezintă aspectele managementului intern al calităţii.  

Politicile şi strategiile facultăţii sport pentru asigurarea calităţii se fundamentează pe 

următoarele principii:  

 Echitatea - se referă la faptul că membrii comunităţii academice, ca şi beneficiari ai 

programelor şi serviciilor educaţionale oferite de facultatea sport, trebuie să beneficieze de 

un tratament egal în aplicarea reglementărilor şi procedurilor academice, în evaluare şi în 

accesul la informaţii corecte şi de actualitate.  

 Externalitatea constă în aceea că adoptarea şi introducerea sistematică a 

mecanismelor interne de calitate se va face în corelaţie directă cu standardele de referinţă 

externe, rapoartele şi recomandările evaluatorilor externi, date rezultate din analize 

statistice comparative, punctele de vedere ale beneficiarilor noştri etc.  

 Perfecţionarea continuă a sistemului se face printr-o atitudine pro-activă şi 

reacţie promptă, revizuire permanentă a politicilor şi procedurilor, identificarea şi 

diseminarea regulilor de bună practică şi pregătirea continuă a personalului.  

 Transparenţa în legătură cu strategiile şi deciziile adoptate, ca şi cu rezultatele 

evaluărilor interne şi externe, este un alt principiu de bază al sistemului de evaluare şi 

asigurare a calităţii.  

În cadrul proceselor de prestare a serviciilor (educaţionale, de cercetare şi a altor 

servicii bazate pe ştiinţă), facultatea sport promovează următoarele strategii ale 

managementului calităţii, în acord cu tendinţele actuale la nivel european şi internaţional:  

 Focalizarea către client: facultatea identifică cerinţele prezente şi viitoare ale 

pieţei forţei de muncă şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile pe care le oferă, 

asigurând satisfacerea lor integrală;  

 Promovarea unei atitudini proactive şi a exemplului personal;  

 Înţelegerea schimbărilor intervenite în mediul extern şi a necesităţii de a 

răspunde la aceste schimbări;  

 Asigurarea unui climat de încredere între membrii comunităţii facultăţii sport; 

 Încurajarea şi recunoaşterea contribuţiei fiecărei persoane, promovarea unei 

comunicări deschise şi oneste;  

 Implicarea personalului, care presupune: punerea în valoare a competenţelor, 

cunoştinţelor şi experienţei în relaţia cu domeniul productiv şi cu celelalte părţi interesate; 

împărtăşirea cunoştinţelor şi a experienţei în cadrul colectivelor fiecărei entităţi 

funcţionale;  

 Asumarea răspunderii pentru rezolvarea problemelor, implicarea activă în 

identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire, dezvoltarea unui spirit creativ în definirea 

viitoarelor obiective ale universităţii;  
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 Abordarea procesuală a tuturor activităţilor prin identificarea şi evaluarea datelor 

de intrare şi de ieşire ale acestora, identificarea interfeţelor activităţilor cu entităţile 

funcţionale, evaluarea riscurilor posibile, a consecinţelor şi impactului activităţilor asupra 

beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate;  

 Stabilirea clară a responsabilităţilor şi autorităţii privind managementul 

proceselor;  

 Abordarea sistemică la nivelul conducerii prin integrarea proceselor care intervin 

în relaţia cu beneficiarii şi cu celelalte părţi interesate, cu cele corespunzătoare activităţilor 

din interiorul universităţii (definirea cerinţelor referitoare la conducere, identificarea şi 

asigurarea resurselor necesare, desfăşurarea proceselor, până la evaluarea şi analiza 

rezultatelor, în scopul identificării posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor 

educaţionale oferite).  

 Creşterea continuă a calităţii tuturor proceselor, analiza periodică a criteriilor de 

evaluare stabilite pentru a identifica zonele în care trebuie realizate îmbunătăţiri, 

recunoaşterea contribuţiei personale a fiecărui membru al comunităţii academice;  

 Promovarea valorii şi încurajarea performanţei în toate domeniile de activitate 

astfel încât să fie atrase şi menţinute resurse umane cu calificare înaltă;  

 Planificarea strategică si transparenţa decizională.  

Activităţile în domeniul asigurării calităţii se vor axa pe: 

- Analiza situaţiei existente;  

- Prezentarea rezultatelor acţiunilor de auditare;  

- Îmbunătăţirea continuă a regulamentului de funcţionare şi organizare a 

facultăţii şi a catedrei în concordanţă cu exigenţele sistemului de management al calităţii;  

- Determinarea unor trasee calitativ superioare pentru îndeplinirea misiunii şi 

obiectivelor facultăţii. 

 

3. Rezultate pentru indicatorii: programe de studii, suport curricular, 

activitatea didactică, activitatea de cercetare ştiinţifică 

Programul de studii existent în cadrul facultăţii sport funcţionează din anul 2005. 

Sondajele realizate cu studenţii şi cu absolvenţii facultăţii, analiza situaţiei privind 

angajabilitatea absolvenţilor facultăţii au demonstrat necesitatea revizuirii planurilor de 

studii, precum şi a specializărilor din cadrul facultăţii sport. Ajustarea acestora este 

dictată de schimbările sociale actuale şi de cererea pieţei muncii naţionale şi europene. 

Astfel, în vederea creşterii impactului asupra viitorilor candidaţi şi adaptării la 

cerinţele pieţii, Comisia de asigurare a calităţii la facultatea sport a propus pentru anul 

universitar 2017-2018 următoarele modificări a Nomenclatorului domeniilor de formare 

academică şi profesională pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ 

superior, ciclul I – licenţă: 
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1 2 3 4 5 

105 Ştiinţe ale sportului 1051 Sport 1051.1 Antrenament sportiv  

   1051.2 Management în sport  

   1051.3 Marketing în sport  

   1051.4 Psihologia sportului  

   1051.5 Jurnalism sportiv  

   1051.6 Dans sportiv  

 

Monitorizarea activităţii didactice în cadrul catedrelor a demonstrat următoarele: 

- Activitatea didactică în cadrul catedrelor facultăţii se realizează în baza 

curricullum-ului disciplinar, cursuri de lecţii, fişe disciplinare, material intuitiv, proiectării 

didactice etc. 

- Cadrele didactice desfăşoară lecţii demonstrative, fapt înregistrat în Registrele de 

evidenţă a lecţiilor demonstraive în cadrul catedrelor; 

- Formele de organizare a procesului de studii îmbină judicios activităţile de contact 

direct dintre profesor şi studenţi şi lucrul individual; 

- În cadrul procesului de studii se aplică strategii didactice eficiente (moderne, 

interactive, activităţi de echipă, etc.); 

- Cadrele didactice sunt pregătite special în domeniul predării la nivel universitar. 

Rezultatele activităţii de cercetare în cadrul facultăţii pentru anul universitar 2016-2017 

Activităţi de cercetare  Cuantumul 

activităţilor ştiinţifice  

Lucrări ştiinţifice publicate 

Cărţi publicate /şi editori în cărţi de specialitate Naţionale /Internaţionale  21 

Manuale didactice 2 

Îndrumare de laborator / aplicaţii/ghiduri metodice 6 

Articole în reviste cotate şi în proceedings indexate ISI Thomson Reuters - 

Articole internaţionale recunoscute 5 

Articole în reviste/ volume ale congreselor/conferinţelor internaţionle cu referenţi  61 

Articole în reviste/ volume ale congreselor/ conferinţelor naţionale cu referenţi  21 

Membru în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice  al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice 

Organizatori de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale 39 

Membri cu experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau 

învăţământ naţionale şi internaţionale 

70 

Participări la manifestări ştiinţifice cu susţineri de lucrări 

Naţionale 6 

Internaţionale 27 

Brevete şi produse omologate 

Premii/diplome acordate 

Academia de Ştiinţe a Moldovei 

9 



10 
 

Ministerul Educaţiei 

Ministerul Tineretului si Sportului 

CNAA 

Alte autorităţi 

Proiecte / Granturi de cercetare 

Naţionale/Internaţionale 

Membru 

Director 

20 

Stagii de cercetare efectuate în străinătate/ 

participări în programe de mobilitate ştiinţifică 

8 

Seminarii ştiinţifice  51 

 

Totodată, în premieră, în anul universitar 2016-2017, facultatea sport a fost unul 

dintre organizatorii forului ştiinţific internaţional - CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ 

INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a VI-a, TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE ÎN CULTURĂ 

FIZICĂ ŞI SPORT, GALAŢI, ROMANIA, 26 – 27 mai 2017 (organizatori : Universitatea 

„Dunărea De Jos” Galaţi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport ; Universitatea de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, Republica Moldova, Facultatea de Sport şi   

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport ;  ). 

 

MEMBRI AI COMITETULUI ŞTIINŢIFIC: 

Prof. univ. dr. hab. Manolachi Veaceslav 

USEFS Chişinău, Republica Moldova 

Prof. univ. dr. Vasile Triboi 

USEFS Chişinău, Republica Moldova 

Prof. univ. dr. Budevici-Puiu Anatol 

USEFS Chişinău, Republica Moldova 

Prof. univ. dr. Povestca Lazari 

USEFS Chişinău, Republica Moldova 

Conf. univ. dr. Budevici-Puiu Liliana 

USEFS Chişinău, Republica Moldova 

Conf. univ. dr. Calugher Viorica 

USEFS Chişinău, Republica Moldova 

Conf. univ. dr. Victor Buftea 

USEFS Chişinău, Republica Moldova 

 

4. Evaluarea cadrelor didactice (punctajul obtinut este în proces de preclucrare) 

 Evaluarea cadrelor didactice este un element obligatoriu al managementului intern al 

calităţii şi a inclus:  

 Autoevaluarea; 

 Evaluarea colegială; 

 Evaluarea de către şeful catedrei/decan. 

În acest scop au fost aplicate fişele de evaluare, elaborate de Consiliul Calităţii 

USEFS, cadrelor didactice din cadrul catedrelor: Limbi moderne, Atletism, Teoria şi 

metodica jocurilor, Managementul culturii fizice, rezultatele cărora, sunt centralizate în 

tabelele de mai jos: 
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AUTOEVALUAREA CADRELOR DIDACTICE 

Nr. CRITERIU Indicatori de performanţă Punctaj 

obţinut 

1 Activitate 

didactică 

Introducere de cursuri noi  

Gradul de acoperire al cursurilor cu material didactic 

(manuale, suporturi de curs, caiete de lucrări practice etc. – 

inclusiv în format electronic) 

 

Desfăşurarea activităţilor de: curs, seminar/laborator/lucrări 

practice din cumul 

 

2 Activitate 

ştiinţifică 

Cărţi, tratate, monografii publicate la edituri recunoscute  

Capitole în cărţi  

Articole în reviste cotate ISI/BDI  

Articole în reviste cu referenţi ştiinţifici  

Lucrări în volumele conferinţelor internaţionale  

Comunicări prezentate la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, 

mese rotunde organizate de instituţii de învăţământ sau de 

cercetare la nivel naţional 

 

Brevete omologate/premii ştiinţifice  

Granturi cîştigate prin competiţie  

Contracte de cercetare ştiinţifică  

3 Recunoaştere 

naţională şi 

internaţională 

Conducător de doctorat  

Profesor invitat pentru prelegeri în universităţi de prestigiu  

Membru în academii de ştiinţă/artă  

Membru în asociaţii profesionale naţionale  

Membru în asociaţii profesionale internaţionale  

Membru în comisii de doctorat  

Membru în colective de redacţie (inclusiv recenzor) 

publicaţie ISI sau BDI) 

 

Membru în echipe de expertiză/comisii de evaluare a 

cercetării ştiinţifice 

 

Membru al comitetelor ştiinţifice ale 

conferinţelor/simpozioanelor 

 

Citări ale lucrărilor în tratate, cursuri, monografii, articole, 

studii etc. 

 

Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale sau 

internaţionale 

 

4 Activitate 

desfăşurată cu 

studenţii 

Organizarea de activităţi extradidactice cu studenţii (teren, 

seminarii pe teme de specialitate etc.) 

 

Îndrumare lucrări de licenţă, disertaţie  

5 Activitate în 

comunitatea 

academică 

Îndeplinirea sarcinilor permanente*  

Îndeplinirea sarcinilor periodice**  

Membru în comisie de licenţă/disertaţie/admitere  

Membru în comisii de specialitate/senat sau activitate de 

conducere/coordonare la nivelul 

universităţii/facultăţii/catedrei 

 

Disponibilitate pentru acţiunile organizate la nivelul 

catedrei/facultăţii/ universităţii 

 

6 Dezvoltare 

profesională şi 

personală 

Participarea la mobilităţi Erasmus  

Participarea la alte forme de pregătire profesională sau 

extraprofesională 

 

Punctaj total general  
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EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE  DE CĂTRE CONDUCEREA 

CATEDREI/FACULTĂŢII 

Nr. CRITERIU Punctaj 

total 

1 Complexitatea şi dificultatea activităţii specifice postului.  

2 Planificarea activităţii didactice: fişa disciplinei, actualizarea materialului didactic, 

noutăţi bibliografice etc. 

 

3 Îndeplinirea sarcinilor didactice din fişa postului: prezenţă la ore, punctualitate, 

asumarea responsabilităţilor, autodisciplină, rigurozitate şi consecvenţă etc. 

 

4 Utilizare material didactic adecvat obiectivelor: manual, suport de curs, caiet de lucrări 

practice – inclusiv în format electronic, fişă de lectură, prezentare electronică etc. 

 

5 Cercetarea ştiinţifică (documentare, elaborare materiale didactice, studii, îndrumare, 

articole etc.) 

 

6 Prezenţă şi activitate eficientă la acţiunile catedrei/facultăţii/universităţii (şedinţe, 

sesiuni etc.) 

 

7 Realizarea sarcinilor didactice de coordonare în cadrul facultăţii: tutore, îndrumare 

lucrări de licenţă/proiecte de diplomă, coordonator program de studiu, îndrumare 

practică etc. 

 

8 Participare în proiecte naţionale şi internaţionale: congrese, conferinţe, publicare 

articole, cărţi etc. 

 

9 Îndeplinirea sarcinilor de conducere/coordonare în cadrul universităţii/facultăţii: 

activităţi de coordonare, membru Senat, membru în comisii de specialitate la nivel 

universitar etc. 

 

10 Interes pentru dezvoltare profesională şi personală, participare în diferite programe, 

mobilităţi Erasmus etc. 

 

11 Prestigiu profesional şi moral în cadrul catedrei/facultăţii/universităţii  

TOTAL GENERAL  

 

 

EVALUAREA COLEGIALĂ 

Nr. CRITERIU  

1 Asumarea responsabilităţii, autodisciplină, implicare şi participare la 

realizarea sarcinilor permanente/periodice 

 

2 Abilităţi de lucru în echipă, cooperare şi integrare în colectiv  

3 Perseverenţă în atingerea obiectivelor didactice şi extradidactice în cadrul 

universităţii/facultăţii/catedrei 

 

4 Consecvenţă în participări la acţiunile 

facultăţii/universităţii/extrauniversitare 

 

5 Interes pentru proiecte, îndrumare lucrări de licenţă, disertaţie etc.  

6 Autoorganizare, perseverenţă, punctualitate, conştiinciozitate.  

7 Iniţiativă, creativitate şi fidelitate, interes pentru activităţi de dezvoltare 

profesională şi personală 

 

TOTAL GENERAL  
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5. Evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor 

Studenţii constituie un element definitoriu al activităţii universitare. Studenţii sunt 

clienţii universităţii, având un caracter dual: clienţi interni (ca participanţi) şi externi (ca 

beneficiari). Ei au propriile cerinţe şi aşteptări faţă de universitate. Situaţia în care studenţii 

îşi suportă prin taxe costurile de pregătire accentuează poziţia lor de clienţi externi, ei 

devenind în acest context clienţii principali ai serviciului de formare profesională. 

Studenţii fac parte din organismele de decizie ale universităţii. În lipsa unei culturi 

instituţionale adecvate, a definirii clare a aşteptărilor şi cerinţelor faţă de universitate, 

aceştia se transformă în participanţi pasivi la viaţa universităţii. 

Pentru realizarea sondajului sociologic am formulat întrebările aplicate studenţilor 

anilor de studii I-IV, astfel încât să fie posibilă: 

 monitorizarea indicatorilor de calitate cu privire la:  cadrul normativ al 

Programului de studii; curriculum pe discipline, managementul procesului de învăţământ, 

procesul de predare–învăţare–evaluare, cadre didactice; stagii de practică; evaluarea 

rezultatelor academice; angajări în câmpul muncii; serviciile universitare; 

 reflectarea gradului de satisfacţie a studenţilor privind calitatea studiilor în cadrul 

USEFS; 

 formularea punctelor tari şi slabe ale procesului de studii în cadrul USEFS; 

 formularea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii studiilor în cadrul USEFS.  

În contextul analizei răspunsurilor cu privire la indicatorii de calitate, acestea pot fi 

caracterizate după cum urmează: 

I. Cadrul normativ al Programului de studii, indicator care s-a referit la 

corelarea Programului de studii cu necesităţile pieţei de muncă, la succesiunea logică a 

disciplinelor de studii, la accesibilitatea acestora, eficienţa acestora la formarea 

profesională şi la posibilităţile pe care le oferă Programul pentru continuarea studiilor la 

următoarele cicluri, a fost apreciat cu bine şi foarte bine în proporţie de 72,81% de către 

studenţii anului I; 94,43% - de către studenţii anului II; 68,88% - de către studenţii anului 

III. Totodată, aproximativ 50% (49,48%) au calificat componentele Cadrului Normativ al 

Programului de studii ca fiind satisfăcătoare, fapt care semnifică existenţa unor lacune în 

organizarea planurilor de studii şi solicită o ajustare/rectificare a acestora, astfel încât să fie 

compatibile cu piaţa mucii.  

II. Curriculum pe discipline, managementul procesului de învăţământ, 

procesul de predare–învăţare–evaluare, cadre didactice, este criteriul de evaluare a 

calităţii care include următoarele: asigurarea cu suport curricular a disciplinelor de studii, 

utilizarea eficientă a strategiilor didactice, numărul disciplinelor de specialitate, 

organizarea şi realizarea lucrului individual al studenţilor, calitatea cadrelor didactice 

implicarea în realizarea Programului de studii şi managementul procesului de învăţământ. 

Referitor la aceste componente pot fi prezentate următoarele rezultate: majoritatea 

studenţilor le-au apreciat ca fiind bune şi foarte bune – 75,57% dintre respondenţii anului I; 

96,43% -  la anul II şi 70,48% - la anul III de studii. Totodată, aproximativ 39% dintre 

studenţii facultăţii sport au apreciat ca fiind suficient (anul I – 19,17%; anul II – 2,98%, 

anul III – 16,19%), iar 18,6% - au apreciat nivelul indicatorilor cu note minime, fapt care ar 
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trebui să ne atenţioneze asupra calităţii conţinutului curricular al Programului de studii, a 

gradului de pregătire profesională a cadrelor didactice şi a calităţii desfăşurării lecţiilor, 

prin prisma utilizării tehnologiilor moderne de instruire.  

III. Stagiile de practică, având următoarele criterii de evaluare a calităţii: 

aplicabilitatea practică a disciplinelor studiate, prestaţia studentului în cadrul stagiului, 

implicarea universităţii în realizarea obiectivelor stagiului, gradul de satisfacţie al 

studenţilor în urma realizării stagiului, au fost apreciate de către studenţi ca fiind bune şi 

foarte bune – 68,33%  dintre respondenţi, la un nivel mediu – 26,67%, iar 5%- nivel slab, 

acest fapt semnificând existenţa unor lacune în ceea ce priveşte conţinutul unor discipline 

din planul de studii şi utilitatea acestora pentru activitatea practică de viitor, precum şi 

calitatea procesului de organizare a stagiilor de către universitate (elaborarea suportului 

curricular pentru stagii, monitorizarea stagiilor, relaţia student-unitatea-bază). 

IV. Evaluarea rezultatelor academice, este indicatorul care se referă la 

obiectivitatea procesului de evaluare a rezultatelor şcolare, realizarea evaluării pentru 

nivelele de cunoaştere, aplicare şi integrare, eficienţa utilizării mijloacelor în vederea unei 

evaluări obiective. Majoritatea studenţilor–94,45% la anul I; 72,81 % - la anul II, 75,76% - 

la anul III, au apreciat cu bine şi foarte bine procesul de evaluare a rezultatelor academice 

în cadrul USEFS. Totodată, aproximativ 28,37% dintre respondenţi au apreciat acest 

proces cu note minim. Pornind de la aceste rezultate considerăm că structurile interne de 

asigurare a calităţii din cadrul catedrelor, facultăţii, universităţii trebuie să acorde o atenţie 

sporită acestei probleme, în special criteriilor de evaluare şi apreciere a rezultatelor 

academice şi eficienţei metodologiei utilizate în evaluare. 

V. Angajări în câmpul muncii, criteriu care include următoarele componente: 

necesitatea continuării studiilor la următoarele cicluri, aplicarea unor mecanisme de 

orientare în carieră de către catedre/facultăţi şi aprecierea propriilor şanse de angajare în 

câmpul muncii. Au apreciat înalt şi foarte înalt necesitatea continuării studiilor 84,21% 

dintre studenţii anului I, 95,83 % - dintre respondenţii anului II şi 80% - studenţii anului III. 

Totodată, o parte dintre respondenţi: 25,66% au apreciat aceasta necesitate cu note minime 

şi medii, ceea ce ne face să credem că studenţii sunt slab informaţi cu privire la acest 

subiect de către catedră/facultate, fapt confirmat de aprecierea minimă şi medie în 

proporţie de 44,05% dintre respondenţi a activităţii de orientare în carieră a studenţilor în 

timpul studiilor. Ceea ce explică un număr destul de mare de respondenţi care îşi apreciază 

la nivel minim şi mai jos de mediu şansele de angajare în câmpul muncii – 45,23% dintre 

respondenţi. 

VI. Serviciile universitare se referă la calitatea vieţii în căminele studenţeşti, la 

calitatea serviciilor oferite de biblioteca şi cantina universităţii, care au fost apreciate după 

cum urmează: 69,47% dintre respondenţii anului I, 86,66% - la anul II şi 62,67% la anul III 

sunt satisfăcuţi de acestea, totodată, 6% dintre studenţii anului I, 3,20% - a anului II şi 

10,67% - ai anului III sunt nemulţumiţi şi au apreciat cu nota minimă serviciile acestora. 

Pentru studenţii anului IV a fost elaborat un chestionar separat, care se referă la 

calitatea studiilor în cadrul USEFS şi inserţia pe piaţa muncii.  

Referitor la alegerea făcută privind specialitatea Educaţia Fizică şi Sport, studenţii 



15 
 

anului IV, facultatea sport au răspuns afirmativ în proporţie de 70,83% (bine şi foarte 

bine), apreciind calitatea Programului de studii ca fiind înalt şi foarte înalt, în proporţie de 

83,33%. 

Cu privire la aprecierea calităţii cursurilor/seminarelor din cadrul USEFS, 

respondenţii au răspuns: foarte bun – 25,00%, bun – 45,83%, satisfăcător – 16,67%. Astfel, 

circa 87,50% dintre respondenţi sunt satisfăcuţi de cursurile/seminarele ţinute în cadrul 

USEFS. Totodată, 12,50% dintre respondenţi au apreciat ca fiind nesatisfăcătoare calitatea 

lecţiilor. 

În ceea ce priveşte obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor de către 

profesori, circa 70,80% dintre respondenţi au apreciat procesul evaluării ca fiind obiectiv, 

25% - ca fiind mediu, iar 4,17% - şi-au exprimat dezacordul total privind obiectivitatea 

evaluării. În acest context, considerăm că structurile interne de asigurare a calităţii din 

cadrul catedrelor, facultăţii, universităţii trebuie să acorde o atenţie sporită acestei 

probleme, în special criteriilor de evaluare şi apreciere a rezultatelor academice şi 

eficienţei metodologiei utilizate în evaluare. 

Una dintre problemele importante o constituie relaţia profesor-student. Majoritatea 

studenţilor au dat răspunsuri de apreciere înaltă a acestei relaţii – 87,50%,  8,33% - 

satisfăcător, ţi 4,17% - nesatisfăcător. Aceste rezultate semnifică existenţa anumitor lacune 

în relaţia profesor-student, care trebuie discutate şi prevenite în cadrul activităţii catedrelor 

şi facultăţii. 

Cu privire la utilitatea Programului pentru inserţia pe piaţa muncii, studenţii au dat 

următoarele răspunsuri: 54,17% au confirmat necesitatea înaltă a Programului, iar 45,84% 

- l-au calificat ca suficient. Aceste date constituie un argument pentru revizuirea planurilor 

de învăţământ în vederea ajustării acestora la cerinţele pieţe muncii. 

Referitor la şansele de angajare în câmpul muncii, studenţi care le consideră înalte şi 

foarte înalte sunt în proporţie de 66,72%, şanse medii – 25%, şi şanse mici – 8,33%. 

Totodată, studenţii au fost întrebaţi, daca doresc să activeze conform calificării obţinute. 

Astfel, 66,66% îţi doresc acest lucru, iar alţii – 33,33% au demonstrat dorinţa joasă sau 

lipsa acesteia privind activarea ulterioară conform calificării obţinute la universitate. 

Eficientizarea integrării pe piaţa muncii ca urmare a unor specialităţi duble este 

recunoscută de majoritatea studenţilor – 79,17%, pe când alţii – 20,84% nu au considerat 

integrarea profesională mai eficientă în rezultatul obţinerii unor specialităţi duble. Acest 

fapt semnifică informarea insuficientă a studenţilor privind specializările duble şi 

priorităţile acestora în condiţiile unei concurenţe pe piaţa muncii. 

O altă lacună în informarea studenţilor este cu privire la angajarea specialiştilor în 

domeniul CFS în alte ţări: 37,50% dintre respondenţi au afirmat că sunt informaţi; 33,33% 

- informaţi suficient, iar 29,17% - neinformaţi sau informaţi insuficient. 

Cu privire la relaţia dintre sistemul de management al calităţii la nivelul USEFS şi 

satisfacţia studenţilor/absolvenţilor acesteia, studenţii au răspuns: 54,16% - au declarat 

acordul privind creşterea satisfacţiei datorită unui sistem de management al calităţii 

eficient, 16,67% - acord parţial, iar 29,16% - au apreciat această influenţă ca fiind una 

minimă.  
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6.Stagiile de practică. 

Stagiile de practică constituie o parte integrantă obligatorie a procesului educaţional 

şi se realizează în scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţi 

pe parcursul anilor de studii şi formării competenţelor stabilite prin Cadrul Naţional al 

Calificărilor. Fiind un element principal al procesului educaţional şi al activităţii 

profesionale, stagiul de practică asigură formarea competenţelor profesionale şi 

acumularea experienţei privitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul 

profesional. 

Stagiile de practică reprezintă un element esenţial şi în cadrul socializării 

profesionale a studenţilor. Succesul absolvenţilor pe piaţa muncii va depinde, în mare 

măsura, de gradul în care aceştia vor cunoaşte specificul activităţii profesionale. Ca 

rezultat a efectuării stagiilor de practică, studentul – viitorul specialist, poate determina 

perspectivele realizării profesionale în sistemul ales de specializare, iar rezultatele practicii 

justifică atribuirea calificării profesionale absolventului. 

 

Date despre disciplina de studiu 

1.1.Denumirea disciplinei de studiu Practica managerială 

1.2. Responsabil  Catedra Managementul Culturii Fizice 

Şef Catedra MCF, 

Conf.univ., dr., Liliana Budevici-Puiu 

1.3. Manager-coordonator Conf.univ.,dr., Frunză Gabriela  

 

Anul de studiu 3 Semestrul 

IV  

120 ore 8 

credite 

Tipul de evaluare 

Examen  

Regimul disciplinei S 

 

I. Consideraţii generale cu privire la organizaţia selectată pentru 

practică/federaţie, club sportiv, şcoală sportivă 

În cadrul practicii manageriale, studenţii trebuie să cunoască şi să atragă atenţie 

deosebită următoarelor direcţii de activitate ale organizaţiei sportive:  

- concepţia şi misiunea de constituire a organizaţiei sportive 

- forma organizaţional-legală de funcţionare a organizaţiei sportive; 

- conţinutul documentelor administrative de bază; 

- apartenenţa ramurală a organizaţiei sportive. Caracterul interrelaţionării cu 

Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Moldova, Comitetul Naţional Olimpic; 

- colaborarea cu alte organizaţii sportive de acest profil. 

 

II. Cunoaşterea şi implicarea în activităţile manageriale. Formarea 

deprinderilor de administrare a unei organizaţii sportive 

 - caracteristica generală a sistemului de management al organizaţiei sportive: 

previziunea, organizarea, antrenare/ motivare, coordonarea, control şi evaluare; 

 - Organizarea structurală. Componentele şi elementele de conducere şi răspunderile 

sale funcţionale, conform statutului. 
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 - Caracteristica personalului de conducere şi antrenoriat: numărul, vârsta, nivelul de 

calificare şi profesional. 

 - Politica de personal. Factorii ce determină politica de personal. Posturile. 

Tehnicile generale, specifice şi de stimulare a activităţii personalului; 

 - Plata muncii şi formele de bază de stimulare a activităţii muncitorilor. 

 - Mijloace şi procedee sociale şi psihologice practicate în managementul 

organizaţiei sportive. 

 - Planificarea activităţii organizaţiei sportive. Procedura de elaborare şi confirmare 

a planului anual de activitate. Controlul realizării planurilor de activitate. 

 - Activitatea instructiv-metodică a organizaţiei sportive: 

 Periodicitatea şi consecutivitatea desfăşurării antrenamentelor sportive. 

 Planificarea numărului şi componenţei de vârstă a grupelor sportive. 

 Asigurarea cu planuri pe oră a desfăşurării antrenamentelor sportive. 

 Asigurarea cu literatură instructiv-metodică, îmbrăcăminte sportivă şi inventar. 

 Alte tipuri de activitate. 

 - Activitatea organizaţional-metodică a organizaţiei sportive 

a) organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive 

- prezenţa Planului de desfăşurare a competiţiilor de diferite nivele; 

- elaborarea situaţiei cu privire la desfăşurarea competiţiilor şi procedura de 

transmitere a ei participanţilor; 

- organizarea lucrului colegiului de arbitri; 

- asigurarea financiară şi lucrul cu sponsorii; 

- organizarea controlului medical şi asigurarea participanţilor; 

- stimularea participanţilor la competiţii; 

- participarea studenţilor-practicanţi în organizarea şi desfăşurarea competiţiilor. 

b) Organizarea şi desfăşurarea seminariilor instructiv-metodice (adunarea, maeştri de 

categoria I-a): 

- caracteristica contractelor oficiale cu maeştri de frunte la o anumită ramură de 

sport; 

- desfăşurarea periodică a seminarelor instructiv-metodice; 

- organizarea şi asigurarea financiară a manifestării. 

c) Organizarea şi desfăşurarea atestărilor pentru o categorie sportivă mai superioară: 

- procedura de atestare; 

- periodicitatea atestării; 

- documentarea rezultatelor atestării. 

d) Diverse forme organizaţional-metodice şi lucru educativ: 

- participarea la festivaluri şi prezentări demonstrative; 

- organizarea şi desfăşurarea marşurilor turistice, a sărbătorilor tradiţionale, serilor 

de odihnă etc. 

- Planificarea timpului de muncă al managerului. Organizarea timpului de muncăa 

managerului. Organizarea locului de muncă. 
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- Deficienţe majore în sistemul de management. Eficacitatea şi eficienţa sistemului 

de management al organizaţiei sportive. 

- Activitatea de marketing în organizaţiile sportive. 

- Activitatea financiară în organizaţiile sportive. 

 

III. Modalităţi de creştere a eficacităţii şi eficienţei managementului în 

organizaţie 

- propuneri cu privire la eficientizarea managementului organizaţiei sportive; 

- strategia şi planul dezvoltării manageriale a organizaţiei; 

- argumentarea propunerilor menite să contribuie la perfectarea sistemului de 

management al organizaţiei. 

- În sistemul de pregătire a specialiștilor cu studii superioare un rol important îi 

aparține practicii studenților, care este o parte integrantă a formării specialiștilor de  

calificare înaltă și care se desfășoară în conformitate cu planul de studii.         Practica de 

antrenoriat are un rol primordial în pregătirea specialiştilor de calificare înaltă şi este 

direcţionată spre consolidarea deprinderilor şi priceperilor practice necesare pentru 

desfășurarea activități profesionale. 

- Activităţile organizate şi desfăşurate în cadrul practicii contribuie la formarea 

profesională a viitorului specialist, de asemenea, la formarea şi consolidarea depriderilor 

de autoeducare și creativitate. Acest stagiu de practică reprezintă o verigă de legătură 

dintre procesul de instruire şi activitatea profesională independentă. 

- Curriculumul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport prevede desfăşurarea 

stagiului practicii profesionale de antrenoriat, pentru studenţii ciclului I ai Facultăţii de 

sport (specialitatea: "Educație Fizică și Sport"), în semestrul VII (anul IV ani), cu un 

volum de 240 de ore (8 credite) şi o durată de 4 săptămâni. 

Denumirea disciplinei Practica de antrenoriat 

Anul de 

studiu 

Zi 4 
Semestrul 

7 
Tipul de evaluare finală  (E /V) - 

FR - - 

Codul disciplinei - Nr. de credite 8 

Total ore din planul de 

învăţământ 
240 

    C S LP 

Ore contact direct 

Zi 
120 

- - - 

FR 
- 

- - - 

Ore lucrul individual 
Zi - 120 - 

FR - - - 

 

- Practica de antrenoriat a studenţilor ciclului I de instruire prevede îndeplinirea 

sarcinilor acesteia lucrând cu sportivii grupelor de iniţiere şi ai grupelor de instruire şi 

antrenament, anii I şi II de studii 

Studenţii şi masteranzii, în cursul stagiilor de practică, s-au bazat pe suportul 

curricular al catedrei, au întocmit agenda tip a stagiarului şi au susţinut atât o evaluare 

curentă, pe durata practicii, cât şi una finală, apreciată cu note de către coordonatorul şi 

metodistul de specialitate. 
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Studenţii şi masteranzii au realizat integral planul de învăţământ, au obţinut creditele 

aferente tuturor unităţilor de curs obligatorii, opţionale şi a stagiului de practică fiind 

admişi la susţinerea proiectului de licenţă. 

Catedrele Atletism, Teoria şi metodica jocurilor, Probe sportive individuale, Nataţie, 

Gimnastica si catedra managementul culturii fizice dispun de următoarele documentele 

privind stagiul de practică: curriculum de specialitate, agendele tip ale masteranzilor 

stagiari, acorduri de colaborare.  

 Pentru măsurarea şi stabilirea cerinţelor studenţilor în ceea ce priveşte 

activitatea didactică desfăşurată de către cadrele didactice la facultatea Sport, în perioada 

23 ianuarie – 06 februarie 2017, structurile responsabile au demarat un proces de evaluare 

a satisfacţiei studenţilor, prin aplicarea unor chestionare. Rezultatele acestui sondaj vor 

permite stabilirea punctelor forte şi/sau slabe ale facultăţii/universităţii, şi vor fi urmate de 

prezentarea unor sugestii de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii în cadrul 

USEFS, creşterea performanţelor cadrelor didactice şi transparenţei procesului 

educaţional. 

Chestionarele au fost de două tipuri şi au conţinut 15 întrebări (anii I-III), 29 întrebări 

(anul IV) şi au fost aplicate unui eşantion mediu de studenţi din anii I-IV (anul I – 60 

studenţi, anul II – 63 studenţi, anul III – 35 studenţi, anul IV – 25 studenţi. Răspunsurile la 

întrebări au fost apreciate cu ajutorul unei scale de tip Likert în cinci puncte, astfel 5 puncte 

fiind acordate calificativului „excelent”, iar 1 punct calificativului „nesatisfăcător”. 

Fără pretenţia de exclusivitate, putem aprecia activitatea cadrelor didactice în 

desfăşurarea orelor la facultatea Sport ca fiind una satisfăcătoare. Evaluarea satisfacţiei 

studenţilor  poate fi încadrată între „bine” şi „foarte bine”. Astfel, evaluarea, utilitatea 

disciplinelor predate, calitatea generală a procesului educaţional de la nivelul fiecărei 

discipline, precum şi relaţiile dintre cadrele didactice şi studenţi au fost considerate 

corespunzătoare fişei postului. 

 În perioada 15.02.2017-24.02.2017, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind elaborarea Rapoartelor de autoevaluare internă a USEFS şi 

cerinţele Ghidului de evaluare externă a programelor de studii în învăţământul superior, a 

avut loc verificarea registrelor în grupele academice, ciclul I de studii, responsabil la 

facultatea Sport  – Pogorleţchi Ala. În acest scop, în perioada de raportare, au fost 

verificate registrele anului I, II,  şi IV de studii, anul III desfăşurând stagiul de practică.  

 În conformitate cu cerințele „Regulamentului cu privire la elaborarea şi 

susţinerea tezelor de licenţă de către studenţii absolvenţi”, susținerea preliminară la 

nivelul catedrei a tezelor de licenţă şi masterat de către studenții absolvenţi se desfăşoară 

începând cu 2 ianuarie până la 10 aprilie 2017, pe măsura elaborării acestora.  

Astfel, în concordanţă cu Dispoziţia nr.3 din 11.01.2017 cu referire la evaluarea 

procesului de elaborare şi susţinere preventivă a tezelor de licenţă/master, s-au constatat 

următoarele: 

 Studenţii facultăţii Sport sunt informaţi despre Regulamentul privind elaborarea 

tezelor de licenţă/master, acesta fiind plasat pe site-ul universităţii. 
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 Decanatul facultăţii Sport a prezentat lista nominală a studenţilor anului terminal 

la ciclul I şi ciclul II de studii, cu indicarea catedrei, conducătorului ştiinţific şi tema pentru 

fiecare student. 

 Temele tezelor de licenţă/master, conducătorii şi consultanţii ştiinţifici sunt 

aprobate la şedinţele de catedre / Consiliul facultăţii Sport, fapt reflectat în procesele 

verbale. 

 La catedre sunt afişate grafice de acordare a suportului individual/consultaţii 

studenţilor, aprobate la şedinţele de catedră. În cadrul acestor activităţi extracurriculare 

cadrele didactice ghidează, monitorizează şi evaluează activitatea de cercetare a 

studenţilor. 

 În conformitate cu listele prezentate, numărul total de studenţi la anul terminal de 

studii la facultatea Sport este de 90, dintre care: 

 46 - la ciclul I; 

 44 - la ciclul II.  

Din numărul total de studenți au susținut preliminar 90 de studenţi absolvenți, ceea 

ce constituie la ciclul I de studii - 40 de studenţi (80 %), iar la ciclul II - 40 studenţi (80 %). 

 Comisia de asigurare a calităţii la facultatea Sport se centrează  pe acele 

strategii, structuri, tehnici şi operaţii prin care facultatea îşi evaluează în mod consecvent 

capacitatea de asigurare a calităţii şi identifică posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei utilizând sisteme de informaţii care demonstrează rezultatele obţinute în învăţare 

şi cercetare. 

7. Transparenţa informaţiilor de interes public 

Site-ul USEFS – www.usefs.md - sistematic publică informaţia despre activitatea 

instituţiei şi a structurilor acesteia. Facultatea sport asigură transparenţa informaţiei prin 

afişarea pe site-ul instituţiei: planurile de studii (ciclul I, ciclul II), orarului activităţilor 

academice, orarului sesiunilor (ciclul I şi ciclul II), planul de activitate al facultăţii, al 

Consiliului facultăţii, lista şefilor grupelor academice, informaţii cu privire la stagiile de 

practică, rezultatele sesiunilor, bursierii facultăţii, rezultatele concursului anual de ocupare 

a locurilor bugetare în cadrul facultăţii sport ş.a. Totodată, anual, facultatea actualizează 

informaţia cu privire la admiterea la specialitatea Educaţie fizică şi sport, pentru toate 

probele de specializare. 

Recomandări pentru îmbunătăţire: 

 Elaborarea unei baze de date a absolvenţilor, certificatelor, diplomelor şi 

calificărilor oferite şi asigurarea accesului la acestea.  

  

8. Evaluarea rezultatelor academice 

În cadrul facultăţii se realizează tipuri diverse de evaluare a rezultatelor academice 

ale studenţilor: iniţială, curentă şi finală; sunt aplicate forme şi modalităţi diverse: scris, 

oral, practic, combinat.  

Formele de evaluare sunt aprobate de către Comisia de asigurare a calităţii la 

facultate la începutul fiecărui an de studii, urmărindu-se respectarea principiului de raport 

optim între diverse forme de evaluare. 

http://www.usefs.md/
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La finele fiecărui semestru se realizează analiza rezultatelor academice obţinute de 

către studenţi în cadrul sesiunii, raportând aceste rezultate la sesiunile precedente.  

Astfel, prezentăm rezultatele ultimelor două sesiuni (de iarnă şi vară – anul de studii 

2016-2017). 

Tabelul 1 

TOTALURILE SUSŢINERII SESIUNII DE IARNA (sesiunea de bază) 

anul de studii 2016-2017 
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a
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 d
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ţi
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MEDIA SESIUNII 

%
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9
,0

1
-1

0
,0

 

8
,0

1
-9

,0
 

7
,0

1
-8

,0
 

6
,0

1
-7

,0
 

5
,0

-6
,0

 

101 25 12 2 7 3 - - 48 

102 18 9 1 - 8 - - 50 

103 10 9 - 4 3 2 - 90 

TOTAL  53 30 3 11 14 2 - 56,6 

201 23 12 3 7 2 - - 52,17 

202 27 10 2 8 - - - 37,03 

203 16 11 2 1 5 3 - 68,75 

TOTAL  66 33 7 16 7 3 - 50 

301 24 13 4 8 - 1 - 54,16 

302 7 6 3 3 - - - 85,71 

TOTAL  31 19 7 11 - 1 - 61,29 

401 15 9 4 5 - - - 60 

402 15 7 - 6 1 - - 46,6 

403 16 7 - 3 4 - - 43,75 

TOTAL  46 23 4 14 5 - - 50 

Ciclul  I 196 105 21 52 26 6 - 53,57 

TAS 48 34 18 14 2 - - 70,83 

TMAM 9 8 4 4 - - - 88,88 

Ciclul II 57 42 22 18 2 - - 73,68 

Total 

facultate 

2016-2017 

253 147 43 70 28 6 - 58,10 

Total 

facultate 

2015-2016 

246 141 51 73 14 3 - 57,31 
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Tabelul 2 

TOTALURILE SUSŢINERII SESIUNII DE VARĂ (sesiunea de bază) anul de studii 

2016-2017 
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5
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101 26 10 2 7 1 - - 38,46 

102 18 9 1 7 1 - - 50 

103 11 9 2 3 3 1 - 81,81 

TOTAL  55 28 5 17 5 1 - 49,09 

201 22 7 2 5 - - - 31,81 

202 25 8 3 5 - - - 32 

203 16 9 2 2 4 1 - 56,25 

TOTAL  63 24 7 12 4 1 - 38,09 

301 24 12 5 7 - - - 50 

302 7 5 3 2 - - - 71,42 

TOTAL  31 17 8 9 - - - 54,83 

401 15 9 2 2 5 - - 60 

402 15 7 - 1 6 - - 46,66 

403 16 6 - 2 4 - - 37,5 

TOTAL  46 22 2 5 15 - - 47,82 

Ciclul  I 195 91 22 43 24 2 - 46,66 

TAS 54 17 13 4 - - - 31,48 

TMAM 11 8 2 6 - - - 72,72 

Ciclul II 65 25 15 10 - - - 38,46 

Total 

facultate 

2016-2017 

260 116 37 53 24 2 - 44,61 

Total 

facultate 

2015-2016 

252 152 60 75 14 3 - 63,4 

Comparativ 8 - 36 -23 -22 10 -1 - -18,79 

 

9. Orientare în carieră şi relaţiile cu piaţa muncii 

Anual, Centrul de Ghidare şi Consiliere al USEFS organizează evenimentul 

promoţional „Ziua Uşilor Deschise”. Obiectivele acestuia sunt:  

 promovarea imaginii universităţii şi a domeniului culturii fizice pe piaţa ofertelor 

educaţionale;  

 cointeresarea liceenilor - potenţiali candidaţi la studii, pentru programele de studii 

oferite de USEFS;  

 stabilirea şi a dezvoltarea unui parteneriat reciproc avantajos cu piaţa muncii.  

În acest an, acţiunea a avut loc la data 15.04.2016. Membrii Comisiei de Asigurare a 

Calităţii la facultatea sport au iniţiat colaborări în ceea ce priveşte participarea la 

eveniment a potenţialilor angajatori ai absolvenţilor facultăţii sport.  
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Astfel,  au acceptat invitaţia şi au participat la eveniment următorii angajatori: 

Nr. 

d/o 
Instituţia de învăţământ/organizaţia 

Conducătorul 

instituţiei/reprezentantul  

1. Clubul sportiv “Speranţa” Zaporojan Petru 

2. Şcoala Sportivă Specializată de handbal nr.2 Chicu Valentin 

3. 
Şcoala Sportivă Specializată pentru copii şi juniori 

rezerve olimpice nr.4 polo pe apă 
Cavcaliuc Sergiu (interimar) 

4. Şcoala Sportivă Specializată de şah nr.7 Romcovici Victor 

5. Şcoala Sportivă nr.8 Palii Evghenie 

6. 
Şcoala Specializată pentru copii şi tineret a 

rezervelor olimpice de polo pe apă “Delfin” 
Ojog Oleg 

7. 
Şcoala Sportivă Specializată de tenis de masă din 

Dubăsari  
Grosul Valeriu  

8. 

 

 Şcoala Sportivă Specializată de Rugby şi  

Acrobatica 
Bulai Veaceslav  

 

Importantă şi utilă pentru tineri a fost participarea la atelierul de lucru cu 

reprezentanţii angajatorilor cu genericul „Formarea profesională a viitorului specialist în 

contextul exigenţelor actuale ale pieţei muncii” (moderator Calugher V.), în cadrul căruia 

cei interesaţi, viitori candidaţi la studii, studenţi şi absolvenţi ai universităţii au avut şansa 

de a afla mai multe despre cerinţele pieţei muncii privind competenţele profesionale 

necesare şi  posibilităţile de integrare în piaţa muncii naţionale şi europene. 

10.  Analiza SWOT a activităţii facultăţii sport 

Elaborarea, aplicarea şi interpretarea datelor acumulate ne-au permis să identificăm 

punctele forte, cele slabe, oportunităţile şi ameninţările, ce alcătuiesc obiectul analizei 

SWOT a activităţii facultăţii sport. Astfel, am încercat să argumentăm că eficienţa 

activităţii facultăţii depinde de măsura în care managementul instituţional reuşeşte să 

armonizeze funcţionarea structurilor din cadrul universităţii cu caracteristicile şi cerinţele 

mediului din care face parte.  

Pornind de la rezultatele obţinute, pot fi formulate PUNCTELE FORTE ale 

activităţii facultăţii sport, după cum urmează: 

 Tradiţii bogate acumulate, dezvoltate şi multiplicate pe parcursul anilor. 

 Tendinţa de conformare a ofertei educaţionale conform prevederilor Procesului de 

la Bologna şi cerinţele actuale ale pieţei muncii. 

 Proces didactic de calitate oferit în limbile română şi rusă. 

 Cadre ştiinţifico-didactice cu experienţă profesională, inclusiv personalităţi de 

referinţă ale domeniului educaţiei fizice şi sportului. 

 Centre de formare, săli de curs, edificii sportive, inventar şi utilaj necesar pentru 

învăţământ, cercetare şi sport. 
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 Studenţi şi masteranzi implicaţi în activităţi universitare, de cercetare ştiinţifică şi 

sportive. 

 Cercetare ştiinţifică performantă în domeniul sportului de performanţă, al sportului 

pentru toţi, şi al managementului sportiv. 

 Echipă managerială de calitate motivată, care promovează standarde educaţionale 

europene, activitatea căreia este orientată spre schimbare şi perfecţionare continuă. 

 Programul de studii oferit de facultate este de o calitate înaltă; 

 Calitatea procesului de instruire în cadrul Programului este înalt; 

 Studenţii sunt satisfăcuţi de calitatea activităţilor didactice şi practice susţinute, 

corectitudinea evaluărilor, utilitatea disciplinelor studiate în raport cu cerinţele 

programului de studii precum şi resursele de învăţare; 

 Realizarea stagiilor de practică are loc în baza convenţiilor de parteneriat cu 

unităţile-bază de organizare a a stagiilor de practică; 

 Evaluarea studenţilor se realizează pe nivelele cunoaştere, aplicare, integrare, 

condiţie prevăzută în curricula pe discipline; 

 Existenţa unei baze tehnico-materiale la nivelul dotării celor mai bune universităţi 

europene şi continuarea procesului investiţional. 

PUNCTELE SLABE ale activităţii facultăţii le constituie: 

 Insuficienta implicare în atragerea de resurse din contracte de cercetare ştiinţifică 

încheiate cu firme din ţară şi străinătate, proiecte instituţionale şi de fonduri de la UE.  

 Activitatea de cercetare ştiinţifică este deficitară pentru unele cadre didactice. 

 Monitorizarea dificilă a absolvenţilor facultăţii ceea ce creează dificultăţi în 

urmărirea îndeplinirii indicatorilor de performanţă. 

 Continuitate insuficientă între programele de studii universitare la diferite cicluri. 

 Număr insuficient de cadre didactice de profil similar cu grade ştiinţifice şi titluri 

ştiinţifico-didactice. 

 Dotare insuficientă a mediului de învăţare al unor specializări (lipsa bazelor 

sportive pentru desfăşurarea cursului practic de atletism). 

 Racordarea insuficientă a conţinutului curricular la evoluţiile din societate, 

economie pe plan naţional şi internaţional; 

 Dorinţa slaba de inserţie a absolvenţilor în câmpul muncii conform calificării 

obţinute; 

 Valorificarea insuficientă a procesul de ghidare şi consiliere în carieră de catedre şi 

facultate; 

  OPORTUNITĂŢILE facultăţii: 

 Sporirea prestigiului facultăţii în cadrul învăţământului superior de profil.  

 Extinderea relaţiilor de parteneriat cu alte instituţii/structuri academice de profil din 

ţară şi de peste hotare. 

 Posibilităţi de încheiere a unor alianţe, acorduri, avantajoase cu unele instituţii de 

peste hotare. 

 Infrastuctură sportivă bine dezvoltată. 
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 Existenţa cererii de forţă de muncă în domeniul formării profesionale a studenţilor. 

 Continua perfecţionare a corpului profesoral-didactic prin studii de doctorat şi alte 

traininguri de specialitate. 

 Baza tehnico-materială de care dispune facultatea/universitatea în comparaţie cu 

celelalte instituţii de învăţământ superior din ţară. 

 Realizarea de programe de licenţă şi masterat în colaborare cu Universităţile din 

România (Galaţi, Iaşi). 

 Implicarea activă a cadrelor didactice din ţară şi străinătate  în programe de 

calificare prin studii de doctorat. 

 Existenţa unei oferte mari de granturi de cercetare naţionale şi internaţionale. 

 Colaborări internaţionale şi posibilitatea implicării cadrelor didactice în programe 

de mobilitate şi consorţii universitare naţionale şi internaţionale. 

 Existenţa unor premise adecvate de dezvoltare a facultăţii bazate pe principii de 

autonomie financiară. 

 Creşterea calităţii învăţământului superior de cultură fizică. 

AMENINŢĂRI 

    Concurenţa crescută în domeniul învăţământului superior. 

    Instabilitate financiară al politicii fiscale din domeniul învăţământului şi al 

cercetării universitare. 

 Recesiune economică la nivel naţional şi internaţional. 

 Instabilitate politică. 

 Piaţa forţei de muncă puţin atractivă pentru tinerii specialişti ai domeniului, din 

cauza salariilor deosebit de mici, ce are drept urmare asigurarea insuficientă şi 

disproporţionată cu cadre. 

 Resurse extrabugetare insuficiente şi puţin diversificate. 

 Migrare a cadrelor didactice în alte ramuri ale economiei şi în străinătate. 

 Diminuarea prestigiului profesiei de pedagog sportiv în societate. 

 Număr redus de acorduri de colaborare cu partenerii domeniului educaţiei fizice şi 

sportului din ţară şi străinătate. 

 Pregătire insuficientă, teoretică şi practică, a absolvenţilor sistemului 

preuniversitar, candidaţi la studii la facultate. 

 Recrutarea cu dificultate a cadrelor didactice tinere având în vedere faptul că 

intrarea în profesie este mai puţin stimulativă. 

    Imposibilitatea de a realiza unele prognoze, planificări privind numărul de 

studenţi, cauzată de evoluţia fluctuantă şi dinamică mare a mediului în care se dezvoltă  

universitatea. 

 Practicile şi know-how-ul din ce în ce mai sofisticate, fapt ce reduce posibilităţile de 

accesare a fondurilor de cercetare ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional. 

 Mecanismele şi performanţele manageriale deosebite ale universităţilor europene 

insuficient cunoscute de facultăţile USEFS. 
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 Insuficiente resurse alocate de RM, comparativ cu ţările dezvoltate, pentru 

pregătirea universitară, fapt ce determină o serie de neajunsuri pentru 

facultate/universitate, în competiţie cu alte facultăţi/universităţi străine. 

 Proceduri complexe în elaborarea proiectelor ştiinţifice şi didactice europene, ceea 

ce-i limitează facultăţii posibilitatea de a accede la marile reţele de cercetare şi învăţământ 

superior internaţional. 

11. Măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei în cadrul facultăţii 

     Facultatea sport prezintă în anul universitar 2015-2016 o evoluţie pozitivă privind 

misiunea şi obiectivele stabilite în domeniul implementării sistemului de evaluare a 

calităţii la facultate. 

     Conform analizei rezultatelor obţinute, se pot contura câteva recomandări, menite 

să ducă la îmbunătăţirea managementului calităţii serviciilor educaţionale oferite de 

facultate: 

-   publicarea unui număr mai mare de lucrări în reviste indexate/cotate la nivel 

internaţional; 

-   actualizarea permanentă a ariei curriculare în funcţie de solicitările mediului de 

afaceri; 

-  acordarea atenţiei sporite lucrului individual al studenţilor privind planificarea, 

organizarea şi evaluarea acestuia; 

- susţinerea studenţilor în promovarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor practice 

prin publicarea de articole ştiinţifice şi participarea la manifestări ştiinţifice din domeniu;  

-   implicarea studenţilor în promovarea universităţii prin implementarea unor 

proiecte specifice; 

- prezenţa angajatorilor în comisii la nivel de facultate, care constituite pentru 

dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, trebuie exploatatã în beneficiul 

studentului absolvent; 

-  continuarea procesului de evaluare anuală a satisfacţiei studenţilor. Acest proiect 

permite realizarea unei monitorizări interne continue şi eficace, cu identificarea facilă a 

posibilităţii de ameliorare a serviciilor conexe facultăţii/universităţii noastre. Procesul de 

evaluare reprezintă totodată şi o dovadă sustenabilă pentru faptul că 

facultatea/universitatea este interesată de opinia tuturor membrilor săi, le oferă acestora 

oportunitatea de a se exprima direct în legătură cu toate aspectele legate de mediul 

universitar; 

-  îmbunătăţirea continuă a sistemului de asigurare a calităţii în cadrul facultăţii sport 

şi racordarea indicatorilor de performanţă, care privesc calitatea programelor de studii, la 

cerinţele impuse prin normele ANACIP, cu referire la: capacitatea instituţională, 

eficacitate educaţională şi managementul calităţii. 
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COMISIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII AL FACULTAŢII SPORT 

 

1.4. Totalurile cu referire la practica de antrenoriat şi sportiv-managerială 
 

  Conform Ordinului nr. 09 - ST din 27.01.2017, studenţii anului III, grupele 301 EFS 

– 302 EFSr Facultatea de Sport, specialitatea Educaţie fizică şi sport, au fost repartizaţi în 

şcoli şi cluburi sportive pentru desfăşurarea stagiilor de practică în perioada 30 ianuarie – 

26 februarie 2017. 

Prezentăm calificativele obţinute de studenţi, în funcţie de dările de seamă elaborate 

de către metodişti: 

 

Grupa 301 
Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Specializarea Locul 

desfăşurării 

Nota 

prezentare 

raport 

Nota 

general

ă 

1. Ardjevarnidze Andrei 

Serghei  

Volei  ŞSS de Acrobatică și 
Rugby 

9,00 9,00 

2. Berestean Marin Lazăr Lupte ŞSRSL „A. Doga” 9,00 9,00 

3. Borozan Gheorghe Ion atletism ŞS Specializată de 

Atletism a Ministerului 

Tineretului şi Sportului 

10,00 10,00 

4. Borș Victor Petru atletism ŞS Specializată de 

Atletism a Ministerului 

Tineretului şi Sportului 

9.00 9,00 

5. Burlac Dan Sergiu Lupte ŞSRSJ „Oleg Crețu” 9,00 9,00 

6. Cașu Vadim Vasile Fotbal CPTF “Zimbru” n/p raport 

practică 

- 

7. Ceban Victor Petru Lupte  ŞSRSL „A. Doga” 9,00 9,00 

8. Cerbadji Nicolae 

Gheorghe 

Lupte ŞSRSJ „Oleg Crețu” 9,00 9,00 

9. Chișca Tatiana Iurii Natație ȘSS de Înot și Fotbal 9,00 9,00 

10. Creciun Valeria Valeriu 

 

Volei ŞSS de Acrobatică și 
Rugby 

10,00 10,00 

11. Doni Gheorghe Vasile Volei ŞSS de Acrobatică și 
Rugby 

n/p raport 

practică 

- 

12. Eșanu Cristin Corneliu atletism ŞSSpecializată de 

Atletism  

a Ministerului 

Tineretului şi Sportului 

10,00 10,00 

13 Gornean Oleg Ion Lupte  ŞSRSL „A. Doga” n/p raport 

practică 

- 

14. Lazar Radu Vasile Fotbal CPTF “Zimbru” n/p raport 

practică 

- 

15 Lefterenco Cristian 

Boris 

Lupte  ŞSRSJ „Oleg Crețu” n/p raport 

practică 

- 

16 Lesnic Cristina Anatolie Baschet ŞSS de Acrobatică și 
Rugby 

n/p raport 

practică 

- 

17 Martin Sergiu Gheorghe Fotbal CPTF “Zimbru” 9,00 9,00 

18 Muntean Nicolae Iurie Lupte  ŞSRSL „A. Doga” 9,00 9,00 
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19 Nederiță Andrei 

Grigore 

Handbal CS Olimpus85 n/p raport 

practică 

- 

20 Pleșca Maxim Timofei Handbal CS Olimpus85 n/p raport 

practică 

- 

21 Sava Mihail Dumitru Lupte ȘS Rezervelor Olimpice 9,00 9,00 

22 Sîrghi Alexandru 

Andrei 

Fotbal CPTF “Zimbru” 10,00 10,00 

23 Stratan Victoria 

Constantin 

Tenis de câmp ŞSS de Acrobatică și 
Rugby 

10,00 10,00 

24 Șcemanenco Eugeniu 

Oleg 

Lupte ŞSRSJ „Oleg Crețu” n/p raport 

practică 

- 

 
Grupa 302 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Specializ

area 

Locul 

desfăşurării 

Nota 

prezentare 

raport 

Nota 

generală 

1. Bușueva Nadejda Serghei Fotbal  ŞSSpecializată de 

Atletism nr. 3 

10,00 10,00 

2. Calașnic Alexandru Iurie Fotbal CPTF “Zimbru” 10,00 10,00 

3. Ceavdari Alexandr Vasili Baschet ŞSS de Acrobatică și 
Rugby 

10,00 10,00 

4. Cubani Eugeniu Natație CFitness ”Fitness One 9,00 9,00 

5. Dimitrov Stepan Lupte ŞSRSJ „Oleg Crețu” n/p raport 

practică 

- 

6. Dimitrov Vadim Lupte ŞSRSJ „Oleg Crețu” n/p raport 

practică 

- 

7. Ignatiev Andrei Vladimir Fotbal ŞSSpecializată de 

Atletism nr. 3 

10,00 10,00 

 

Conform datelor reflectate în tabel, specificăm că din numărul total de studenţi (31) 

repartizaţi la practică - 20 (64,5%) au prezentat rapoartele  de stagiari, la susţinerea publică 

prezentându-se 18  studenţi. 

Au obţinut: 

 între 10 – 9,01 - 9  studenţi; 

între 8,01 – 9 –  11 studenţi. 

Restanţieri la stagiile de practică –  11 studenţi. (35,5%) 

 În urma susţinerii publice a stagiilor de practică şi a portofoliilor prezentate de către 

studenţii stagiari menţionăm:  

 pregătirea slabă în domeniul managementului a studenţilor. Aceştia dau dovadă de 

cunoştinţe superficiale; 

 studenţii nu au capacitatea de a sintetiza cunoştinţele teoretice cu cele practice; 

 studenţii posedă un vocabular slab şi au carenţe semnificative la capitolul 

competenţe de comunicare; 

 Unii dintre metodişti nu au aplicat corect procedura, nefiind în cunoştinţă de cauză 

la capitolul acte manageriale; 
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  Unii studenţi au analizat documente specifice activității de antrenoriat, nu s-au axat 

pe practică în domeniul managementului;  

 Unii dintre metodişti nu au asigurat studenţilor suport informaţional la completarea 

actelor; 

 Studenții nu manifestă spirit strategic managerial în ceea ce privește abordarea 

problemelor din entitățile sportive; 

 O parte din actele puse la dispoziție de către instituțiile-gazde au fost preluate de 

către studenți, fără ca acestea să fie examinate, înțelese și/sau modificate/completate la 

necesitate. Acest fapt denotă fie o atitudine indiferentă față de activitatea desfășurată, fie 

cunoștințe și competențe manageriale insuficiente ale studenților.  

Aspecte negative ale stagiului de practică semnalate de către studenţii stagiari: 

 Perioada scurtă a stagiului de practică, aceștia dorind să se implice mai mult în 

activități practice pe perioada studiilor; 

 Imposibilitatea participării la anumite evenimente sportive în scopul determinării 

aspectelor manageriale de desfășurare a acestora;  

 Unităţile-gazdă nu dispun de toate actele necesare desfăşurării practicii manageriale 

sau, în unele cazuri, nu este predispusă să le ofere studenților, motivând că este secretă. 

Propuneri de eficientizare a stagiilor de practică sportiv-managerială: 

 Colaborarea continuă pe durata stagiului de practică a metodiștilor cu 

coordonatorul; 

 Întrunirea acestora, împreună cu studenții, după două săptămâni de la începerea  

stagiului de practică în scopul determinării problemelor și neclarităților întâmpinate de 

către studenții stagiari.   

 

PROCES VERBAL  

 

al CONFERINŢEI DE TOTALIZARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ A 

STUDENŢILOR ANULUI IV, FACULTĂŢII SPORT  

din 02 noiembrie 2016 

 

 

Prezenţi:  

Moderatorul conferinţei – Triboi V., dr., prof.univ., decanul facultăţii sport; 

 Volcu G., drd. lect.univ., prodecanul facultăţii sport; 

                                          Metodiştii-responsabili de la catedrele de specialitate;   

                                          Studenţii anului IV (ciclul I), gr.401, 402, 403; 
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ORDINEA DE ZI 

 

1. Totalurile stagiului de practică: perioada de desfăşurare, numărul de studenţi-stagiari,  

activităţile realizate,  rezultatele evaluării (raportor Volcu G.).  

2. Prezentarea rapoartelor de către metodiştii-responsabili de la catedrele de specialitate.  

3. Concluzii şi recomandări de îmbunătăţire a stagiilor de practică (raportor Triboi  V.). 
4. Aplicarea chestionarului cu privire la stagiul de practică studenţilor facultăţii sport.  

 

 

Subiectul 1.  Dl. Volcu Gh. a menţionat perioada de desfăşurare a stagiului de 

practică, numărul de studenţi-stagiari,  activităţile realizate şi rezultatele evaluării după 

cum urmează:  

 Perioada de desfăşurare a stagiului de practică 19 septembrie - 17 octombrie 

2016; 

 Numărul de stagiari este de 46 studenţi, repartizaţi la 6 specializări din cadrul a 4 

catedre (Atletism, Probe Sportive Individuale, Teoria şi Metodica Jocurilor, Nataţie şi 

Turism) la cele 15 unităţi-baze. 

 Activităţile realizate: asistarea la 2-3 competiţii sportive şi prezentarea a 2 note 

informative cu privire la desfăşurarea competiţiilor; prezentarea a 2 regulamente de 

desfăşurare şi organizare a 2 competiţii sportive (la proba de specializare); observaţii a 

lecţiei de antrenament sportiv; elaborarea proiectelor lecţiilor de antrenament; testarea 

copiilor la probele de evaluare incluse în planul de studii a unităţii de învăţământ în care s-a 

realizat practica. 

 Rezultatele evaluării: din totalul de 46 studenţi-stagiari 

– 31 studenţi au fost evaluaţi: cu note de „10” – 15 studenţi, cu note de „9”– 11 

studenţi, cu note de „8”– 4 studenţi, note de „7”– 1 student; 

– 15 studenţi nu au obţinut note din 2 motive: nu s-au prezentat la stagiu şi nu au 

prezentat documentaţia. 

 Subiectul 2.  Metodiştii-responsabili (Scripcenco C., dr., prof. univ., Mruţ I., dr., 

conf. univ., Sîrghi S., dr., lect. sup., Bragarenco N., dr., lect. univ., Postolachi A., lector 

sup., Busuioc S., dr., conf. univ., Poburnîi P., dr., conf. univ., Solonenco Gr. conf. univ.,)  

de la catedrele de specialitate au prezentat rapoartele de realizare a stagiului de practică 

(rapoartele se anexează). 

Subiectul 3. Concluzii: 

 stagiul de practică a fost realizat în conformitate cu obiectivele formulate; 

 majoritatea unităţilor-bază au contribuit la desfăşurarea eficientă a stagiului; 

 studenţii, care au manifestat interes şi responsabilitate, au reuşit să atingă 

obiectivele propuse şi să obţină note înalte la finele stagiului.  

Recomandări: 

 studenţii care nu au obţinut nota la stagiul de practică, vor susţine disciplina în 

semestrul VIII, realizând independent activităţile planificate înafara orelor curriculare; 
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 a stabili parteneriate cu noi unităţi-baze de realizare a stagiului de practică pentru 

studenţi;  

 a implica angajatorii în formularea conţinutului stagiului de practică şi a noilor 

discipline din planul de studii în vederea armonizării competenţelor practice formate cu 

cerinţele pieţei de muncă; 

Subiectul 4. La finalul conferinţei s-a aplicat chestionarul cu privire la stagiul de 

practică studenţilor facultăţii sport deoarece atît universitatea cât şi facultatea este 

interesată de opiniile studenţilor privind realizarea activităţilor de practică, dezvoltarea 

permanentă a ofertei de formare continuă adaptată nevoilor pieţei muncii, precum şi 

intensificarea rolului instituţiilor partenere în procesul de formare profesională 

(chestionarul se anexează). 
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II. LUCRUL EDUCATIV CU STUDENŢII 

 

2.1. Analiza măsurilor educative desfăşurate la facultate 

Educarea tinerei generaţii este una din problemele prioritare a lucrătorilor din 

domeniul învăţământului. Evenimentele social-economice şi politice ce au avut loc în 

societatea noastră în ultimii ani, acest deziderat a educaţiei generale a personalităţii a 

suferit foarte mult şi a fost „umbrit" de opinia specialiştilor. In prezent, Ministerul 

învăţământului din Republica Moldova abordează această problemă, ca una esenţială în 

activitatea pedagogilor la toate nivelurile din învăţământ. 

Astfel, în anul de învăţământ 2016 - 2017 decanatul facultăţii de sport în cooperare cu 

cadrele didactice ale catedrelor a întreprins unele măsuri educative pentru ameliorarea 

situaţiei în această direcţie. La începutul anului de studiu au fost organizate şi desfăşurate 

şedinţe de torent în grupele academice cu studenţii în conformitate cu planul de lucru al 

Consiliului facultăţii la care sa menţionat, că lucrul educativ este o componentă a 

procesului de instruire şi de nivelul acesteia depinde viitorul nostru. Măsuri de caracter 

educativ au fost desfăşurate de către curatorii grupelor academice, comitetul sindical şi 

lucrătorii bibliotecii. 

La organizarea timpului liber al studenţilor în mod deosebit a contribuit grupul de 

creaţie a U.S.E.F.S., catedra de limbi moderne, şefa dna V.Brega, Z.Mircos, dnul Iu.Carp; 

A.Luca - catedra limbi moderne, L.Carp - catedra PP şi ŞSU, decanatul şi comitetul 

sindical.  Lasă de dorit implicarea în acest proces educativ a corpului profesoral-didactic a 

catedrelor de atletism, nataţie şi turism, jocuri sportive, TMEF, medicină sportivă şi 

kinetoterapie, militară.   

Din măsuri educative mai interesante şi reuşite pot fi menţionate: TVC-ul cu studenţii 

ambelor facultăţi, „Ziua profesorului", „Anul Nou", „Săptămâna Francofoniei", „Balul 

Bobocelor” organizate şi desfăşurate de catedra de limbi moderne, decanate şi comitetul 

sindical. Un aport esenţial în organizarea şi desfăşurarea activităţilor menţionate au avut 

persoanele Luca Aliona, Mircos Zinaida, Iu.Carp ş.a. 

Activitatea sportivă desfăşurată în cadrul facultăţilor, paralel cu obţinerea rezultatelor 

sportive are un caracter educativ.  

Au activat în această direcţie cu un elan deosebit profesorii catedrelor de sporturi 

individuale, nataţie, atletism ş.  a. Catedra de probe sportive individuale tradiţional 

organizează şi desfăşoară turneul la lupta naţională „Trânta" în memoria fostului student al 

facultăţii de sport „V.Mereniuc" căzut eroic în lupta pentru integritatea Republicii 

Moldova.     

Un aport în această direcţie a adus şi lucrul intendentului I.Arseni, în căminul nr. 1, 

împreună cu sfatul studenţesc şi profesorii ce locuiesc în acest cămin, care au amenajat o 

sală specială pentru studenţi, desfăşurând un şir de măsuri sportive şi educative. 

Luând în consideraţie măsurile educative desfăşurate în cadrul facultăţii necesită să 

constatăm că aceast compartiment lasă de dorit.  
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2.2. Analiza disciplinei  studenţilor 
 

Pentru îmbunătăţirea disciplinei de muncă a studenţilor la facultatea de sport s-au 

desfăşurat adunări în grupele academice, convorbiri şi discuţii individuale cu persoanele ce 

lipseau sistematic de la lecţii şi se purtau urât cu colegii, în unele cazuri şi cu profesorii. 

Studenţii în cauză erau discutaţi la catedre, apoi la Consiliul facultăţii, fiind mustraţi în 

cadrul decanatului, sau avertizaţi  prin ordinul rectoratului, în alte cazuri se expediau 

demersuri la domiciliu  sau se invitau părinţii la Universitate. 

 În urma vizitelor, ce au avut loc în căminele Universităţii (anexa 8), organizate de 

rectorat şi decanat,   au fost depistate unele încălcări,  referitor la disciplina şi   la condiţiile 

de cazare în odăile caminilor.  Pe parcursul anului  unii studenţi încălcau disciplina   şi 

regulile de comportare în caminele Universităţii.  Pentru încălcarea disciplinei în cîminele 

studențești li s-au aplicat mustrare următorilor studenți: Zvenigorodsky Rodion – 203, 

Orioglo Olexandr - 203 

DerevencoPetru-202, Tartacovschi Adrian - 401, Dănăilă Petru – gr.401, Eşan Igor, 

302. ,   

Persoanele susmenţionate au fost audiate şi discutate în grupe de colegi, catedre, 

decanat, comisia disciplinară  şi au fost lipsiţi de dreptul de a fi cazaţi în căminele 

Universităţii.   

Pentru îmbunătăţirea lucrului educativ cu studenţii decanatul propune: 

-modificarea   stilului   tradiţional   de   lucru   cu   studenţii   prin 

aplicarea unor metode pedagogice contemporane în educarea tinerii 

generaţii; 

-atitudinea conştientă în această direcţie din partea studenţilor şi 

insistenţă din partea decanatelor, catedrelor; 

- respectarea cerinţelor regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului 

instructiv-educativ în instituţiile de învăţământ superior   din Republica Moldova. 
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III. ANALIZA FRECVENŢEI ŞI REUŞITEI STUDENŢILOR 

 

În prezent, realizarea obiectivelor de bază ale procesului isntructiv-educativ depinde 

în mare măsură nu numai de capacităţile studenţilor, ci de frecvenţa lecţiilor şi reuşita 

acestora. Această problemă este abordată la toate şedinţele desfăşurate în cadrul 

universităţii şi facultăţii.  

Pe parcursul lunii octombrie-noiembrie la facultate s-a desfăşurat adunari generale cu 

studenţii anilor I  - IV, problema de bază fiind frecvenţa  lecţiilor. Pe parcursul anului de 

studii, decanatul în comun cu curatorii grupelor academice au desfăşurat adunări de grupă, 

convorbiri individuale cu  studenţii ce frecventau slab orele. Unor dintre ei li s-a trimis 

scrisori părinţilor, circa 350 persoane.    Săptămânal în fiecare joi - vineri şefii grupelor 

academice prezentau la decanat informaţie despre frecvenţa studenţilor. 

Analiza detaliată a   frecvenţei , reuşitei și totalurile  susținerii sesiunilor de iarnă și 

vară   sunt reflectate în tab.1 - 5. 

Tabelul 1. 

COMUNICAT 

cu privire la frecvenţa lecţiilor de către studenţii facultăţii de sport în semestrul  I , anul de 

învăţământ 2016 – 2017 

An.st

ud 
Grupa 

Nr.stude

nţi 

Număro

m.ore 

Numărul 

orelor lipsite 

T
o

ta
l 

%
  

fr
e
cv

en
ţe

i 

%
  

a
b

se
n

ţe
i 

n
em

o
ti

v
a

te
 

N
u

m
ă

ru
l 

a
b

se
n

ţe
lo

rn
e

m
o

ti
v

.l
a

 1
 

st
u

d
. 

motiv. nemot. 

I 101  25 12000 302 2462 2764 76,96 89,07 98,48 

I 102   18 8640 88 1946 2034 76,45 95,67 108,11 

I 103 10 4800 374 750 1124 76,58 66,72 75 

Total anul I 53 25440 764 5158 5922 76,72 87,09 97,32 

II  201 23 11040 572 2845 3417 69,04 83,26 123,69 

II 202 27 12960 314 2944 3258 74,86 90,36 109,03 

II 203 16 7680 40 1994 2034 73,31 98,03 124,62 

Total anul II 66 31680 926 7783 8709 72,50 89,36 117,92 

III 301 24 11520 22 1272 1294 88,76 98,29 53 

III 302 7 3360 0 446 446 86,72 100 63,71 

Total anul III 31 14880 22 1718 1740 88,30 98,73 55,41 

IV 401 15 7200 48 550 598 91,69 91,97 36,66 

IV 402 15 7200 0 954 954 86,75 100 63,60 

IV 403 16 7680 0 210 210 97,26 100 13,12 

Total anul IV 46 22080 48 1714 1762 92,01 97,27 37,26 

Total facultate 

2016-2017 

196 94080 1760 16373 18133 80,72 90,29 83,53 

Total facultate 

2015-2016 

179 85920 2165 28601 30765 64,19 93,0 159,7 

Comparativ 17 8160 - -405 -12228 -12632 -16,53 -2,70 -76,16 
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Tabelul 2. 

 

COMUNICAT 

cu privire la frecvenţa lecţiilor de către studenţii facultăţii de sport în 

semestrul  II , anul de învăţământ 2016 – 2017 
A

n
.s

tu
d

 

G
ru

p
a

 

N
r.

st
u

d
en

ţi
 

N
u

m
ă

r
 

o
m

/o
re

 

Numărul orelor 

lipsite 

T
o

ta
l 

%
  
F

re
cv

en
ţe

i 

%
 a

b
se

n
ţe

i 

n
em

o
ti

-v
a

te
 

N
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m
ă

ru
l 

a
b

se
n

ţe
lo

rn
e

m
o

ti
v

.l
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motiv. nemot. 

I 101  26 12480 486 4127 4613 63,03 89,46 158,73 

I 102   18 8640 116 4696 4812 44,30 97,58 277,55 

I 103 11 5280 556 148 704 86,66 21,02 13,45 

Total anul I 55  26400 1158 8971 10129 61,63 88,56 163,10 

II  201  22 10560 1972 4627 6599 46,03 70,01 210,31 

II 202   25 12000 556 2902 3458 71,18 83,92 116,08 

II 203 16 7680 434 2478 2912 62,08 85,09 154,87 

Total anul II 63 30240 2962 10007 12969 57,11 77,16 158,84 

III 301   24 11520 82 3144 3226 71,99 97,45 131,00 

III 302   7 3360 66 574 640 80,95 89,68 82,00 

Total anul III 31 14880 148 3718 3866 74,01 96,17 119,93 

IV 401   15 7200 200 500 700 90,27 71,42 33,33 

IV 402  15 7200 - 864 864 88,00 100,00 57,60 

IV 403  16 7680 850 - 850 88,93 0,00 0,00 

Total anul IV 46 22080 1050 1364 2414 89,06 56,50 29,65 

Total facultate 

2016-2017 

195 93600 5318 24060 29378 68,61 81,89 123,38 

Total facultate     

2015-2016 

 182  87360 1434 23346 24780 71.63 94.21 128.27 

Comparativ +13 +6240 - +3884 +714 -4598 -3,02 -12,32 -4,88 

 

 

 

Tabelul 3. 

FACULTATEA SPORT  

TOTALURILE SUSŢINERII SESIUNII DE IARNA (sesiunea de bază) 

anul de studii 2016-2017 
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 MEDIA SESIUNII % 

reuşitei 
9,01-10,0 8,01-9,0 7,01-8,0 6,01-7,0 5,0-6,0  

101 25 12 2 7 3 - - 48 

102 18 9 1 - 8 - - 50 

103 10 9 - 4 3 2 - 90 

TOTAL  53 30 3 11 14 2 - 56,6 

201 23 12 3 7 2 - - 52,17 

202 27 10 2 8 - - - 37,03 

203 16 11 2 1 5 3 - 68,75 

TOTAL  66 33 7 16 7 3 - 50 
301 24 13 4 8 - 1 - 54,16 

302 7 6 3 3 - - - 85,71 

TOTAL  31 19 7 11 - 1 - 61,29 

401 15 9 4 5 - - - 60 
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402 15 7 - 6 1 - - 46,6 

403 16 7 - 3 4 - - 43,75 

TOTA 46 23 4 14 5 - - 50 

Ciclul I 196 105 21 52 26 6 - 53,57 

TAS 48 34 18 14 2 - - 70,83 

TMAM 9 8 4 4 - - - 88,88 

TOTAL 

ciclul II 

57 42 22 18 2 - - 73,68 

Total 

facultate 

2016-2017 

253 147 43 70 28 6 - 58,10 

Total 

facultate 

2015-2016 

246 141 51 73 14 3 - 57,31 

Comparativ 7 6 -8 -3 14 3 - 0,79 

 

 
Tebelul 4. 

FACULTATEA SPORT 

TOTALURILE SUSŢINERII SESIUNII DE VARA (sesiunea de bază)anul de studii 

2016-2017 

A
n

u
l 

d
e 

 

st
u

d
ii

/ 
g
ru

p
a
 

N
r.

 d
e 

  
 

st
u

d
en

ţi
 

D
in

tr
e 

ei
 a

u
 

su
sţ

in
u

t 

to
a
te

 

ex
a
m

en
el

e 

MEDIA SESIUNII % 

reuşitei 

9,01-10,0 8,01-9,0 7,01-8,0 6,01-7,0 5,0-6,0  

101 26 10 2 7 1 - - 38,46 

102 18 9 1 7 1 - - 50 

103 11 9 2 3 3 1 - 81,81 

TOTAL 55 28 5 17 5 1 - 49,09 

201 22 7 2 5 - - - 31,81 

202 25 8 3 5 - - - 32 

203 16 9 2 2 4 1 - 56,25 

TOTAL 63 24 7 12 4 1 - 38,09 

301 24 12 5 7 - - - 50 

302 7 5 3 2 - - - 71,42 

TOTAL 31 17 8 9 - - - 54,83 

401 15 9 2 2 5 - - 60 

402 15 7 - 1 6 - - 46,66 

403 16 6 - 2 4 - - 37,5 

TOTAL 46 22 2 5 15 - - 47,82 

TOTAL 195 91 22 43 24 2 - 46,66 

TAS 54 17 13 4 - - - 31,48 

TMAM 11 8 2 6 - - - 72,72 

TOTAL 

ciclul II 

65 25 15 10 - - - 38,46 

Total 

facultate 

2016-2017 

260 116 37 53 24 2 - 44,61 

Total 

facultate 

2015-2016 

252 152 60 75 14 3 - 63,4 

Comparativ 8 - 36 -23 -22 10 -1 - -18,79 
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În opinia noastră, cauzele frecvenţei slabe a orelor sunt datorate atîrnării neglijente 

faţă de obligaţiunile sale a studenţilor şi pierderea prestigiului profesiei de pedagog. O 

parte din ei sunt nevoiţi să lucreze suplimentar, neavând posibilităţi să frecventeze regulat 

lecţiile. 

Pentru îmbunătăţirea situaţiei în direcţia dată propunem: decanatul, catedrele şi 

cadrele didactice să intensifice lucrul educativ cu studenţii în vederea convingerii acestora 

pentru a frecventa orele prin înaintarea unor cerinţe unice şi control strict din partea 

organelor de administraţie.  

Analiza rezultatelor sesiunilor de către studenţii facultăţii de sport, examenelor de 

absolvire şi de licenţă ne confirmă faptul că majoritatea studenţilor au   însuşit materialul 

de studii la nivelul cerinţelor şcolii superioare. 

Analiza detailată a contingentului, dinamicii, şi calităţii studiilor   sunt reflectate în 

anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. 

Pentru a îmbunătăţi reuşita studenţilor pe parcursul procesului de instruire au fost 

realizate lucrări de control  asistări la lecţii şi examene. 

 Pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi reuşitei la facultate pe viitor va fi necesar: 

- elaborarea unui sistem unic şi obiectiv de evaluare pentru toate disciplinele de 

învăţămînt; 

-discuţii sistematice cu studenţii ce încalcă disciplina de muncă şi nu însuşesc la 

nivelul cerinţelor materialul de studii; 

- ridicarea   calităţii   predării   materialului   de   studiu   din  partea 

profesorilor şi cerinţe unice faţă de studenţii; 

- aplicarea  unor  modalităţi   şi  tehnologii  moderne   de   instruire 

pentru a trezi interesul studenţilor faţă de cunoştinţe şi însemnătatea 

acestora în activitatea practică pe viitor; 

- în procesul de evaluare a cunoştinţelor studenţilor de introdus un 

nou sistem de apreciere a cunoştinţelor nu numai în cadrul sesiunilor 

ci şi pe parcursul anului de învăţământ prin trecere la sistemul de 

credite; 

- organizarea şi desfăşurarea unor seminare comune (profesori - 

studenţi) cu privire la îmbunătăţirea calităţii procesului de predare- 

învăţare-evaluare; 

- elaborarea şi editarea permanentă materialelor didactice la toate 

disciplinele de învăţământ în limba de stat. 
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IV. STUDII PRIN MASTERAT, CICLUL II. 

 

În cadrul facultăţii de sport sunt 2 specialităţi la studii prin masterat: 

-tehnologia antrenamentului sportiv (lupte, baschet, volei, fotbal, atletism) - 90 

credite; 

-teoria şi metodologia activităţii motrice - 90 credite; 

-tehnologii şi management în fitness - 120 credite; 

-tehnologii şi management în turism – 120 credite. 

Astfel, începând cu anul de studii 2016-2017 la facultatea sport îşi fac studiile 116 de  

masteranzi, la specialităţile menţionate după cum urmează: 

 tehnologia antrenamentului sportiv – 57 masteranzi (32 bugetari, 25- studii prin 

contract); 

- teoria şi metodologia activităţii motrice – 19 masteranzi (8 bugetari)- 11studii prin 

contract); 

Desfăşurarea eficientă a procesului de studii la ciclul de masterat este asigurată de 

catedrele Teoria şi metodica culturii fizice, Baschet, Fotbal, Probe sportive individuale și 

Managementul Culturii Fizice.         

 Rezultatele sesiunilor de iarnă şi vară demonstrează o reuşită înaltă a masteranzilor. 

În acest context putem menţiona că circa 86% din numărul total de masteranzi au media 

reuşitei mai sus de 9 (nouă).  
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V. ACTVITATEA  ŞTIINŢIFICĂ A STUDENŢILOR 

Pe parsursul anului de studii, în cadrul cercurilor ştiinţifice pe lîngă   catedrele  

USEFS, s-a desfăşurat activitatea ştiinţifică studenţească.   

Tematica investigaţiilor ştiinţifice este orientată spre 5 direcţii de bază: 

1.Pregătirea profesională a specialiştilor din domeniul culturii fizice. 

2.Educaţia fizică în sistemul de învăţămînt preuniversitar şi universitar. 

3.Bzele teoretico-metodologice ale antrenamentelui sportiv. 

4.Cultura fizică de recuperare. 

5.Aspectele psihopedagogice şi socioeconomice ale culturii fizice. 

În activităţile de cercetare ştiinţifice au participat   peste 48 de studenţi ai anuilor 1-4.    

În luna martie, catedrele USEFS au organizat conferinţe ştiinţifice studenţeşti, în 

cadrul cărora s-au discutat rezultatele şi investigaţiile de cerceatre ştiinţifică, teoretico- 

empirică realizate de către studenţi. Cele mai reuşite rezulatate obţinute de către tinerii 

cercetători s-au înaintat pentru participarea la Conferinţa ştiinţifică   al U.S.E.F.S., care a 

avut loc în luna aprilie curent.     

Rezultatele investigaţionale din cadrul cercetărilor realizate servesc drept bază 

articolilor ştiinţifice în care se publică în culegere a materialelor conferinţelor precum şi 

lucrărilor de licenţă ce s-au susţinut cu succes în cadrul   Examenului de Stat. 
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VI. EXAMENELE DE ABSOLVIRE ŞI DE LICENŢĂ 

 

6.1.Analiza rezultatelor examenelor de absolvire - licenţă 

  

Comisia nr. 2 Examenul de licenţă a activat în următoarea componenţă: 

Preşedintele comisiei Armanov Stanislav, doctor în pedagogie, profesor  universitar , Academia de 

Studii Economice a Moldovei 

Vicepreşedintele comisiei   Budevici-Puiu Anatolie, dr. în istorie, profesor universitar, șeful catedrei 

MCF 

Secretar Volcu Irina, drd., lector universitar catedra MCF 

 

 

Membrii comisiei nr. 2, specialitatea – Educaţiei Fizică  şi Sport 

 

I. Pentru examenul de licenţă la disciplina de bază – Bazele metodologice ale 

antrenamentului sportiv: 

1. Triboi V., dr. în pedagogie, prof. universitar - membru (examinator) 

2. Cotorcea A., dr. în pedagogie, conf. universitar - membru (examinator) 

3. Poburnîi Pavel., dr. în pedagogie, prof. universitar - membru (examinator) 

4. Solonenco Grigore., conf. universitar - membru (examinator) 

5. Tăbîrţă V., dr. în pedagogie, conf. universitar - membru (examinator) 

6. Mruț Ivan, dr. în pedagogie, conf. universitar - membru (examinator) 

7. Stepanov Vasile, dr. în pedagogie, lect. universitar - membru (examinator) 

 

II. Pentru examenul de licenţă la proba de specialitate – Fiziologia, 

Ergofiziologia, Psihologia: 

1. Lupaşco  V.,  dr. în biologie, conf. universitar - membru (examinator) 

2. Lupuleac V., dr. în pedagogie, lector universitar - membru (examinator) 

 

III. Pentru susţinerea proiectului (tezei) de licenţă: 

1. Cotorcea Anatolie, dr. în pedagogie, conf. universitar - membru (examinator) 

2. Mruț Ivan, dr. în pedagogie, conf. universitar - membru (examinator) 

3. Mocrousov Elena, dr. în pedagogie, lector universitar, șefa 

catedrei TMJ  

- membru (examinator) 

 

Prin ordinul rectoratului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport au fost 

admişi  către susţinerea examenului de licenţă 38 de absolvenţi ai Facultăţii Sport, care au  

îndeplinit planul de învăţământ, inclusiv  38 de  absolvenţi care au elaborat tezele de 

licenţă. 

Astfel, în perioada 29 mai – 15 iunie 2017, comisia pentru examenul de licenţă nr. 2 a 

organizat şi desfăşurat examenul de licenţă, în conformitate cu  cadrul legal în vigoare. 

Aceasta a examinat 36 de studenţi de la Facultate Sport la disciplina fundamentală, de 

specialitate şi 36 teze de licenţă.  
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În comisia de licenţă au fost prezentate la timp următoarele acte: 

1. Informaţia despre însuşirea de către studenţi a planului de studii   şi notele obţinute 

la toate disciplinele studiate. 

2. Seturile de bilete în două exemplare au fost prezentate pentru studenţii cu instruire 

în limba română şi rusă. 

3. La susţinerea tezelor de licenţă au fost prezentate: tezele de licenţă; avizul 

conducătorului ştiinţific, 2 recenzii şi extrasul  din procesul-verbal al şedinţelor de catedră 

privind susţinere prealabilă şi recomandarea tezelor de licenţă  pentru susţinerea în cadrul 

Comisiei de licenţă. 

Examenul de licenţă la Bazele metodologice ale antrenamentului sportiv s-a  

desfăşurat în perioada 29 mai – 1 iunie 2017 în conformitate cu Regulamentul cadru 

privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă. 

La această disciplină au fost admişi către susţinere 38 studenţi. Au susţinut pe note 

suficiente 36 studenţi, doi studenți nu s-au prezentat. 

În comisia de examinare au fost prezentate seturi de bilete  în limba română şi rusă, în 

două variante, fiecare variantă conţinând 25  de  bilete, a cîte 3 subiecte, formulate în 

conformitate cu exigenţele Procesului de la Bologna. 

Fiecare subiect vizează cele  trei niveluri de competenţă: cunoaştere, de aplicare şi de 

integrare. Generalizînd răspunsurile studenţilor la respectiva disciplină  le putem  aprecia 

pe ansamblu ca fiind bună şi  evidenţiem, că D-lor deţin suficiente cunoştinţe teoretice şi 

deprinderi practice pentru a se  angaja în cîmpul muncii. Menţionăm următorii studenţi: 

1. Modnicov Ana 

2. Surdu Dimitriana 

3. Rudenco Nichita 

4. Jelachi Aliona 

5.Stepanov Stepan 

6.Țurcan Igor 

7. Burdujan Nicolae 

8. Oloi Pavel 

Distribuirea notelor la rezultatele examenelor de licenţă la: „Bazele metodologice ale 

antrenamentului sportiv”:  

 

Notele 10 9 8 7 6 5 2 

Nr. Studenţilor care au susţinut 

examenul 
17 12 6 1 - - - 

Total -     studenţi 36  

   

 Numărul absolvenţilor care nu s-au prezentat la examen – 2 

Numărul studenţilor  cu note insuficiente  - 0 
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Examenul de licenţă la „Fiziologie, Ergofiziologie şi Psihologie” s-a desfăşurat în 

perioada  05 - 08 iunie 2017. în comisia de examinare  au fost  prezentate seturi de bilete, în 

două variante, fiecare variantă conţinînd 25  de bilete, a cîte 3 subiecte, formulate în 

conformitate cu  exigenţele Procesului de la Bologna. Fiecare subiect vizează cele trei 

niveluri de  competenţă: cunoaştere, de aplicare şi de  integrare. 

Distribuirea notelor la rezultatele examenelor de licenţă la: „Fiziologie, 

Ergofiziologie şi Psihologie”: 

 

Notele 10 9 8 7 6 5 2 

Nr. studenţilor care au susţinut 

examenul 
8 12 15 1 - 2  - 

Total -     studenţi 36  

 

Numărul absolvenţilor care nu s-au prezentat la examen – 2 

Numărul studenţilor  cu note insuficiente  - 0 
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Distribuirea notelor la teza de licenţă. 

Teza de licenţă a fost susţinută în perioada 12-15 iunie 2017 de către 36 studenţi. 

Numărul total de studenţi admişi către susţinerea tezelor de licenţă – 38. Doi studenţi nu 

s-au prezentat la susţinere. 

Toţi studenţii au prezentat tezele de licenţă cu o săptămână înainte de susţinere la 

decanatul Facultăţii de Sport şi membrii Comisiei de licenţă au  avut posibilitatea de a le 

analiza. Tezele de licenţă au fost însoţite de avizul conducătorului ştiinţific, două recenzii 

şi extrasul  din procesele verbale  a şedinţelor catedrelor privind susţinerea şi 

recomandarea pentru susţinerea în cadrul Comisiei de Licenţă. 

 

Notele 10 9 8 7 6 5 2 

Nr. studenţilor care au susţinut 

examenul 
26 7 3 - - - - 

Total - studenţi 36     

 

Numărul absolvenţilor care nu s-au prezentat la susţinerea tezelor de licenţă – 2 

Numărul studenţilor  cu note insuficiente  - 0 

 

Evaluarea tezelor de licenţă prezentate de către studenţi s-a realizat conform 

criteriilor stabilite de către catedrele de la specialitatea Educaţie Fizică şi Sport: 

- Actualitatea temei; 

- Calitatea  fundamentării ştiinţifice; 

- Realizarea obiectivelor cercetării; 

- Complexitatea metodologiei cercetării; 

- Relevanţa practică a studiului efectuat şi studiului aplicativ; 

- Modalitatea de prezentare (elocvenţa,  vizibilitate grafică) etc.; 

- Alte criterii (publicaţii, brevete, concursuri) etc.  

Analiza tezelor de licenţă. 

- Tematica lucrărilor pe care au  elaborat-o în cercetările realizate reflectă probleme 
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actuale ale  domeniului  cu cerinţe sociale şi  specificului programului de licenţă. 

- Problematica studiată reflectă probleme actuale din Teoria şi metodica educaţiei 

fizice, metodologia antrenamentului sportiv, managementul sportului. 

- Rezultatele obţinute pot fi utile pentru profesori, metodişti, învăţătorilor de 

educaţiei fizică, direcţia de instituţii de învăţământ, părinţi, psihologi, specialişti în 

consilierea sportivilor. 

- Majoritatea absolvenţilor au dat dovadă de priceperi de a selecta instrumente de 

evaluare adecvate pentru elucidarea temei lor de cercetare. Au fost  respectate etapele unui 

experiment ştiinţific.  Eşantionul de cercetare a fost selectat corect. 

- Majoritatea  tezelor au fost realizate în baza unui experiment de tip formativ, 

licenţiaţii prezentînd  un bogat material  factologic care atestă  realizarea programului 

planificat pentru realizare. 

- Studenţii (licenţiaţi) au răspuns la întrebările adresate de către membrii comisiei, 

demonstrînd gîndire pedagogică, ingeniozitate, cunoştinţe în domeniu, iar unii chiar  

experienţă în învăţământ,  sport, antrenament sportiv. 

- În unele teze au fost prezentate metodele statistice necesare pentru verificarea  

ipotezelor şi  realizarea scopului propus.  Formulele de calcul  folosite fiind adecvate 

tipului şi volumului datelor. 

- Este salutabil faptul că  mulţi licenţiaţi au desfăşurat experimentul chiar la locul de 

muncă unde activează, astfel putînd evalua şi mai bine  valenţele sau dimpotrivă limitele  

rezultatelor obţinute. 

- Comisia de evaluare a constatat o bună cunoaştere a problemelor abordate de către 

licenţiaţi, precum şi abilităţile de  prezentare şi vorbire în public. A existat logica în  

expunerea materialului făcîndu-se legătură intre materialul teoretic şi cel factologic. 

Concluzii  referitoare la organizarea şi susţinerea tezelor de licenţă: 

 Apreciem efortul  studenţilor de a  realiza experimente pedagogice prezentînd 

detalii,  interesant şi cu acurateţe rezultatele obţinute în  lucrările sale. 

 Putem propune de a invita la susţinerea publică beneficiarii experimentelor realizate 

de către licenţiaţi, adică cei care au  participat nemijlocit la traininguri, activităţi sportive, 

programe  psihoterapeutice,  instruire, etc. 

Concluzii  şi  propuneri 

Examenele de licenţă la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport au 

demonstrat că în vremea studiilor absolvenţii au căpătat cunoştinţe teoretice, practice, 

necesare pentru activitatea în domeniul culturii fizice. Nivelul cunoştinţelor corespunde 

cerinţelor specialiştilor cu studii superioare şi de licenţă. Pentru îmbunătăţirea de mai 

departe a pregătirii specialiştilor propunem: 

- Cadrelor pedagogice în timpul prelegerilor şi seminarelor să atragă atenţie 

asupra rolului culturii fizice în societatea contemporană. 

- De susţinut metoda folosirii formelor netradiţionale de petrecere a lecţiilor, folosirii 

inventarului nestandard. 

- De atras atenţie asupra metodelor şi mijloacelor dezvoltării culturii fizice în 

diferite grupe de vârstă. 
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- De ridicat răspunderea catedrelor de profil pentru altoirea la studenţi a deprinderilor 

de preţuire a rezultatelor. 

- De stimulat activitatea în lucrul ştiinţific. 

- Pe tot parcursul perioadei de studiu prin prizma cunoştinţelor  de sănătate la  

disciplinele   speciale   şi  medico-biologice  să  fie  ridicat  prestigiul   şi  rolul 

absolventului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport ca un propagandist a 

modului sănătos de viaţă. 

În scopul familiarizării mai ample a studenţilor cu problemele ştiinţei, teoriei şi 

metodicii educaţiei fizice moderne și cu perspectivele de dezvoltare se cere de la profesorii 

Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport de a pregăti materiale pentru editare şi  

propogandă în domeniul ştiinţelor respective. 

Concluziile şi propuneri în organizarea examenelor de stat 

Rectoratul şi decanatele Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport au organizat 

eficient, cea ce a contribuit la desfășurarea normală a examenelor de stat. Examenele de 

stat au fost susţinute strict după orar şi în corespundere cu regulamentul respectiv. La 

examene, asista prim-prorectorul, doctor habilitat - Viorel DORGAN, prorectorul pentru 

educaţie – Eșanu Dumitru.  

Comisia de examinare asculta cu atenţie răspunsurile fiecărui absolvent, decizia 

despre nota generală la fiecare obiect se lua de tot colectivul Comisiei examenelor  de 

licenţa. În timpul lucrului n-a fost nici o plângere sau nemulţumire. 

Pe viitor trebuie de planificat susţinerea tezelor de licenţă în aşa mod ca în fiecare zi 

să fie nu mai mult de 7-8 susţineri. 

În concluzie putem menţiona, că  organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă 

au avut loc la un nivel înalt cu respectarea exigenţelor impuse de „Regulamentul – cadru 

privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă” aprobat prin 

ordinul Ministerului Educaţiei nr.300 din  22 aprilie  2016. 

 

6.2.Analiza rezultatelor examenelor de absolvire – masterat 

 

În   perioada  de 1a  09 – 10  ianuarie  2017 comisia de licenţă a examinat    26 teze de 

master.  În comisia de  examinare 1a timp au  fost  prezentate  următoarele acte: 

1.  Informaţia decanatului  despre îndeplinirea de către studenţi  a planului de     studii. 

2. La lucrările de master - avizul conducătorului ştiinţific şi extrasele din  procesele 

verbale ale catedrelor respective,recenziile specialiştilor. 

 

Comisia de examinare pentru susţinerea tezelor de master a lucrat  în 

următoarea componenţă: 

Vîrlan Maria – doctor, conferenţiar universitar  al Universităţii Pedagogice de Stat 

„Ion Creangă”, preşedinte. 

Danail Sergiu – doctor în pedagogie, profesor universitar, catedra BTCF. 

Calugher Viorica – doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, catedra PŞSU  
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Mocrousov Elena – doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, catedra TMJ 

Amelicichin Ecaterina – lector universitar, catedra MCF, secretară. 

 

 

Rezultatele susţinerii tezelor  de master  
Secţia 

s/gr 

N de stud. admişi la 

susţinerea  tezelor de 

master 

Au susţinut  

examenul 

P e     n o t e   d e: 

10 9 8 7 6 5 4 

Facultatea 

de sport 

  26 - 5 5 2 - - - 

TAS  21 21 10 10 1 - - - - 

TMAM  5 5 3 2 - - - - - 

Total  26 26 13 12 1 - - - - 

 

 

Caracteristica tezelor  de master 

Susţinerea tezelor de master s-a desfăşurat nu numai în prezenţa comisiei de 

examinare, dar au participat toţi studenţii, membrii catedrelor, decanatului şi rectoratului. 

Tezele de master au prezentat un mare interes pentru ascultători, prin faptul că au fost bine 

îndeplinite, bogate în tabele şi schiţe. S-au dat multe întrebări nu numai referitor la 

tematica lucrării de licenţă, dar şi a varietăţilor asemănătoare cu cultura fizică şi sportul. 

La sfârşit au apărut discuţii la care au participat membrii comisiei, conducătorii şi 

consultanţii ştiinţifici. Lucrările de licenţă prezintă un mare interes teoretic şi practic. În 

comisia  au fost susţinute 26 de teze. 

Comisia de licenţa ciclul II menţionează că în anul acesta tezele de master au fost 

realizate la mai multe catedre ale USEFS. Deosebit de interesante au fost tezele realizate la 

Catedra TMCF şi TMJ sub conducerea  D-lui V. Triboi, S. Danail, E. Mocrousov, S. 

Sîrghi.  

La unele teze sunt prezentate acte de implementare în practică. 

Cele mai originale au fost: 

Teza de master a studentului, Cernov Chiril cu tema „Asigurarea ştiinţifică a selecţiei 

sportive iniţiale la copii de vîrsta 7-8 ani în jocul de badminton”, conducător ştiinţific 

Mocrousov Elena, doctor, conf. universitar. 

Melniciuc Denis cu tema „Metodica planificării procesului de antrenament de 

orientare forţă în pregătirea înotătorilor, conducător ştiinţific Stepanova Natalia, doctor, 

conf. universitar. 

Cijic Ştefan cu tema „Studiul privind asistenţa psihopedagogică în activitatea 

sportivă”, conducător ştiinţific Goncearuc Svetlana, doctor, conf., universitar.      

Neajunsurile de bază în cunoştinţele absolvenţilor 

Analiza rezultatelor susţinerii tezelor de master a permis să facem unele 

concluzii. Cu toate că în decursul perioadei de studii studenţii au căpătat cunoştinţe trainice 

la disciplinele speciale în răspunsurile absolvenţilor au fost şi unele lacune. 

In primul rând se poate menţiona faptul de a argumenta rolul, scopul şi problemele 

educaţiei fizice în societatea contemporana, principiile generale ale sistemului de 

educaţiei fizică, caracteristica generală a sistemului de educaţie fizică: scop. obiective, 
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mijloace, forme de organizare, diviziunile de bază ale sistemului şi orientările lor.  

O atenţie mare trebuie de acordat modului sănătos de viaţă, întrebările legate de 

organizarea lucrului extraşcolar, lucrului sportiv de masă. Regulamentului de atestare 

a cadrelor în domeniul educaţiei fizice şi sportului, planificării procesului de educaţie 

fizică în şcoală.  

Cu regret unii studenţi n-au cunoştinţe vaste la principiile de planificare, de apreciere 

a lucrului la cultura fizică, nu caracterizează compartimentul teoretic al programei şcolare 

de educaţie fizică. 

Lasă  de  dorit  „lexiconul" vorbirii,  e  săracă  rezerva terminologică. Unii 

absolvenţi îşi exprimă gândurile, mai greu.  

Studenţii slab cunosc metodele de cercetare ştiinţifică utilizate în  U.S.E.F.S., 

manualele, ghidurile, elaborate de profesorii USEFS. 

Concluzii  şi  propuneri 

Examenele de licenţă, ciclul II la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport au 

demonstrat că în vremea studiilor absolvenţii au căpătat cunoştinţe teoretice, practice, 

necesare pentru activitatea în domeniul culturii fizice. Nivelul cunoştinţelor corespunde 

cerinţelor specialiştilor cu studii superioare şi de licenţa. Pentru îmbunătăţirea de mai 

departe a pregătirii specialiştilor propunem: 

- Cadrelor pedagogice în timpul prelegerilor şi seminarelor să atragă atenţie 

asupra rolului culturii fizice în societatea contemporană. 

In timpul practicii pedagogice de încredinţat mai mult lucrul de sinestătător 

studenţilor pentru ridicarea răspunderii personale de calitatea petrecerii lecţiilor. 

De susţinut metoda folosirii formelor netradiţionale de petrecere  

lecţiilor, folosirii inventarului nestandard. 

De atras atenţie asupra metodelor şi mijloacelor dezvoltării culturii fizice în 

diferite grupe de vârstă. 

De stimulat activitatea în lucrul ştiinţific. 

Pe tot parcursul perioadei de studiu prin prizma cunoştinţelor  de sănătate la  

disciplinele   speciale   şi  medico-biologice  să  fie  ridicat  prestigiul   şi  rolul 

absolventului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport ca un propagandist a 

modului sănătos de viaţă. 

De pregătit şi editat literatura didactică în limba de stat. 

E necesar în permanenţa de a dezvolta la studenţi originalitatea gândirii ţi spiritul de 

observaţie, care nu pot fi înlocuite nici de puterea utilajului, nici metodele aplicate - ci 

numai şi numai de volumul cunoştinţelor. 

Sarcina unei activităţi moderne de predare este nu de a transmite un sistem de 

cunoştinţe studentului, ci de a transmite bazele şi metodele autoformării lui pentru o 

viaţă întreagă. In scopul formării unei gândiri ştiinţifice profunde, calităţilor de investigator 

în acumularea cunoştinţelor trainice se recomandă a-i include cât mai activ în procesul 

ştiinţific creativ pe cei mai talentaţi studenţi. 

A integra mai amplu activităţile înrudite ale catedrelor pentru a putea ii folosite mai 

complet şi raţional laboratoarele şi specialiştii-cercetători. 
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In scopul familiarizării mai ample a studenţilor cu problemele ştiinţei, teoriei şi 

metodicii educaţiei fizice moderne si cu perspectivele de dezvoltare se cere de la profesorii 

Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport de a pregăti materiale pentru editare, 

propogandă în domeniul ştiinţelor respective. 

Este necesar un ghid metodic pentru pregătirea  tezelor de master. 

Concluziile şi propunere a în organizarea examenelor de stat 

Rectoratul şi decanatele Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport au. întreprins 

un lucru mare organizatoric, cea ce a contribuit la desfăşurarea susţinerii 

Tezelor de master. Examenele de licenţa au fost susţinute strict după oral şi în 

corespundere cu regulamentul respectiv. La examene, asista toată vremea prim-prorectorul, 

doctorul habilitat - Viorel Dorgan,pro, decanul facultăţii de sport  -Vasile Triboi, 

prodecanul – Gheorghe Volcu. 

În timpul lucrului n-a fost nici o plângere sau nemulţumire. 

 

În   perioada  de 1a  19 – 20  iunie  2017 comisia de licenţă a examinat    27  teze de 

master.  În comisia de  examinare 1a timp au  fost  prezentate  următoarele acte: 

1.  Informaţia decanatului  despre îndeplinirea de către studenţi  a planului de     studii. 

2. La lucrările de master - avizul conducătorului ştiinţific şi extrasele din  procesele 

verbale ale catedrelor respective,recenziile specialiştilor. 

 

Comisia de examinare pentru susţinerea tezelor de master a lucrat  

în următoarea componenţă: 

Vîrlan Maria – doctor, conferenţiar universitar  al Universităţii Pedagogice de Stat 

„Ion Creangă”, preşedinte. 

Branişte  Gheorghe – doctor în pedagogie, catedra BTCF. 

Calugher Viorica – doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, catedra PŞSU  

Mocrousov Elena – doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, catedra TMJ 

Amelicichin Ecaterina – lector universitar, catedra MCF, secretară. 

        

Rezultatele susţinerii tezelor  de master  

 
Secţia 

s/gr 

N de stud. admişi 

la susţinerea  

tezelor de master 

Au susţinut  

examenul 

P e     n o t e   d e: 

10 9 8 7 6 5 4 

Facultatea de 

sport 

  26 - 5 5 2 - - - 

TAS  24 24 18 6 0 - - - - 

TMAM  3 3 2 1 - - - - - 

Total  27 27 20 7 0 - - - - 

 
Caracteristica tezelor  de master 

Susţinerea tezelor de master s-a desfăşurat nu numai în prezenţa comisiei de 

examinare, dar au participat toţi studenţii, membrii catedrelor, decanatului şi rectoratului. 

Tezele de master au prezentat un mare interes pentru ascultători, prin faptul că au fost bine 
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îndeplinite, bogate în tabele şi schiţe. S-au dat multe întrebări nu numai referitor la 

tematica lucrării de licenţă, dar şi a varietăţilor asemănătoare cu cultura fizică şi sportul. 

La sfârşit au apărut discuţii la care au participat membrii comisiei, conducătorii şi 

consultanţii ştiinţifici. Lucrările de licenţă prezintă un mare interes teoretic şi practic. În 

comisia  au fost susţinute 27 de teze. 

Comisia de licenţa ciclul II menţionează că în anul acesta tezele de master au fost 

realizate la mai multe catedre ale USEFS. Deosebit de interesante au fost tezele realizate la 

Catedra TMCF, Atletism, Probe sportive individuale,  TMJ sub conducerea  D-lui V. 

Triboi, S. Danail, E. Mocrousov, S. Sîrghi Scripcenco C., Iliin I., Mruţ I., 

Polevaia-Secăreanu A.  

La unele teze sunt prezentate acte de implementare în practică. 

Cele mai originale au fost: 

Teza de master a studentului, Berghii Anna cu tema „Metodica dezvoltării vitezei la 

alergătoarele de măiestrie sportivă” conducător ştiinţific Mruţ Ivan, doctor, conf. 

universitar. 

Zdesenco Natalia cu tema „Mijloacele netradiţionale în pregătirea săriturilor în 

lungime de performanţă”, conducător ştiinţific Iliin Grigore, doctor, prof. universitar. 

Cechir Serghei cu tema „Dezvoltarea calităţilor fizice prin intermediul 

antrenamentelor de forţă”, conducător ştiinţific Dorgan Viorel, dr, hab., prof.univ.  

Ghereg Olga cu tema „ Dinamica calităţilor motrice la elevii din învăţămîntul 

liceal”, conducător ştiinţific Serghei Danail, doctor, prof. univ. 

Zbîrnea Adrian cu tema „ Particularităţile instruirii tehnice la copii de vîrsta 10-12 

ani, conducător ştiinţific Polevaia-Secăreanu Angela, dr. conf. univ., conf.univ.  

 Neajunsurile de bază în cunoştinţele absolvenţilor  

 Analiza rezultatelor susţinerii tezelor de master a permis să facem unele 

concluzii. Cu toate că în decursul perioadei de studii studenţii au căpătat cunoştinţe trainice 

la disciplinele speciale în răspunsurile absolvenţilor au fost şi unele lacune. 

In primul rând se poate menţiona faptul de a argumenta rolul, scopul şi problemele 

educaţiei fizice în societatea contemporana, principiile generale ale sistemului de 

educaţiei fizică, caracteristica generală a sistemului de educaţie fizică: scop. obiective, 

mijloace, forme de organizare, diviziunile de bază ale sistemului şi orientările lor.  

O atenţie mare trebuie de acordat modului sănătos de viaţă, întrebările legate de 

organizarea lucrului extraşcolar, lucrului sportiv de masă. Regulamentului de atestare 

a cadrelor în domeniul educaţiei fizice şi sportului, planificării procesului de educaţie 

fizică în şcoală.  

Cu regret unii studenţi n-au cunoştinţe vaste la principiile de planificare, de apreciere 

a lucrului la cultura fizică, nu caracterizează compartimentul teoretic al programei şcolare 

de educaţie fizică. 

Lasă  de  dorit  „lexiconul" vorbirii,  e  săracă  rezerva terminologică. Unii 

absolvenţi îşi exprimă gândurile, mai greu.  

Studenţii slab cunosc metodele de cercetare ştiinţifică utilizate în  U.S.E.F.S., 

manualele, ghidurile, elaborate de profesorii USEFS. 
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Concluzii  şi  propuneri 

Examenele de licenţă, ciclul II la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport au 

demonstrat că în vremea studiilor absolvenţii au căpătat cunoştinţe teoretice, practice, 

necesare pentru activitatea în domeniul culturii fizice. Nivelul cunoştinţelor corespunde 

cerinţelor specialiştilor cu studii superioare şi de licenţa. Pentru îmbunătăţirea de mai 

departe a pregătirii specialiştilor propunem: 

- Cadrelor pedagogice în timpul prelegerilor şi seminarelor să atragă atenţie 

asupra rolului culturii fizice în societatea contemporană. 

- In timpul practicii pedagogice de încredinţat mai mult lucrul de sinestătător 

studenţilor pentru ridicarea răspunderii personale de calitatea petrecerii lecţiilor. 

- De susţinut metoda folosirii formelor netradiţionale de petrecere  

lecţiilor, folosirii inventarului nestandard. 

- De atras atenţie asupra metodelor şi mijloacelor dezvoltării culturii fizice în 

diferite grupe de vârstă. 

- De stimulat activitatea în lucrul ştiinţific. 

- Pe tot parcursul perioadei de studiu prin prizma cunoştinţelor  de sănătate la  

disciplinele   speciale   şi  medico-biologice  să  fie  ridicat  prestigiul   şi  rolul 

absolventului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport ca un propagandist a 

modului sănătos de viaţă. 

- De pregătit şi editat literatura didactică în limba de stat. 

E necesar în permanenţa de a dezvolta la studenţi originalitatea gândirii ţi spiritul de 

observaţie, care nu pot fi înlocuite nici de puterea utilajului, nici metodele aplicate - ci 

numai şi numai de volumul cunoştinţelor. 

Sarcina unei activităţi moderne de predare este nu de a transmite un sistem de 

cunoştinţe studentului, ci de a transmite bazele şi metodele autoformării lui pentru o 

viaţă întreagă. In scopul formării unei gândiri ştiinţifice profunde, calităţilor de 

investigator în acumularea cunoştinţelor trainice se recomandă a-i include cât mai activ în 

procesul ştiinţific creativ pe cei mai talentaţi studenţi. 

A integra mai amplu activităţile înrudite ale catedrelor pentru a putea ii folosite mai 

complet şi raţional laboratoarele şi specialiştii-cercetători. 

In scopul familiarizării mai ample a studenţilor cu problemele ştiinţei, teoriei şi 

metodicii educaţiei fizice moderne si cu perspectivele de dezvoltare se cere de la profesorii 

Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport de a pregăti materiale pentru editare, 

propogandă în domeniul ştiinţelor respective. 

- Este necesar un ghid metodic pentru pregătirea  tezelor de master. 

Concluziile şi propunere a în organizarea examenelor de stat 

Rectoratul şi decanatele Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport au. întreprins 

un lucru mare organizatoric, cea ce a contribuit la desfăşurarea susţinerii 

Tezelor de master. Examenele de licenţa au fost susţinute strict după oral şi în 

corespundere cu regulamentul respectiv. La examene, asista toată vremea prim-prorectorul, 

doctorul habilitat - Viorel Dorgan,pro, decanul facultăţii de sport  -Vasile Triboi, 

prodecanul – Gheorghe Volcu. În timpul lucrului n-a fost nici o plângere sau nemulţumire. 
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VII. ACTIVITATEA CATEDRELOR  

 

7.1. CATEDRA DE ATLETISM 

(Şeful catedrei – Povestca L.) 

 

 CADRELE 

1.1. Colectivul catedrei, corpul profesoral-didactic este format din 12 profesori, 1 

laborant superior şi 2 laboranţi. Dintre cei 12 profesori ,  7 sunt doctori în pedagogie, dintre 

care 2 profesori universitari, 5 conferenţiari universitari, 3 lectori superiori, 4 lectori 

universitari, 4 profesori sunt Antrenori Emeriţi ai Republicii Moldova. Nivelul calificării 

profesionale a profesorilor este suficient de înalt, pentru a asigura un proces didactic de 

calitate. 

1.2. Activitatae profesională se realizează de corpul profesoral la un  nivel bun, 

disciplina de muncă este satisfăcătoare. În anul iniversitar 2016 -2017, n-au avut loc cazuri 

grave de încălcare a programului de muncă, de finalizare a orelor înainte de timp etc. În 

cadrul şedinţelor de catedră şi ale comisiei pentru calitate se discută sistematic chestiunile 

date, se propun soluţii, care se aplică în practică.  

1.3. Norma didactică a profesorilor a fost repartizată conform regulamentului 

Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova. Norma didactică a unui profesor este în 

medie  de 700 de ore. Prin cumul au activat Povestca L.- 0,5, Iliin Gr.- 0,5, Goraşcenco A.- 

0,5, Scripcenco C. - 0,5, Cupţov Iu. – 0,5, Cravciuc Gh.- 0,5, Svecla S. – 0,5. Zubic Silvia- 

0,5;  Tcaciova Iu., - 0,5, Petruşca O. - 0,5. 

1.4. Nivelul măiestriei profesionale pedagogice a profesorilor se perfecţionează în 

cadrul seminarelor metodice ale catedrei, la diferite conferinţe și seminare 

ştiinţifico-metodice din cadrul Universităţii şi din din afara acesteia.  

 

Concluzii şi propuneri: 

1. Îmbunătățirea bazei tehnico- materiale pentru desfăşurarea arelor de studii şi de 

antrenament. 

2. Perfecționarea în continuare a standardelor de evaluare a însuşirii cunoştinţelor 

teoretice şi practice de către studenţi. 

3. Perfecționarea și ajustarea conţinuturilor  curriculum-urilor de studii, a biletelor  

şi testelor de evaluare pentru ciclul I (licenţă), şi II (masterat), conform specializării 

studenţilor. 

4. Îmbunătățirea disciplinei de muncă a profesorilor şi a calităţii predării orelor de 

curs, practico-metodice şi de laborator. 

5. Creșterea măiestriei pedagogice a  corpului profesoral-didactic, organizarea 

sistematică a orelor deschise, a meselor rotunde, a master-class-urilor și deplasărilor în alte 

centre universitare etc. 

6. Organizarea și desfășurarea conform planului de activitate, a seminarelor 

ştiinţifico-metodice ale corpului profesoral-didactic, în scopul perfecţionării măiestriei 

pedagogice a acestora. 
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7. Creşterea cantității și a calității  materialelor  metodico-ştiinţifice, monitorizarea în 

permanenţă a acestei activităţi de către conducerea catedrei şi de către Comisia pentru 

calitatea studiilor. 

 

Îndeplinirea normei didacticeîn anul universitar 2016-2017  

Nr. crt. Nume, prenume Norma 
Planif. 

anual 

Îndep. 

anual 
+ – 

1 Povestca Lazari 1,5 945 972 +27 - 

2 Iliin Grigore 1,5 978 978 - - 

3 Scripcenco Constantin 1,5 1038 1038 - - 

4 Goraşcenco Alexandr 1,5 1047 570 - -477 

5 Cupţov Iurii 1,5 1066 1066 - - 

6 Mruţ Ivan 1,0 821 1064 +243 - 

7 Cravciuc Gheorghe 1,5 1131 1131 - - 

8 Svecla Svetlana 1,5 1097 1207 +110 - 

9 Zubic Silvia 1,5 1110 1110 - - 

10 Stativca Anatolii 0,25 188 188 - - 

11 Tcaciova Iuliana 0,5 364 396 +32 - 

12 Petruşca Oxana  0,5 385 385 - - 

13 Cravciuc Eugeniu 0,5 374 374 - - 

TOTAL 14,75 10544 10479 -65 

 

ACTIVITATEA  DIDACTICĂ 

2.1. La catedră, corpul profesoral-didactic, la ciclul I de studii, asigură predarea 

disciplinelor  Didactica atletismului, Atletismul. Curs de bază  şi  TMRSA, aplicându-se,  

curriculum-urile universitare corespunzătoare, pentru anii  de studii I-II şi I-IV, iar la ciclul 

II, masterat, se predau disciplinele TC, TPTTPSA, TPFPSA şi PDASPSA.  În baza 

curriculelor nominalizate mai sus, activitatea de predare se planifică pe semestre şi în 

perioada cantonamentului de vară, pentru studenţii anilor I-II, iar pentru studenţii 

specializaţi la atletism predarea se realizează pe durata a patru ani, la ciclul I, precum şi 

la ciclul II, pe durata a 1,5 sau doi ani, în dependenţă de studiile realizate la ciclul I. 

Planificarea se face în limita orelor prevăzute de Ministerul Educației al RM.  

Curriculum-urile la disciplinele predate studenţilor anului I de studii, specialităţile 

PPS şi kinetoterapie, se  perfecţionează şi se adaptează în fiecare an, conform cerinţelor 

procesului de la Bologna, atât pentru secţia zi, cât şi pentru facultatea cu frecvenţă redusă. 

A fost  revăzut și perfecţionat, pentru a doua oară, curriculum-ul  compensatoriu pentru 

ciclul II (masterat), pentru masteranzii, care au absolvit ciclul I de studii la un domeniu 

diferit de cel al pedagogiei. 

Propuneri: 

 - Intensificarea activităţii metodico-ştiinţifice prin creșterea cantității și a calității 

publicațiilor cu caracter aplicativ, pentru profesorii de educaţie fizice, antrenori şi amatori 

ai modului sănătos de viață.  

 - Creşterea randamentului  activităţii de muncă a corpului profesoral-didactic prin 

editarea  lucrărilor ştiinţifico-metodice, în special a lucrărilor metodice, notelor de curs, 
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cursurilor teoretice în PPT etc. 

2.2. Orele teoretice se predau, conform orarului, în blocul I de studii, în aulele 

universitare, iar pentru studenţii specializaţi la atletism - în laboratorul metodico–ştiinţific 

al catedrei. Lecţiile practico–metodice se desfăşoară pe terenul de aruncări şi pe terenurile 

aferente ale universităţii şi ale sălii polivalente. 

Studenţii specializaţi la atletism, dar şi cei de la alte specialităţi, îşi perfecţionează 

măiestria sportivă în cadrul cursului de PMS, care se desfăşoară pe stadionul „Dinamo”  în 

perioada aprilie-iunie, iar iarna - în sala polivalentă şi, de asemenea, în parcurile capitalei 

ale sectoarelor Râșcani, Buiucani și Botanica.  

2.3. Disciplinele de studiu, la ciclurile I şi II, se predau la un nivel satisfăcător, însă 

lipsa bazei tehnico-materiale diminuează calitatea predării materialului. La catedră 

activează profesori cu vastă experienţă (Iliin Gr., Scripcenco C., Cupţov Iu., Goraşcenco 

A., Mruţ I., Cravciuc Gh., Povestca L. ş.a.), care desfășoară lecţiile, aplicând toate 

noutăţile din domeniu, dar, din păcate, acest lucru este îngreuiat din cauza lipsei 

infrastructurii necesare. 

2.4. Curriculum-urile  la toate disciplinele predate de catedră se completează în 

permanenţă cu materiale noi. Cursurile teoretice sunt alcătuite conform conţinutului 

acestora, în variantă scrisă și pe suport electronic, în format PPT.    Programele  de studii 

reflectă conținuturile compartimentelor teoretic şi practic ale probelor atletice, se indică 

volumul de ore, respectându-se principiile didactice de instruire, se concretizează 

activitatea cu studenţii pentru fiecare an de studii, sunt indicate normativele de control şi 

bibliografia necesară pentru pregătirea către evaluările curente și finale în procesul 

activităţii individuale. La moment, procesul de ajustare a curriculum-urilor de studiu la 

disciplinele predate le catedră, practic este finalizat. 

2.5. Norma didactică a profesorilor catedrei se distribuie pentru disciplinele 

obligatorii şi cursul opţional de PMS. La un nivel înalt profesional predau lecţiile 

profesorii Iliin Gr., Scripcenco C.,  Mruţ I., Goraşcenco A., Povestca L. 

2.6. Profesorii catedrei asistă reciproc la lecţii, lucru care se înregistrează într-un 

registru special. Cel puţin o dată în semestru se petrec lecţii deschise (atât la cursurile 

practico-metodice, cît şi la cele teoretice). 

Conform graficului de asistări a asistat la orele petrecute de profesorii catedrei, șeful 

catedrei a asistat la o oră deschisă  desfăşurată de conferențiarul universitar ai catedrei 

Mruț  Ivan, cu studenţii anului I de studii. Frecventarea orelor de către studenţi, cu mare 

regret trebuie menţionat acest lucru, este una nesatisfăcătoare, de aceea decanatele, dar şi 

profesorii catedrei, trebuie să depună eforturi considerabile pentru a schimba situaţia 

catastrofală creată. 

2.7. Orele planificate pe anul universitar 2016-2017  au fost îndeplinite de toţi cei 12 

profesori, care activează pe norme de bază, dar şi de cei, care activează prin cumul şi pe 

ore. 

 Conform calculului volumului lucrului didactic, pe anul 2016–2017 au fost 

planificate 10694 ore şi s-au îndeplinit 10629 ore, n-au fost realizate 65 ore din cauza 
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îmbolnăvirii unuia dintre profesori. 

 

2.8. Conform planului de activitate al catedrei, în semestrul I s-a desfăşurat   lecţie  

deschisă cu studenţii anului I, gr.115k., de către profesorul catedrei Mruț Ivan.  

2. S-A ASCULTAT: 

Analiza lecţiei deschise desfăşurată de către conferențiarul universitar al catedrei 

Mruț Ivan. 

Mruț Ivan. Ora  deschisă de  atletism am desfăşurat-o în grupa 113k 

 

Data desfăşurării:  13.10. 2016 

Efectivul _37_: B __12__, F _25___, __3__ eliberaţi  

Locul desfăşurării: Stadion 

Tipul de lecţie: formarea deprinderilor motrice 

Spaţiu, materiale sportive: pista de alergări; garduri mici(10); mingi mici; bețe 

de ştafetă; conuri(6); cronometre (unu);  

 

TEMELE ŞI OBIECTIVELE LECŢIEI: 

Tema 1. Tehnica aruncării mingii mici 

 Obiectivul: Instruirea tehnicii paşilor aruncători 

Tema 2. Tehnica alergării de ştafetă 

 Obiectivul: Perfecţionarea transmiterii ştafetei  

Tema 3. Dezvoltarea calităţilor motrice 

 Obiectivul: Dezvoltarea capacităților de forţă – viteză 

 

 Scopul părţii pregătitoare a lecţiei a fost pregătirea organismului studenţilor pentru 

partea de bază. Ţinând cont că am avut obiectivul de instruire a tehnicii aruncării mingii 

mici, în partea pregătitoare am aplicat un complex de EDFG în perechi, accentul fiind pus 

pe încălzirea membrelor superioare şi centurii scapulare. 

 La realizarea  obiectivului,  prin îndeplinirea exerciţiilor am urmărit următoarele: 

- de a însuşi tehnica paşilor aruncători; 

- coordonarea elanului prealabil cu cel final. 

 La perfecţionarea alergării de ştafetă scopul urmărit a fost determinarea vitezei 

aducătorului şi primitorului şi transmiterea ştafetei în zona de schimb cu viteza maximală.  

 Pentru realizarea obiectivului trei am folosit ca inventar gardurile mici. Vreau să 

accentuez că exerciţiile au fost simplificate după nivelul de pregătire fizică a studenţilor. 

 Pe final pot spune că obiectivele lecţiei le-am realizat aşa cum mi-am propus.     

 Povestca L. Lecţia deschisă desfăşurată de profesorul Mruț Ivan, în opinia mea, a 

corespuns tuturor rigorilor înaintate şi poate fi aprobată pozitiv. Pregătirea către lecţie s-a 

realizat la un nivel foarte înalt, proiectul didactic a fost elaborat corect, în strictă 

concordanţă cu cerinţele actuale, dar şi cu curriculumul universitar al disciplinei. Toate 
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oibiectivele lecţiei au fost soluţionate cu succes, studenţii au reuşit să însuşească toate 

procedeele teznice instruite, dar şi să-şi ridice nivelul de motricitate, general, dar şi special. 

Consider că lecţia s-a desfăşurat la un nivel  metodic şi practic înalt. 

Scripcenco C. Conferențiarul universitar Mruț Ivan este foarte bine pregătit ca 

pedagog. Dispune de voce de comandă. Corect selectează locul desfăşurării lecţiei.  

Posedă terminologia de specialitate. La timp reacţionează şi corectează neajunsurile 

comise de către studenţi in timpul lecţiei.  Lecţia a desfăşurat-o conform cerinţelor la nivel 

înalt.   

Iliin Gr. Profesorul de atletism  Mruț Ivan s-a  pregătit bine de lecţie prealabil. 

Proiectul elaborat corespunde cerinţelor. Pregătirea propriu-zisă a dumneaei este la un 

nivel ştiinţifico-metodic înalt. Timpul lecţiei a fost consumat raţional. 

În scopul însuşirii materialului practic programat prof. Mruț Ivan a aplicat diferite 

metode, explicaţia materialului a fost accesibilă. Cînd apăreau greşeli în învăţarea 

mişcărilor, profesorul le corecta imediat, utilizând metode verbale şi demonstrarea corectă. 

Se vede că profesorul este competent şi bine pregătit din punct de vedere profesional în 

predarea materialului. Cultura comunicării este la un nivel înalt. 

Disciplina de muncă a studenţilor era bună. Materialul predat la lecţie a fost însuşit de 

studenţi pe deplin. 

Au fost depistate mici lacune, care nu influenţează negativ la conţinutul de bază al 

lecţiei. 

Consider că lecţia s-a desfăşurat la un nivel înalt ştiinţifico-metodic. 

Goraşcenco A. Cогласен с мнением коллег, высказанным раннее. Считаю, что 

открытый урок проведен на достаточно высоком уровне. К организации и 

содержанию занятия существенных замечаний нет. Есть, конечно, погрешности, но 

они не носят принципиального характера. При подборе упражнений необходимо 

ориентироваться на уровень подготовленности студентов и их специализацию.  

 Svecla S. Obiectivele lecţiei au fost selectate bine, dar, ţin să accentuez că 

desfăşurarea lor trebuia să înceapă cu  obiectivul doi, adică cu instruirea tehnicii aruncării 

mingii mici şi nu cu perfecţionarea tehnicii alergării de ştafetă. 

 Exerciţiile pentru dezvoltarea capacităţilor forţa – viteză au fost selectate bine, au 

corespuns obiectivului lecţiei şi nivelului de dezvoltare fizică a studenţilor. Ţin să 

menţionez că mi-a plăcut că dl Mruț  a folosit metoda explicării şi demonstrării fiecărui 

exerciţiu.   

 Cravciuc Gh. Lecţia a fost începută la timp. Timpul repartizat fiecărui obiectiv şi 

părţi al lecţiei a fost respectat cu exactitate conform proiectului didactic. Au fost folosite 

metodele şi mijloacele adecvate pentru realizarea obiectivelor lecţiei. Studenţii 

îndeplineau exerciţiile propuse cu entuziasm, ceea ce pot spune că lecţia a fost desfăşurată 

cu succes. 

  S-A HOTĂRÂT: 

De apreciat lecţia deschisă desfăşurată de către conferențiarul universitar Mruț Ivan 

la un nivel înalt ştiinţifico-metodic. 
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Analiza lecţiei deschise desfăşurată de către lectorul catedrei Zubic Silvia 

ZUBIC S. Lecţia  de atletism am petrecut-o în grupa 111 FT 

Data  ___12.04.2017____ 

Efectivul   34:   B   17 ,   F   17 ,   0   eliberat  

Locul desfăşurării: terenul aferent de sport al Manejului de atletism 

Spaţiu, materiale sportive: pistă de alergări; bastoane de ştafetă 

Conuri (6), scara de viteză, 

Mingi medicinale (5 buc.); 

blocstarturi (3 buc.); cronometre (unu);  

 

TEMELE ŞI OBIECTIVELE LECŢIEI: 

Tema 1. Tehnica alergării de ştafetă. 

Obiectivul: Instruirea tehnicii alergării de ştafetă:  

a) Perfecționarea startului de jos şi a lansării de la start cu bastonul în mână. 

b) Instruirea predării-primirii bastonului de ștafetă. 

Tema 2. Dezvoltarea calităţilor motrice. 

Obiectivul: Dezvoltarea capacității  de forţă –viteză.  

Lecţia am petrecut-o la un nivel satisfăcător, obiectivele înaintate în proiect le-am 

realizat, studenţii au conștiincioși, îndeplineau  toate sarcinile la comandă. 

Vreau să menționez că condiţiile existente, baza tehnico-materială nu permit 

realizarea tuturor obiectivelor, conform curriculum-ului de studii. 

Totuși părerea mea este că se putea  mai bine, toate obiecțiile, care vor apărea, mă voi 

strădui să le lichidez în viitor. 

Scripcenco C. Cu Silvia Zubic eu lucrez al 4-lea an, și-a perfecţionat măiestria  

pedagogică mult, comparativ cu perioada anterioară. Ora deschisă desfășurată, în general a 

fost una de calitate bună și o apreciez corespunzător. Lecţia a fost organizată destul de 

bine, exerciţiile speciale şi pregătitoare selectate conform sarcinilor lecţiei. 

În sfârşit, trebuie de menţionat, că mai sunt şi rezerve de a perfecţiona măiestria 

pedagogică. Trebuie de lucrat asupra glasului de comandă şi toată forma desfăşurării lecţiei 

trebuie să fie mai aproape de atletism, eu am în vedere efortul de accelerări, lungimea 

distanţei de alergări şi de sărituri (pas săltat, pas sărit, salturi şi aşa mai departe).  

Cravciuc Gh. Zubic S. s-a pregătit de lecţie. Este foarte timidă în timpul lecţiei, au 

fost şi greşeli, dar sper, că va lua în consideraţie observaţiile colegilor  şi pe viitor le va 

corecta.  

Mruţ I. Характеризуя урок, проведенный Зубик С. можно отметить как 

положительные, так и отрицательные моменты: 

Положительные: 

1. Урок начался вовремя, задачи урока решались в диакритической 

последовательности, материал, инвентарь,  последовательность применения средств 

обучения соответствовали общепринятой методике, использовались инвентарь и 
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оборудование при решении задач урока. 

Отрицательные: 

2. Можно отнести тот факт, что необходимо обращать чаще внимание на 

ошибки, допускаемые студентами. Остановить, объяснить, показать и попросить 

выполнить (повторить). Не стесняться делать замечания, поправки, корректировки. 

Cupţov Iu. Уважаемые коллеги, хочу отметить, что содержание, конспект, 

планирование, соответствовали программе, научная направленность, связь с 

предыдущими занятиями имеется и полная организация урока. Подготовка мест 

занятий соответствует требованиями.  

Хорошая организация, четкость, дисциплина (примерная). 

Плотность высокая, нагрузка адекватная, размещение занимающихся – 

рациональное. 

Структура урока: 1. подготовительная часть – 18 мин. 

1. задачи – 22 мин. 

2. задачи – 18 мин. 

3. развитие физ. качеств – 24 мин. 

4. итоги – 6-8 мин. 

Учебная деятельность: 

внимание – сосредоточенное; 

осознанность – достаточна; 

взаимопомощь преподавателю! 

заинтересованность. 

Методика обучения: 

- доступная; 

- оборудование, технические средства, учет успеваемости. 

Манера проведения – спокойная, размеренная; 

культура речи – высокая, терминология, стиль обучения. 

Предупреждение травматизма 

Подведение итогов: 

Задачи урока образовательные, воспитательные и развития двигательных 

качеств решены. Можно считать, что урок был проведен на достаточно хорошем 

уровне. 

Goraşcenco A. При анализе проведенного урока, прежде всего, следует 

исходить из условий, в которых оно проводилось, содержания предшествующих 

занятий, мотивации студентов и их заинтересованности в приобретение 

профессионально – ориентированных навыков и т.д. С учетом вышесказанного 

контрольный урок прошел на достаточно хорошем уровне. Принципиальных 

замечаний нет. Однако, следует отметить, что к подбору средств, используемых в 

подготовительной части урока необходимо исходить из принципа их адекватности 

задачам занятия. 

Povestca  L. Stimaţi colegi!  Vreau să susţin toţi antevorbitorii mei, sunt de acord cu 

toate cele menţionate de aceştia, inclusiv şi cu obiecţiile expuse. Totuşi aş dori să 



58 
 

menţionez că dna Zubic S. s-a pregătit foarte bine de ora deschisă – mă refer aici la 

pregătirea locurilor de desfăşurare a lecţiei, a inventarului şi utilajului necesar. Proiectul 

didactic prezentat corespunde tuturor rigorilor înaintate. În opinia mea, obiectivele lecţiei 

au fost selectate corect, însă succesiunea realizării lor ar fi trebuit de schimbat: este vorba 

despre startul de jos, care ar fi fost oportun de realizat după obiectivul ce ţine de 

transmiterea bastonului de ştafetă. Mijloacele au fost selectate, în majoritatea cazurilor, 

corect cu excepţia celor cu referire la obiectivul trei – dezvoltarea capacităţilor de 

forţă-viteză. Aici ar fi trebuit ca exerciţiile să fie strict direcţionate spre dezvoltarea acestor 

capacităţi şi nu a acestora în concordanţă cu capacităţile coordinative. 

Consider că lecţia s-a desfăşurat la un nivel bun.  

S–A HOTĂRÂT: 

De apreciat lecţia deschisă, desfăşurată de către lectorul universitar Zubic Silvia, cu 

calificativul  satisfăcător. 

       2.9. Curriculumul la disciplinele aprobate şi predate la catedră, atât la ciclul I, cât 

şi la ciclul II, sunt elaborate, respectându-se principiile de instruire şi corespund cerinţelor şi 

standardelor aprobate de ministerul de resort şi Senatul USEFS. 

2.10. Corpul profesoral-didactic al catedrei este constituit din profesori cu o vastă  

experienţă, cu un stagiu  de muncă impunător – Iliin Gr., Scripcenco C., Mruţ I., Cupţov Iu., 

Goraşcenco A., Povestca L., Cravciuc Gh.  ş. a., care manifestă profesionalism în activitatea 

de predare, obiectivitate şi aplică cele mai noi tehnologii pedagogice de instruire.  

2.11. Profesorii catedrei în permanenţă se străduie şi, le reuşeşte acest lucru, să 

introducă în conţinutul lecţiilor a tehnologiilor noi de predare (Mruţ I., Iliin Gr., Goraşcenco 

A., Povestca L., Svecla S., ş. a.), folosind mijloace avansate de predare şi de testare 

(sistemul telemetric Polar, tensodinamometria, dispozitivul electronic de măsurare a 

detentei, video, TV, videoproiectorul etc). 

2.12. Calitatea și nivelul pregătirii teoretico-metodice şi practice al studenţilor este 

satisfăcător. Studenţii – absolvenţi ai anului IV au elaborat şi susţinut lucrări de licenţă de o 

calitate foarte înaltă: Surdu Dimitriana,  Modnicov Ana, Jelachi Aliona și Țurcanu Grigore 

au susţinut pe note de 10 la susţinerea finală, în cadrul examenelor de licență. Cu părere de 

rău, studentul Chiriac Valentin, din motive necunoscute, nu s-a prezentat la examene. 

2.14. Ținem să menționăm că, ca și în anii precedenți, majoritatea studenților, dar şi a 

masteranzilor, încep târziu procesul de pregătire, realizare a cercetărilor, aceasta influențînd 

negativ asupra calității acestora, totuși unii dintre ei, care însuşesc bine şi au competenţe în 

desfăşurarea activităţii  ştiinţifico-metodice, lucrează asupra lucrărilor de licenţă începând 

cu anii II – III sau chiar cu anul I universitar. Profesorii–antrenori încep să familiarizeze 

studenţii cu noi cunoştinţe în domeniul atletismului, modalitatea de prelucrare a datelor etc. 

La începutul anului III de studii, la ciclul I şi la sfârşitul anului I, la ciclul II, studenţilor şi 

masteranzilor li se aprobă temele lucrărilor de licenţă şi master, pentru a le pregăti către 

susţinere în cadrul CEL. 

2.15. În  anul  universitar 2016-2017,  la catedră au fost revizuite și completate: 

a)  planurile de cercetări ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi 
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profesorilor; 

b) biletele de examinare pentru studenţii anilor I-IV, ciclul I, şi, de asemenea, biletele 

pentru examenele de licenţă;  

c) testele pentru toate disciplinele predate la ciclurile I şi  II de studii; 

d) curriculum-urile universitare la toate disciplinele, la ciclurile I şi II. 

e) programele şi tematicele întrunirilor ştiinţifico-metodice cu studenţii şi profesorii 

(profesorii participă la conferinţele ştiinţifice ale U.S.E.F.S., sunt implicaţi în organizarea 

Conferinţelor Ştiinţifice ale profesorilor şi doctoranzilor din lunile octombrie şi mai).  

2.16. Cu referire la  activitatea metodică,  profesorii catedrei o realizează, în cea mai 

mare măsură, în perioada desfăşurării practicilor pedagogice de antrenoriat şi 

sportiv-managerială. Cu părere de rău, anul acesta numai cinci profesori, Mruţ Ivan, Svecla 

Svetlana  Iliin Grigore, Scripcenco Constantin și Povestca Lazari au fost metodişti la 

practica pedagogică de antrenoriat şi sea managerială a studenţilor şi masteranzilor. 

2.17. Majoritatea profesorilor catedrei participă cu regularitate la conferinţa ştiinţifică 

în cadrul universităţii însă, cu părere de rău, la conferinţe ştiinţifice internaţionale (în 

România), anul acesta au participat numai cinci  profesori ai Catedrei – Povestca L., Iliin 

G., Svecla S., Cupțov Iu. și Gorașcenco A..  

2.18. În  activitatea didactică, întreg corpul profesoral-didactic aplică multe materiale 

ilustrative, predarea orelor teoretice se face la cursurile teoretice, care, de regulă, se predau 

în format PPT,  de asemenea Iliin Gr., Mruţ I., Goraşcenco A., Povestca L., Svecla S. 

folosesc des mijloacele tehnice şi metodici instrumentale în timpul lecţiilor şi competiţiilor, 

la susţinerea normativelor de control de către studenţi şi, de asemenea, în procesul 

şedinţelor de antrenament. 

2.19. Profesorilor catedrei (Goraşcenco A., Povestca L., Iliin G., Mruţ I., Cravciuc 

Gh.) elaborează indicaţii metodice pentru activitatea independentă cu studenţii, în special 

pentru cei de la facultatea cu frecvenţă redusă. Sunt elaborate sarcini speciale pentru această 

activitate, pentru dezvoltarea calităţilor motrice, însuşirea exerciţiilor de concurs, sarcini 

teoretice  etc. 

2.20. Asistarea reciprocă la lecţii are loc pe parcursul întregului an universitar, fiecare 

profesor este obligat să asiste nu mai puţin de două ori pe an. Evidenţa se fixează în registrul 

special al catedrei. Pe parcursul anului universitar 2016-2017,  profesorii au asistat reciproc 

la ore de mai mult de 15 ori. 

2.21. Planul desfăşurării seminarelor metodico-ştiinţifice se aprobă anual. În baza 

acestuia, fiecare profesor prezintă referate ştiinţifico-metodice pe diferite teme. Spre 

exemplu, ca şi ainii precedenţi, lectorul superior universitar al catedrei Svecla Svetlana şi 

lectorul universitar Tcaciova Iuliana, în comun cu Federaţia de atletism din RM, au 

organizat și desfășurat seminarul metodico-practic „Kids Athletics” pe tema desfăşurării 

competiţiilor de masă cu copiii prin aplicarea exerciţiilor din atletism în mai multe centre 

raionale ale republicii și în municipiul Chișinău.  

2.23. Activitatea individuală cu studenţii facultăţii cu frecvenţă redusă se desfășoară 

în timpul sesiunilor de iarnă şi de vară – asistări la lecţii, examene, convorbiri, consultaţii. 
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2.24. Anual sunt revizuite şi perfecţionate  curriculum-urile de studii pentru studenții 

specializați la atletism și cele compensatorii - pentru studenţii ciclului  II de studii, 

specialitatea „TAS” (Atletism), pentru cei, care n-au însuşit modulul npsihologo– 

pedagogic la ciclul I. 

2.25. Instruirea tehnicii exerciţiilor atletice se realizează  conform regulilor şi 

principiilor didactice, stabilirea volumului şi intensităţii efortului este corectă. Pentru 

activitatea individuală se stabilesc temele cu care studenţii se familiarizează, nefiind 

însuşite la lecţiile practico-metodice, în special la probele, care nu pot fi predate practic, din 

cauza lipsei bazei tehnico-materiale. Tehnica probelor atletice se perfecționează continuu, 

în special se perfecţionează tehnica  probelor tehnice, regulamentul competiţional, de aceea 

profesorii catedrei introduc în procesul lecţiilor noutăţile, care apar în tehnica probelor, 

regulamentul competiţiilor (spre exemplu, începând cu luna ianuarie 2016,  în proba de 

ștafetă se recomandă ca fiecare baston de ștafetă să fie numerotat, să aibă culori diferite, iar 

pe ele poate fi fixat și chip-ul radioelectronic.  

III. PRACTICA PEDAGOGICĂ 

3.1. Planul de studii, aprobat de ME al RM, prevede desfăşurarea practicilor 

pedagogice în semestrele 5, pentru studenţii anului III, şi 7 - pentru studenţii anului IV, 

specialitatea „Educaţie fizică şi sport”(atletism) şi, de asemenea, în semestrul II - pentru 

masteranzi. Bazele practicii, în care studenţii şi masteranzii îşi desfăşoară activitatea 

pedagogică sunt coordonate cu administraţia Direcţiei Generale de învăţământ şi cu 

Federaţiile Sportive, care pun la dispoziţia acestora edificiile sportive, care, cu părere de 

rău, nu totdeauna corespund cerinţelor  de desfăşurare a practicii cu sportivi de vârste 

diferite. Şcolile, în care sunt repartizaţi studenţii, dispun de cadre didactice 

(antrenor-profesori) cu un nivel de pregătire profesională înalt şi experienţă de muncă vastă 

în domeniu. 

Repartizarea la practică se petrece conform regulamentului curriculei facultăţii de 

sport, responsabil – Dl. Vasile Triboi. 

3.2. La practica pedagogică de antrenoriat (ciclurile I şi II) au fost repartizaţi doi  

profesori, Povestca Lazari, masterat, şi Iliin Grigore, Svecla Svetlana, Mruţ Ivan şi 

Scripcenco Constantin – ciclul I de studiu. Practicile s-au desfăşurat în ŞSS de Atletism a 

MTS al RM, ŞSS nr.3 de Atletism a DGÎTS a mun. Chişinău. 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

4.1. Activitatea educative se organizează şi se desfăşoară anual la Catedră în 

concordanţă cu planul elaborat de Comisia Educativă, care este coordonat cu planurile  

similare ale decanatelor şi universităţii. În măsura posibilităţilor, în majoritatea cazurilor, 

obiectivele planului s-au îndeplinit.  

4.2. Ore  educative, conform orarului, nu sunt planificate, dar totuşi activitatea 

educativă se desfăşoară individual cu studenţii şi masteranzii specializaţi la catedră. 

Eficienţa acesteia, în opinia noastră şi spre regretul nostru, nu este cea aşteptată. În special, 

la acestea se discută aceeaşi problemă – frecvenţa şi reuşita studenţilor, se organizează 

puţine ore tematice. Aceasta se datorează lipsei de timp, fiindcă studenţii sunt implicaţi în 
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permanenţă în activităţile de studiu şi în antrenamente. 

4.3. Sistematic, pe parcursul anului,  se se organizează şi se desfăşoară mese rotunde 

şi întâlniri cu Antrenori Emeriţi ai Republicii Moldova (Slivco A., Leşcu Gh., Slobodeaniuc 

C., Gancenco A.) şi cu membrii lotului Naţional la atletism  (Marghiev Serghei). Studenţii, 

împreună cu profesorii catedrei, au participat la toate manifestările, care au fost organizate 

de decanate şi comitetul sindical ale universităţii. 

4.4. Planurile de activitate educativă sunt aprobate la catedră. Majoritatea măsurilor, 

incluse în plan, sunt îndeplinite.  

4.5. Studenţii ciclurilor I şi II, specializaţi la atletism, practic nu dispun de timp liber, 

fiindcă mult dintre acesta este rezervat antrenamentelor, participării şi arbitrarii diferitelor 

competiţii. Trebuie menţionat faptul  că condiţiile de trai ale studenţilor sunt satisfăcătoare, 

majoritatea studenţilor  îngrijesc de camere, păstrează starea igienică, însă mai există unele 

neajunsuri, care trebuie lichidate (comportamentul în cămine, păstrarea liniştii).  

4.6. Majoritatea studenţilor sunt educaţi bine, însă frecvenţa lecţiilor lasă de dorit. 

Slab frecventează lecţiile studenţii care fac parte din lotul naţional, dar şi uniii studenţi ai 

anilor de studii I - IV. Printre aceştia sunt: Barbă Dumitru, Rotari Constantin (gr. 201EFS),  

Borozan Gheorghe (gr. 302EFS), Chiriac Valentin (Gr. 402EFSr) ş. a.  

4.7. Catedra are legături strânse de colaborare cu Federaţia de Atletism din Moldova. 

Profesorii catedrei  L. Povestca, Scripcenco C., Iliin Gr. și Svecla S., cu suportul FAM, 

asigură catedra cu reviste şi reviste editate de Asociaţia Internaţională a Federaţiilor de 

Atletism (AIFA).  

4.8. Toți profesorii catedrei vizitează biblioteca universităţii, pentru a se familiariza 

cu noutăţile apărute în ştiinţa sportului şi educaţiei fizice. De asemenea, profesoriii 

frecventează studenţii la locurile de trai în cămine (Goraşcenco A., Povestca L., Cravciuc 

Gh., Svecla S., Mruţ I., Iliin G.). 

 

V. ACTIVITATEA SPORTIVĂ 

La catedră, în anul universitar 2016–2017, s-au specializat aproximativ 50 de studenţi 

( aproximativ acelaşi număr, ca şi în anul anul universitar 2015-2016, dar, cu părere de rău, 

cu vreo 20 mai puţini comparativ cu anul universitar 2012-2013) ai anilor I–IV, FFR şi de 

la masterat, dintre care 2 maeștri  internaţionali ai sportului,  10 maeştri ai sportului, 10 

candidaţi în maeştri ai sportului, iar ceilalţi au categoriile sportive I–III pentru seniori. 

Lecţiile de antrenament se desfăşoară conform planurilor elaborare de către antrenor- 

profesorii catedrei, însă fără normă didactică: 

1. Iliin G. – 240 ore   

2. Scripcenco C. -240 ore 

3. Svecla S. -240 ore 

4. Povestca L.-240 ore 

Orarul lecţiilor: luni, marţi, miercuri, vineri şi sâmbătă. Bazele de antrenament: 

stadionul „Dinamo”, sala polivalentă, terenul de aruncări. 

Pe parcursul sezonului sportiv 2016-2017, studenţii au participat la toate concursurile 

desfăşurate în municipiul Chişinău şi, de asemenea, au format componenţa de baza a 
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selecţionatei RM care a participat la multe concursuri internaţionale. 

Masteranzii catedrei Marghiev Serghei,  Berghii Anna, Zdesenco Natalia, dar și 

studenții ciclului I Mardare Andrian, Podoleanu Diana, Surdu Dimitreana și Bușilă Uliana 

au participat la diferite concursuri interne şi internaţionale şi s-au clasat pe locuri premiante 

la Cupa Europei între echipe. Studentul anului 2  Mardare Andrian în sezonul 

competițional 2017 a stabilit trei recorduri naționale la aruncarea suliței și a îndeplinit 

baremul de participare pentru Campionatele mondiale de la Londra 2017, a îndeplinit 

baremul de participare la mondialele de la Londra și masterandul Marghiev Serghei. 

Aceștia doi vor participa, în luna august 2017, și  la Universiada mondială din Taipei. 

La Campionatele Naţionale ale R. Moldova şi la competiţii internaţionale, mai mult 

de 30 de  sportivi ai universităţii au devenit campioni şi premianţi la deferite probe atletice.  

Sistematic, o dată pe an, toamna, Catedra organizează crosul tradiţional şi ştafeta 

U.S.E.F.S., la care participă toţi studenţii universităţii, colaboratorii şi profesorii. Cu 

părere de rău,  anul acesta, din cauza intemperiei din luna aprilie nu s-a reușit organizarea 

acestui eveniment de amploare desfășurat de Catedră.  

 

VI. REUŞITA ŞI FRECVENŢA LECŢIILOR 

6.1. Frecvenţa  orelor de studii şi de PMS de către studenţii anilor I - IV este o 

problemă foarte importantă şi, cu regret, există probleme la acest capitol. Rău frecventează 

studenţii anilor I- IV Chiriac Valentin, Barbă Dumitru, Rotari Constantin,  Borozan 

Gheorghe, masteranzii Babian Alexandru, Tuceac Dmitrii. Pentru lipse nemotivate de la 

orele de studiu şi de PMS, n-au fost admişi la sesiunea de examinare de vară următorii 

studenţi ai ciclurilor I și II de studii  Babian Alexandru, Tuceac Dmitrii, Rotari Constantin, 

Barbă Dumitru.  

6.2. Măsurile educative întreprinse pentru îmbunătăţirea frecvenţei au constat în 

organizarea de adunări generale şi multe convorbiri individuale avute cu studenţii, cu 

regret însă rezultatele întârzie să apară. 

6.3. Evaluările curente şi frecvenţa orelor se fixează cu regularitate în registrele 

grupelor academice. 

6.4. Studenţi dispun, cu unele excepţii, de un nivel satisfăcător al cunoştinţelor  

teoretice, totuşi mai există rezerve pentru a-l îmbunătăţi.  

6.5. Rezultatele obţinute de studenţi la sesiunea de vară au demonstrat că reuşita 

acestora la anul I este de  aproximativ 69 %, în scădere cu aproximativ 2%, comparativ cu 

anul universitar precedent. La disciplina de specializare,  reuşita este de aproximativ 92 %, 

în creştere  cu aproximativ 22% faţă de anul precedent de studii, totuşi rezerve mai există 

pentru a o îmbunătăţi.  

 

6.6. Formarea deprinderilor de muncă independentă. 

 Catedra organizează şi desfăşoară cu regularitate pentru studenţi, de la toate formele 

de învăţământ şi de la toate specializările, consultaţii individuale,punând la dispoziția 

acestora, în măsura posibilităţilor, literatura necesară pentru temele alese şi necesare pentru 
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a se pregăti către susținerea examenelor la cursul de atletism. De asemenea, se desfăşoară 

consultaţii conform orarului aprobat de decanatele universităţii. 

6.7. Cunoştinţele studenţilor se evaluează în cadrul seminarelor şi la lecţiile 

practico-metodice şi de laborator, pe parcursul semestrelor, la evaluările curente 

(susţinerea normelor de control, testarea cunoştinţelor teoretice). 

 

VII. EXAMENELE DE LICENŢA 

In anul universitar 2016-2017, la examenele de licenţa de către studenţii specializaţi 

în atletism, au fost prezentate 5 teze de licenţă,  toate de la secţia zi. Un student nu s-a 

prezentat la examen – Chiriac Valentin (gr. 402EFSr). Toți patru au susținut tezele pe nota 

10 (zece). 

 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI: 

1. Ca şi în anii precedenţi, vreau să menționez  cu fermitate că la ordinea zilei este 

necesitatea stringentă de îmbunătăţire a bazei  tehnico-materiale, pentru desfășurareaa 

cursului de bază la atletism. Ar fi oportun şi necesar de  precăutat posibilitatea de a 

desfăşura lecţiile în sala polivalentă. 

2. Gradul de pregătire teoretică şi practică a studenţilor, în special a celor de la 

specialitatea „EFS” – Atletism, este unul bun, dar totuşi mai există rezerve nevalorificate, 

care pot conduce la creşterea lui în continuare. 

3. În c eea ce priveşte activitatea de cercetări științifice a corpului profesoral didactic 

al catedrei, prin participări la conferinţe şi foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, şi în 

acest an nu s-a îmbunătățit mult, totuși aș vrea să remarc creșterea numărului de publicați 

peste hotare, în reviste incluse în BDI. 

 4. Profesorii catedrei  elaborează şi implementează metode avansate de verificare a 

nivelului cunoştinţelor teoretice și abilităților practice prin testări şi susţinere de către 

studenţi a lucrărilor de control pe probele studiate la lecţiile metodice şi practice. 

5. Este necesară o implicare  mai activă în ridicarea calităţii procesului de predare a 

orelor de studii,  frecvenţa lecţiilor practice şi a orelor teoretice. 

6. Recomandăm totuşi ca cantonamentele de vară, pentru studenţii anilor I şi II, să se 

desfăşoare în a două jumătate a lunii iunie, timp de două săptămîni şi nu de zece zile, ca la 

momentul actual. De asemenea, este de necesitate urgentă modificarea statutului 

disciplinelor predate studenţilor ciclului I de studii în tabără din discipline opţionale în 

obligatorii, dat fiind faptul că acestea sunt discipline care contribuie substanţial la 

formarea competențelor profesionale. 

7. De urgenţă, va trebui ca catedra să fie asigurată cu inventarul şi utilajul necesar 

pentru desfăşurarea orelor practice, în special, cu pistă standard de alergări. 

8. Profesorii catedrei se vor implica mai activ în activitatea de selecţie a viitorilor 

studenţi la specialitatea Atletism și pentru completarea grupelor de PMS. 

9. Cadrele didactice ale catedrei se vor perfecţiona, în măsura posibilităţilor, cel puţin 

o dată pe an,  în diferite centre ştiinţifice de peste hotare. 
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10.  Se va intensifica activitatea de editare a lucrărilor științifico-metodice, în special 

a notelor de curs, dar și a articolelor publicate în reviste cotate ISI,  de către profesorii 

catedrei. 

 

FACULTATEA CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 

 

Activitatea didactică.  La facultatea cu frecvenţă redusă, cadrele didactice ale 

catedrei asigură predarea disciplinelor de bază „Atletismul”, „Didactica atletismului” şi 

TMRSA. Curriculum-urile de studii la cursul de bază Atletism şi cel de TMRSA (Atletism) 

au fost perfecţionate şi ajustate cerinţelor procesului de Bologna. Pe baza acestor 

programe, activitatea didactică se planifică pe perioada sesiunilor de toamnă-iarnă şi 

primăvară-vară. Profesorii catedrei sunt preocupaţi  în continuare de eficientizarea 

conţinutului programelor, conform noilor cerinţe. 

Norma didactică a profesorilor la Facultatea cu frecvenţă redusă,  pentru studenţii 

anului I, s-a micşorat datorită implementării cerinţelor procesului de la Bologna, de aceea 

trebuie acordată mai multă atenţie activităţii individuale. Pentru lucrul de sine stătător se 

planifică teme cu care studenţii numai se familiarizează, pregătind și susținând diferite 

referate tematice.  

Atletismul contemporan se află în perpetuă evoluţie, perfecţionare - se modifică 

tehnica probelor şi regulamentul competiţional, de aceea profesorii se străduiesc să 

introducă  la lecţii noutăţile, care apar în tehnica probelor şi regulamentul competiţiilor. 

Lecţiile deschise 

1. La sesiunea de vară s-a petrecut lecţia deschisă cu grupa nr. 2, anul III, la 

disciplina Atletism, care a desfăşurat-o profesorul Cravciuc Gheorghe.  

S-A ASCULTAT: 

Cravciuc Gheorghe  - lecţia deschisă s-a desfăşurat pe data de 25. 05. 2017, în grupa 

nr.2, anul I, secţia cu frecvenţă redusă, la disciplina Atletism cu efectivul de studenţi 15, 

locul desfăşurării –terenul de aruncări al sălii polivalene a Manejului de Atletism. 

Tipul  lecţiei – practico-metodică. 

Tema lecției: Tehnica aruncării suliţei. 

Studenţii s-au familiarizat cu tehnica aruncării suliţei, particularităţile organizării 

orelor de atletism de aruncări, cu exerciţiile speciale şi ajutătoare aplicate pentru instruire 

tehnicii aruncării suliţei, dar şi pentru încălzirea specială, pentru a evita traumatismele. 

Studenţii, de asemenea, au fost familiariaţi cu regulile de securitate, care trebuie respectate. 

AU LUAT CUVÂNTUL: 

Povestca L. Lecţia a fost petrecută la un nivel înalt. Studenţii au însuşit bine 

materialul. Studenţii au fost apreciaţi cu note. Sunt de acord cu colegii mei, lecţia a fost 

petrecută la nivel înalt 

Scripcenco C.. Profesorul s-a pregătit bine de această lecţie. A fost pregătit locul 

desfăşurării şi inventarul. Foarte bine s-a explicat despre amenajarea locurilor de concurs 

în sală, au fost aduse exemple concrete di concursurile de atletism, problemele apărute și 
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modul de soluționare a lor. 

Iliin G. Profesorul s-a pregătit foarte bine de lecţie. Lecţia a fost bine organizată, s-au 

ales metodele și mijloacele adecvate, pentru ca studeții să însușească mai bine materialul 

predat. 

Cupțov Iu. Dl. Cravciuc Gh.  este un profesor cu un stagiu destul de mare. Sunt de 

acord cu opiniile precedente, lecţia a fost petrecută la un nivel didactic foarte  înalt.   

Mruț I.. Sunt de acord cu colegii mei precedenţi. Reieşind din condiţiile pe care le 

avem, profesorul  Cravciuc Gheorghe a desfăşurat lecţia la un nivel foarte înalt. 

S-A HOTĂRÂT: 

A considera nivelul desfășurării lecției ca fiind unul  bun. 

Lucrul metodic 

Pe parcursul anului universitar 2016-2017, profesorii catedrei au modernizat 

curriculum-ul la cursul de atletism, la facultatea cu frecvență redusă, la toate cursurile 

predate, de asemenea au fost perfecţionate biletele de examinare de licenţă şi elaborate 

teste pentru evaluările curente şi finale. Profesorul Povestca Lazari a pregătit materiale 

metodice (cursuri teoretice în PPT) pentru disciplinele de bază şi cele de specialitate. 

Frecvenţa şi reuşita 

Predare orelor practico-metodice s-a realizat pe terenul de aruncări şi pe terenul de 

atletism de lângă blocul II de studii al universităţii. Frecvenţa orelor de curs la facultatea cu 

frecvenţă redusă este la un nivel foarte scăzut. Pentru a schimba situaţia creată în ceea ce 

priveşţte frecventarea lecţiilor practice este necesar de majorat cerinţele susţinerii 

normativelor de control practice, de petrecut convorbiri individuale cu cei, ce nu 

frecventează. De folosit sistemul de prelucrare de către studenţi a orelor – lipsă şi 

frecventarea lor suplimentară, pentru a fi admişi la sesiune. Reuşita studenţilor la sesiunea 

de vară, cursul de bază Atletism, este de aproximativ 64 %, iar la cursul de specializare este 

de 50%. 

Examenele de licență 

Examenele de licență la disciplina „Atletism” se desfășoară numai pentru 

specialitatea  „EFS - Atletism”. Anul acesta nu sunt absolvenți la specialitatea 

nominalizată mai sus. 

Disciplina corpului porofesoral-didactic este la un nivel înalt. Planurile de 

activitate  se îndeplinesc, evidenţa reuşitei se duce. 

Norma didactică planificată a fost îndeplinită. Materialul de studii se instruieşte în 

succesiune strictă şi în corespundere cu curricula de studii. Profesorii catedrei Cupţov Iu., 

Cravciuc Gh., Povestca L.,  au o experiență vastă și desfăşoară lecţiile folosind toate 

noutăţile ştiinţifico-metodice ale momentului. 

Nivelul pregătirii teoretice, dar și al celei practice, a studenţilor este unul satisfăcător, 

dar mai există rezerve pentru a-l îmbunătîți. Unii dintre studenţi activează ca antrenori, 

profesori, metodişti şi folosesc cunoştinţele acumulate în practică. 

La catedră au fost verificate şi prelucrate: 

1. Biletele şi testele de examinare pentru cursurile de atletism şi TMRSA 
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2. Tematica lucrărilor de licenţă 

3. Planurile de cercetări ştiinţifice ale studenţilor şi profesorilor. De asemenea, se 

organizează şi se desfăşoară conferinţe ştiinţifice cu studenţii şi profesorii. Profesorii 

participă, cu părere de rău,  numai la conferinţele ştiinţifice din cadrul universităţii.  

 

Concluzii şi propuneri 

1. Evaluarea curentă să se facă sub formă de teste şi teze de curs. Studenţii, care 

absentează mult de la ore, vor prelucra individual materialul de studiu, de asemenea, vor  

susţine  normele  de control conform unui grafic individual.   

2. Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a lecţiilor practico-metodice. 

3. Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a catedrei, pentru buna desfăşurare a  

lecţiilor practice (stadion).  

4. Fondul de carte al catedrei va fi completat sistematic cu mai multe lucrări 

ştințifico-metodice (îndrumare metodice, note de curs) în limba română. 

5. Ghidarea activității individuale a studenţilor facultății FFR se va realiza nu numai 

în timpul sesiunilor, dar și între acestea, pentru a eficientiza și pentru a îmbunătăți nivelul 

pregătirii metodico-teoretice a acestora. Studenţii să elaboreze referate tematice, în special 

la cursul de specializare, dar şi la cel de bază. Evaluarea curentă să se facă sub formă de 

teste şi lucrări de control. 

 
7.2. CATEDRA DE LIMBI MODERNE  

(Şeful catedrei – Vicol Dr.) 

 

I. Activitatea didactică 

În an. univ. 2016-2017, Catedra de limbi moderne a activat în următoarea 

componenţă:  

a) 8 profesori titulari: 

- la limba franceză: Viorica Brega, dr. conf. univ.; Zinaida Coronovschi, lector 

superior; Diana Cacian, lector universitar; 

- la limba engleză: Elena Bîrsa, lector universitar; Adelina Leporda, lector 

universitar; 

- la cultura comunicării şi limbajul de specialitate, tehnici de comunicare şi limba 

română pentru studenţii alolingvi: Dragoş Vicol, doctor habilitat, profesor universitar, şef 

catedră; Aliona Luca, lector superior;  

b) 2 profesori în cumul: 

-  la limba engleză: Natalia Nastas, lector universitar .  

- la limba română: Sotnicenco Mariana.     

Personalul didactic auxiliar a fost format din 2 persoane: Mariana Sotnicenco, 

labotant superior (pînă la 27.03.2017); Iana Apachiţa, laborant (cu începere de la 

10.04.2017); Diana Cacian (0,25- în cumul).  

38% dintre profesorii titulari au vîrsta pîna la 40 ani. 

În total, la catedră au activat pe parcursul anului universitar 2016-2017 
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 9 profesori (1dr.hab.prof. univ.; 1 dr.conf. univ.; 2 lectori superiori; 5 lectori universitari , 

care au asigurat procesul instructiv la următoarele discipline: limba franceză, limba 

engleză, cultura comunicării şi limbajul de specialitate, tehnici de comunicare, limba 

română (curs practic pentru studenţii alolingvi). 

Au studiat, în total, limbile străine 320 studenţi: limba franceză – 137 studenţi; limba 

engleză – 183 studenţi. Au studiat limba română în grupele alolingve –  52 studenţi; cultura 

comunicării şi limbajul de specialitate  – 200 studenţi  în sem. I şi 45 studenţi în sem. II; 

tehnici de comunicare  în sem. II –  80 studenţi. 

Tabelul 1 

Repartizarea studenţilor pe facultăţi 

Facultatea Nr. de studenţi Limba  franceză Limba engleză 

Sport 54 23 31 

PPS 81 44 37 

Pedagogie 60 22 38 

Kinetoterapie 125 48 77 

Total 320 137 183 

 

Repartizarea studenţilor care studiază limbile străine  după profesori ( la cursul de zi) 

se prezintă precum urmează: 

1. Brega V. – 44 

2. Coronovschi Z. – 47 

3. Cacian D. – 53 

4. Bîrsa E. – 58 

5. Leporda A. – 70 

6. Nastas N.  - 48 

   Pe parcursul an. univ. 2016 -2017, activitatea instructivă a profesorilor, la toate 

disciplinele, a fost axată, în conformitate cu obiectivele fixate în curriculum-urile 

respective,  pe formarea următoarelor competenţe: 

a)  la limbile franceză, engleză, română (în grupele de alolingvi): 

-  asimilarea terminologiei sportive şi a celei referitoare la domeniile kinetoterapie; 

pază, protecţie şi securitate; 

-  utilizarea corectă a terminologiei de specialitate în vorbirea curentă; 

-  înţelegerea globală a  informaţiei cuprinse într-un text sau articol de presă (de 

specialitate) şi expunerea ei sub formă de rezumat; 

- utilizarea în vorbire  structurilor corespunzătoare intenţiei mesajului ce urmează a 

fi formulat; 

- formularea şi exprimarea opiniei proprii cu privire la evenimentele, faptele, 

personajele descrise în text. 

b) la Cultura comunicării şi limbajul  de specialitate şi tehnici de comunicare: 

- însuşirea şi  utilizarea corectă, atît în vorbirea  orală, cît şi în cea scrisă, a 

termenilor de specialitate (sport; kinetoterapie; pază, protecţie şi securitate); 

- determinarea particularităţilor diferitelor stiluri, mai cu seamă a celui 

oficial-administrativ; 
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- asimilarea clişeelor specifice actelor oficiale şi perfectarea lor (autobiografie, 

curriculum vitae, cerere, procură, demers, notă explicativă  şi a.) 

-  formarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în activitatea profesională. 

     

II. Activitatea didactică 

   Pentru an. univ. 2016-2017 au fost planificate 9131 ore, au fost îndeplinite 9457 

ore. Diferenţa (326 ore) dintre numărul de ore planificate şi cele realizate se explică prin 

numărul de studenţi mai mare decît a fost planificat. În plus, dna A. Luca a primit 

suplimentar grupa 108 care rămăsese nerepartizată la începutul anului universitr. 

Tabelul 2 

Îndeplinirea normei didactice 

pentru întreg anul universitar se prezintă în felul următor: 

Nr.d/o N.P.P. Plan. Ind. Dif. 

 Norma didactică principală 

1. Vicol D. 565 566 +1 

2. Brega V. 871 892 + 21 

3. Coronovschi Z. 1039 1078 +39 

4. Cacian D. 993 1024 +31 

5. Bîrsa E. 861 902 +41 

6. Leporda A. 1013 1027 +14 

7. Luca A. 1137 1305 +168 

8. Gîdei M. 805 805  

 Total 7284 7599 +315 

 Norma didactică suplimentară 

1. Bîrsa E. 268 269 +1 

2. Leporda A. 253 270 +17 

43. Cacian D. 251 247 -4 

 Total 772 786 +14 

 Norma didactică în cumul 

1. Sotnicenco M. 551 459 -92 

2. Nastas N. 524 613 +89 

     

 Total(cumul) 1075 1072 -3 

 Total pe catedră 9131 9457 326 

 

Norma didactică medie (ore de contact) pe catedră a constituit    730 ore. 

În scopul asigurării continuităţii dintre programa liceală şi cea universitară, precum şi 

al aplicării principiului accesibilităţii în procesul de predare/învăţare, în septembrie 2016 a 

fost organizată şi desfăşurată evaluarea nivelului de cunoaştere a limbilor franceză, 

engleză şi română de către studenţii an. I 
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Tabelul 3 

Rezultatele testării au scos în evidenţă următoarea situaţie 

Denumirea 

disciplinei 

Numărul  

studenţilor 

Apreciaţi cu note 

pozitive 

Apreciaţi cu note 

negative 

L.franceză 120 31% 89% 

L. engleză 135 123% 12% 

Limba română 34 15% 19% 

Astefel , nivelul cunoștințelor studenților la începutul studiilor la universitate s-a 

dovedit a fi, mai ales la limbile franceză şi română, foarte jos, fapt care a constituit una 

dintre dificultăţile pe care le întîmpină profesorii în activitatea lor. Mai trebuie menţionat 

că, printre notele pozitive obţinute de către studenţi, prevalează „5” şi “6”, doar un procent 

neînsemnat au luat note de “7” şi „8”. 

Tabelul 4 

Reușita pe facultăți 2016-2017  

Grupa L. franceză Sem.I Sem. 2 L. engleză Sem.I Sem. 2 

Sport  

gr.101 Cacian D. 67% 54% Leporda A. 83% 83% 

gr. 102 Cacian D. 89% 60% Leporda A. 78% 50% 

gr.103R ---   Bîrsa E. 90% 91% 

 78% 57%  84% 75% 

PPS  

gr.104 Cacian D. 

Coronovschi Z. 

 81% 

76% 

53% 

56% 

___   

gr.105 --------- -----  Leporda A. 75% 67% 

gr.106 Cacian D. 75% 63% Leporda A. 92% 83% 

gr.107 Coronovschi Z. 88% 86% 

gr.108R --- ----  Cacian D. 86% 71% 

 80% 65%  84% 74% 

Pedagogie  

gr.109 Brega V. 47% 45% Sotnicenco M. 

Nastas N. 

 

80%  

 

40% 

gr.110R ---   Bîrsa E. 71% 57% 

gr.111 Coronovschi Z. 80% 77% Nastas N. 78% 67% 

  62% 61%  76% 55% 

Kinetoterapie  

gr.112 Brega V. 

Coronovschi Z. 

88% 

87% 

71% 

87% 

___   

gr.113    Leporda A. 

Nastas N. 

95% 

88% 

85% 

76% 

gr.114 Brega V. 79% 69% Bîrsa E. 77% 87% 

gr.115R ---   Bîrsa E. 84% 71% 

  85% 76%  86% 80% 

Această stare de lucruri a  îngreuiat mult realizarea programei universitare la aceste 

disciplinele predate la catedră, dat fiind că studenții nu au baza necesară pentru a asimila 

chiar de la începutul studiilor la universitate limbajul de specialitate în limba străină şi 

pentru a se exprima liber gîndurile şi opiniile proprii. 

Situaţia reuşitei la limbile franceză şi engleză a studenţilor ciclului I, se prezintă în felul 

următor: 
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Tabelul 5 

Reuşita studenţilor în plan comparativ (sem. I şi sem. II) 

Disciplina  sesiunea de iarnă  sesiunea de vară 

L. franceză 77% 65% 

L. engleză 83% 73% 

Media  80% 69% 

Cult. com. şi limbajul de 

specialitate 

74% 68% 

Tehnici de comunicare - 71% 

L. română 77% - 

Media pe catedră 77% 69% 

 

Analiza rezultatelor reuşitei studenţilor în sem. II faţă de sem. I se dovedeşte a fi 

relevantă la limbile franceză şi engleză, deoarece e vorba de acelaşi contigent de studenţi, 

dar la cultura comunicării şi limbajul de specialitate, tehnici de comunicare şi limba 

română (pentru studenţii alolingvi) contigentul este diferit, de aceea comparaţia este 

irelevantă. S-a constatat şi în acest an universitar o diminuare a procentului reuşitei 

studenţilor în sem. II, dar şi la cultura comunicării în fiecare an procentul e mai mic în sem. 

II. 

 Marea majoritate a studenţilor au asimilat materia de programă la toate disciplinele 

predate la catedră, înregistrînd un progres considerabil faţă de nivelul inţial. Studenţii care 

au facut cel mai mare progres în studierea limbilor sunt:  

- la limba franceză: Pînzaru Felcia, gr.112; Verbnii Maxim, gr.114; Lazari Iulian, 

gr.112; Moruz Adriana, gr.112; Eni Diana, gr.112; Lupaşcu Galina, gr.109. 

- la limba engleză: Micleuşeanu Lilia, gr.114; Cuşniriov Grigori, gr.115K; Ursu 

Vera, gr. 114K; Fedorişin Andrei, gr.115K; Malai Dumitru, gr.114K, Angheliceva Ana, 

gr.110; Botezatu Ştefan, gr.113K; Macovei Ştefan, gr.105PPS, Pîrţac Dan, gr.105PPS; 

Tonu Viorica, 101Sport, Balan Cristina, gr.111; Sandu Alexandra, gr,111; Ursu Ana, 

gr.113, Lusmanschii Ocatavian, gr.113. 

- Cult. com. şi limbajul de specialitate: Fedorişin Andrei, gr.115K; Cuşniriov 

Grigori, gr.115K; Melniciuc Alexandru, gr.115K; Anghelciva Ana, gr.110Sport. 

    Reuşita studenţilor la Facultatea Învăţămînt cu frecvenţă redusă se prezintă precum 

urmează: 

a) la limbile franceză şi engleză:                                                   
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Tabelul 6 (/Anul I) 

Nr 

d/r 

Numele şi prenumele 

profesorului 

Grupa Reuşita Frecvenţa 

1. Cacian D.        gr. 1 46% 40% 

2. Coronovschi Z. gr. 2 54% 63% 

3. Nastas N. gr. 1-2 42% 50% 

4. Bîrsa E. gr. 3 38% 40% 

5. Leporda A. gr. 4 71% 71% 

6. Cacian D.        gr. 4 50% 50% 

7. Leporda A. gr. 5 50% 50% 

8 Cacian D.        gr. 6-7 48% 41% 

9 Leporda A. gr. 6 58% 42% 

10 Nastas N. gr. 7 50% 50% 

Media a. I  51% 50% 

Anul II. 

Nr 

d/r 

Numele şi 

prenumele 

profesorului 

Grupa Reuşita Frecvenţa 

1. Coronovschi Z. gr. 1 47% 58% 

 gr. 2 37% 54% 

2. Leporda A. gr. 1-2 15% 15% 

3. Sotnicenco M. gr. 3R 8% 20% 

4. Cacian D.        gr. 4 24% 24% 

5. Leporda A. gr. 4 50% 33% 

6. Cacian D.        gr. 5 36% 36% 

7. Coronovschi Z. gr. 6 56% 49% 

8. Coronovschi Z. gr.7 39% 45% 

9. Nastas N. gr. 5 43% 53% 

10 Nastas N. gr. 6 22% 24% 

11 Nastas N. gr. 7 40% 36% 

Media a. II  48% 45% 

Media pe catedră  49% 47% 

 

b) la cultura comunicării şi limbajul de specialitate: 

                   Luca A.                      gr. 3r              33%                 35% 

                   Luca A.                      gr. 5r             50%                  49% 
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     Situaţia reuşitei studenţilor ciclului II (masterat) este prezentată în tabelul următor:                                                                                                        

Tabelul 7 (Sem I) 

Denumirea specialităţilor 

N
r.

 d
e 

st
u

d
en

ţi
 

N
u

 s
-a

u
 

p
re

ze
n

ta
t 

A
u

 

su
sţ

in
u

t 

ex
. 

R
eu

şi
ta

 

Tehnologii şi management în fitness 11 4 7 64% 

Tehnologii şi management în turism 8 5 3 38% 

Sem II 

Tehnologii de educaţie şi instruire motrică 10 2 8 80% 

Teoria şi metodologia activităţii motrice 11 3 8 73% 

Media 40 14 26 65% 

 

Procentul mic al reuşitei studenţilor ciclului II (65%), mai ales la specialitatea  

Tehnologii şi management în turism (38%) se explică prin neprezentarea studenţilor 

la sesiuni şi prin frecventarea orelor de curs care lasă mult de dorit.  

În anul 2016-2017 şi-au făcut studiile la doctorat 19 doctoranzi. Rezultatele sesiunii 

din mai 2017 sunt următoarele: 

Tabelul 8 

Disciplinele Nr. doct. Nu s-au 

prezentat. 

Au susţinut 

ex. 

% reuşita 

L. franceză 5 - 5 100% 

L.engleză 14 5 9 64% 

Total 19 5 14 74% 

 

La cursurile de inţiere rezultatele reuşitei sunt foarte joase:  

Tabelul 9 

Limbile franceză şi engleză 

Grupa Nr.stud Neatestaţi Nu s-au prezentat Au susţinut ex. %   reuşitei 

011 30 15 10 5  17% 

012 11 8 2 1 9% 

Total 41 23 12 6 15% 

Matematica 

011 19 13 2 4 21% 

012 6 1 3 2 33% 

Total 25 14 5 6 24% 

 

Echipa de asigurare a calităţii ( D. Vicol, V. Brega, Z. Coronovschi) a întreprins 

unele măsuri în vederea sporirii calităţii tuturor activităţilor realizate la catedră: 

- a ţinut sub control revizuirea curriculum-urilor la disciplinele catedrei conform 

noilor recomandări; 

- a verficat sistematic prezenţa studenţilor la orele de curs, iar rezultatele 

controlului au fost discutate la şedinţele echipei şi la şedinţele de catedră; 

- a asistat la activităţile cu caracter educaţional, care de asemenea au fost analizate 

şi s-au făcut anumite propuneri pentru viitor; 
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- a organizat evaluarea reciprocă a activităţii profesorilor şi autoevaluarea; 

- a verificat completarea cataloagelor decanatelor; 

- au fost discutate rezultatele sesiunilor de iarnă şi de vară şi au fost formulate 

concluziile şi măsurilor ce pot fi întreprinse. 

 

III. Metode educaţionale moderne  aplicate în procesul de predare a  

disciplinelor catedrei 

Ca şi în anii precedenţi, profesorii şi-au selectat strategiile didactice aplicate în cadrul 

orelor de curs în funcţie de obiectivele fiecărei lecţii. Evident, nu au renunţat, ba din contra, 

au aplicat cu succes metode şi procedee ale căror eficacitate a fost dovedită pe parcursul 

anilor (explicaţia, conversaţia, inducţia, deducţia, investigaţia), dar şi cele considerate încă 

noi, participative (clustering,  snow ball, cross word, word cluster, sport talk, freewriting, 

simularea, modelarea, jocul didactic, diagrama Venn, studiu de caz, brainsketching, masă 

rotundă, starbursting, dezbateri, şi. a), care  au ca scop stimularea gîndirii critice a 

studenţilor, formarea spiritului creativ, sporirea motivaţiei  pentru învăţarea limbilor 

studiate. Intenţia profesorilor a fost de a diversifica metodele utilizate, ţinînd cont şi de 

nivelul cunoştinţelor studenţilor, aplicînd astfel principiul accesibilităţii materialului 

predat. Sunt, de asemenea, pe larg utilizate tehnologiile informaţionale atît la orele de curs, 

cît şi în timpul pregătirii profesorului de ora de curs. Pe lîngă tradiţionalele tabele, scheme, 

imagini, fotografii, postere, sunt pe larg folosite laptopul, computerul, televizorul, 

videoproiectorul în scopul demonstrării filmelor didactice, a prezentărilor Power Point.  În 

acest sens, se deosebeşte dna A. Luca, care le foloseşte sistematic şi aproape la toate 

lecţiile. 

În anul universitar curent au fost ţinute la catedră două lecţii demonstrative:  

- la cultura comunicării şi limbajul de specialitate în gr. 115K cu tema: Sistemul 

muscular, de către lectorul superior Aliona Luca. ( 15.03.2017); 

- la limba engleză în grupa 115K cu tema: ,, Sports Hygiene” de către lectorul 

universitar Elena Bîrsa. (04.05.2017). 

În cadrul analizei lecţiilor demonstrative au fost evidenţiate un şir de momente 

interesante care le - au asigurat un randament înalt. 

Mai întîi, s-a menţionat că ambele profesoare  au o bună pregătire profesională, atît 

teoretică cît şi practică,  cunosc la perfecţie metodologia predării limbilor într-o instituţie 

de învăţămînt superior cu profil nefilologic, inclusiv  terminologia de specialitate. 

Orientarea profesională  constituie caracteristica principală a ambelor lecţii. 

Doamnele Luca A. şi Bîrsa E, acordă, de asemenea, mare atenţie elementelor de 

civilizaţie  referitoare la domeniile  de specialitate ale studenţilor. 

În cadrul ambelor lecţii, predarea materialului gramatical poartă caracter aplicativ, 

adică în baza textelor analizate, atît pe cît este necesar pentru a extrage informaţia exactă 

dintr-un text. Accentul este pus nu atît pe însuşirea unor cunoştinţe despre limbă, cît pe 

formarea deprinderilor de exprimare, se acordă un credit larg dialogului situaţional şi 

conversaţiei. Studenţii au dat dovadă de seriozitate şi responsabilitate. 

Concluzia generală a  fost că ambele lecţii au avut un randament maxim. 
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IV. Activitatea profesorilor în cadrul Seminarului metodic 

În an. univ.  2016-2017  Seminarul metodic „Orientări actuale în metodologia 

limbilor moderne” şi-a ţinut şedinţele conform Planului de activitate al catedrei. Scopul 

urmărit a fost, ca şi în anii precedenţi, optimizarea procesului de predare – învăţare al 

limbilor  străine,al limbii române ( în grupele de alolingvi), şi al cursurilor  cultura 

comunicării şi limbajul de specialitate şi tehnici de comunicare ( la Facultatea PPS). 

Rezultatele analizei literaturii științifico-metodice sunt materializate în comunicări 

științifico-metodice elaborate și prezentate de către membrii catedrei la şedinţele 

Seminarului  metodic. 

La şedinţele Seminarului din anul universitar curent au fost prezentate şi discutate 6 

comunicări cu tematică  referitoare la  metodologia predării limbilor în instituţii de 

învăţămînt superior cu profil nefilologic: 

1. Rolul limbii materne la lecțiile de limba engleză. Raportor - E.Bîrsa( 21 octombrie 

2016); 

2. Formarea competenței de învățare independentă și autoreglată. Raportor  

Z.Coronovschi.( 10 noiembrie 2016); 

3. Strategii eficiente de predare a termenilor sportivi. Raportor - A.Leporda (18 

ianuarie 2017); 

4. Activități didactice organizate în baza proverbelor la orele de limba franceză. 

Raportor - V.Brega (18 ianuarie 2017); 

5. Activitatea individuală – parte componentă a procesului instructiv-educativ. 

Raportor - M.Sotnicenco (22 februarie 2017); 

6. Corelarea competenţei de comunicare în limba străină cu cea de specialitate a 

studenţilor nefilologi. Raportor - D. Cacian (21 iunie 2017). 

  

VI. Activitatea ştiinţifică. Publicaţii. 

În anul univ. 2016-2017 au fost elaborate şi publicate următoarele lucrări 

ştiinţifico-metodice şi suporturi didactice: 

1.Vicol D. Hagiografia sufletului românesc în opera lui Mihail Sadoveanu. În: La 

Francoponyphonie nr. 10, vol. I, 2016, Chişinău: ULIM, p. 55-60. 

2.Vicol D. Melenieva A.  The Concept of Legal Psychology vs Forensic Psychology 

and Their Interpretative Translation. In: Intertext nr. 1/2, 2016, Chişinău: ULIM, 

p.248-252. 

3.Vicol D. Paradigma literaturii (post)moderne între contrastivitate şi (ne)încadrare 

organică. În: Intertext, ediţie specială, 2016.  

4.Vicol D. Literatura şi piatra de hotar a mileniilor. Renegarea canoanelor şi 

vacuumul ficţiunii artistice (II). În: Limbaje şi comunicare XIV. Dinamica limbilor şi 

literaturilor în epoca globalizării. Suceava, 2017. 

5.Vicol D. Combaterea rasismului în Republica Moldova. În: Sport. Olimpism. 

Sănătate. Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional. Chişinău, 2016. Vol. I. 

p.113-118. 
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7.Vicol D. Combaterea discursului de ură în Republica Moldova. În: Sport. 

Olimpism. Sănătate. Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional. Chişinău, 2016. Vol. 

I. p. 118-126. 

8.Brega V. Des difficultés syntaxiques spécifiques à lʹétude des textes de spécialité 

en français. În: Sport. Olimpism. Sănătate. Materialele Congresului Ştiinţific 

Internaţional. Chişinău, 2016. Vol.I. p.652-656. 

9.Coronovschi Z. Specificul strategiilor didactice de predare-învăţare 

interactiv-creativă în instituţia de învăţămînt superior. În: Sport. Olimpism. Sănătate. 

Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional. Chişinău, 2016. Vol.I. p. 370-372. 

10.Luca A. Efecte ale globalizării asupra limbajului studenţilor din USEFS. În: 

Sport. Olimpism. Sănătate. Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional. Chişinău, 

2016. Vol.I. p.402-408. 

11.Luca A. Textul științific cu tematică sportivă: corectitudine și greșeală. În: 

Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele simpozionului științific cu 

participare internațională. Chișinău, 19 mai 2017. P.28-36. ISBN 978-9975-71-906-3. 

12.Cacian D. Sportul pentru toţi şi Mişcarea Olimpică. În: Sport. Olimpism. 

Sănătate. Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional. Chişinău, 2016. Vol.I. p.12-17. 

13. Gîdei M., Budevici-Puiu A. Particularităţi ale comunicării eficiente în activităţile 

sportive. În: Sport. Olimpism. Sănătate. Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional. 

Chişinău, 2016. Vol.I. p.65-70. 

14. Gîdei M. Efficient communication in sport activities.  

15. Lungu E., Gîdei M. The Training of Professional Competencies in the Tourism 

Field of Internships in Terms of Labor Market Requirements. În: 3rd Internaţional 

scientific conference “Sports, education, culture – interdisciplinary approaches in 

scientific research”, Galați, 26-27 mai 2017. p. 52. 

16. Gîdei M. Communication in Sporting Activities: Opportunities and Barriers. În:  

Central and Eastern European Lumen Conference NASHS,  8 – 10
th

 june 2017. p. 117-118. 

17. Nastas N., Dorgan V. The role of an international language in formation of the 

student from the physical education domain. În: Sport. Olimpism. Sănătate. Materialele 

Congresului Ştiinţific Internaţional. Chişinău, 2016. Vol.I. p.646-652. 

18. Filipov V., Sava P., Nastas N. Utilajele nestandard – componentă a tehnologiei 

educaţionale ce favorizează formarea competenţelor psihomotrice ale elevilor. În: Sport. 

Olimpism. Sănătate. Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional. Chişinău, 2016. 

Vol.I. p.383-390. 

19. Nastas N. Developing the competence of communication in foreignlanguages for 

thestudents in thefield of physical culture. În: 3rd Internaţional scientific conference 

“Sports, education, culture – interdisciplinary approaches in scientific research”, Galați, 

26-27 mai 2017. p.62-63. 

 20. Nastas N. The Importance of Studying Foreign Languages Texts for Athletes 

Specialized in Fitness. În: 3rd Central and Eastern European LUMEN International 

Scientific Conference. 8-10 June 2017 Chisinau, Republic of Moldova. Editura LUMEN. 

P. 179-180. ISBN: 978-973-166-461-3 
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21. Balan C., Nastas N. The professional knowledge for the students specialized in 

fitness in English discipline. În: ”Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice”. 

Conferinţă ştiinţifică studenţească internaţională, Ediţia a 20-a, 7 aprilie 2017. P.168-176. 

22. Coronovschi Z. Culegere de texte la limba franceză pentru studenții anului I la 

specialitatea Servicii Antiincendii (suport didactic). ISBN 978-9975-3016-2-6 

23. Coronovschi Z.  Culegere de texte la limba franceză pentru studenții anului I, 

Facultatea Protecție, Pază și Securitate. Ediția a II-a, revăzută și completată. ISBN 

978-9975-3016-4 

La catedră şi-a ţinut lucrările pe data de 15 iunie 2017, Seminarul ştiinţifico-metodic 

,,Studii filologice: aspecte teoretico - aplicative”, la care au fost prezentate următoarele 

comunicări :  

Vicol Dragoş - Filogia modernă în context european; 

Brega Viorica – Observaţii privind evoluţia semantică a lexicului de specialitate în 

limba franceză ( în baza terminologiei sportive); 

Luca Aliona – Dimensiunea aplicativ integratoare a cursului de cultura comunicării şi 

limbajul de specialitate în formarea viitorilor kinetoterapeuţi. 

 

VII. Activitatea ştiinţifică a studenţilor la disciplinele catedrei. 

În an. univ. 2016-2017 profesorii catedrei au activat în calitate de îndrumători 

ştiinţifici ai următoarelor lucrări ale studenţilor, care au fost prezentate la conferinţa 

ştiinţifică studenţească din 10 martie 2017: 

a) Secţia Limbile franceză şi română 

1. Le professionnalisme et ses répercussions sur le Mouvement Olympique. 

(Profesionalismul şi repercusiunile sale asupra Mişcării Olimpice)  St. Rusnac Felicia, 112 

K; Caşu Dumitru, gr. 109 PEF; îndrum. şt. – V. Brega. 

2. Risques et récompenses d’une vie consacrée au sport. (Riscurile şi recompensele 

unei vieţi consacrate sportului).Verbnîi Maxim, gr. 114K; Maftei Sergiu, gr. 109; 

îndrum.şt. – V. Brega. 

3. Méthodes de détection des substances interdites chez les sportifs.(Metode de 

detectare a substanţelor interzise la sportivi).Moruz Andriana,  gr. 112K; îndrum.şt. – Z. 

Coronovschi. 

4. Modernité et tradition dans les jeux et les sports traditionnels. (Modernitate şi 

tradiţie în jocurile şi sporturile tradiţionale). Gogu Elena, gr. 111 F/T; îndrum. şt. - Z. 

Coronovschi. 

5. La dimension éthique comme aspect de la pratique sportive. (Dimensiunea etică ca 

aspect al practicii sportive). Cioca Dana,  

gr. 112 K; îndrum. şt.- Z. Coronovschi.  

6. Les Jeux Olympiques.(Jocurile Olimpice). Zaiţ Daniel, gr. 102 EFS; îndrum. şt. – 

D. Cacian. 

7. Ţurca, un joc naţional pierdut în timp. Fedorişen Andrei,  gr. 115 K(r); îndrum.şt. – 

A. Luca. 

8. Eufemismele în limbajul cotidian şi în cel medical. Rebeja Tatiana, gr. 114 K; 
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îndrum.şt. – A. Luca. 

b) Secţia Limba engleză 

1. Spine curvature disorders. (Disfuncţii ale curburii coloanei vertebrale). Garbur 

Andrei, gr. 113 K; îndrum.şt. – A. Leporda. 

2. The role of the blood types in criminal investigation. (Rolul grupelor sanguine în 

investigarea criminală), Macovei Ştefan, gr. 105 PPS; îndrum. şt. – A. Leporda. 

3. Swimming as a motion treatment method(Înotul – metodă de tratament prin 

mişcare), Cuşniriov Grigore, gr. 115 K; îndrum. şt. – E. Bîrsă.  

4. The most commoninjuries faced by sportsmen in their activity (Cele mai frecvente 

traume suportate de către sportivi în activitatea lor), Malai Dumitru, gr. 114 K; îndrum.şt. – 

E. Bîrsa.  

5. Walking barefoot – a beneficial method of treating in kinesiology. (Mersul desculţ 

– benefic de tratament în kinetoterapie). Ursu Cristina, gr. 113 K; îndrum.şt. – N. Nastas. 

6. The necessary professional knowledge for fitness specialists.(Cunoştinţele 

profesionale necesare specialiştilor în fitness) Balan Cristina, gr. 111 F/T; îndrum. şt. – 

N.Nastas. 

 V. Brega a pregătit 2 studenţi, Z. Coronovschi – 3 studenţi, D. Cacian – 1 student, A 

Luca -2 studenţi, E. Bîrsa – 2 studenţi, A. Leporda – 2 studenţi, N. Nastas – 2 studenţi. 

 În urma analizei lucrărilor prezentate, a fost propusă spre publicare în culegerea de 

materiale ale conferinței științifice studențești comunicarea The necessary professional 

knowledge for fitness specialists, autori: Cristina Balan, Natalia Nastas (p. 168-176). 

 

VIII. Munca educativă 

Pornind de la premisa că un educator competent trebuie să se remarce nu numai prin 

activitatea strict didactică, ci şi prin cea din sfera extradidactică, perişcolară, profesorii 

catedrei acordă mare atenţie acesteia din urmă prin organizarea mai multor acţiuni 

educative, unele dintre ele au devenit deja tradiţionale. 

Trecem în revistă doar cîteva dintre cele mai importante, care au fost organizate în 

acest an. 

Concursuri 

Concursul trăducătorilor de limba franceză (Resp. V. Brega). 

Concursul trăducătorilor de limba engleză (Resp. E. Bîrsa). 

Concursul declamatorilor de poezie franceză (Resp. Z. Coronovschi). 

Concursul declamatorilor de poezie engleză şi americană (Resp. A. Leporda). 

Săptămîna Francofoniei. 

Vizite colective la teatru şi cinema 

 Vizionarea filmelor franceze în cadrul Săptămînii Francofoniei în luna martie; resp. 

V. Breaga, Z.Coronovschi. 

Vizionarea colectivă a spectacolului ,,Hronicul găinarilor, după A. Busuioc, Teatru 

Naţional ,, Mihai Eminescu”, resp. A. Luca. 

Măsuri dedicate civilizaţiei engleze şi americane 

Sărbătoarea Halloween; 
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Thanksingiving Dayl (Ziua Recunoştinţei); 

Valentines Day (Ziua Îndrăgostiţilor). 

Activităţi artistice  

Universul limbilor străine - resp: Z. Coronovschi, 3 mai 2017 

Christmas Celebration Party ,, Merrz Christmas” – resp: A. Leporda, 9 decembrie 

2016 .  

A fost efectuată pe 17 mai 2017, o vizită la căminul studenţesc (nr.1 , str. Aedromului 

11/2) de către dna  Z. Coronovschi, care a înregistrat observaţiile respective în catalogul de 

evidenţă a controlului. 

IX. Disciplina de muncă 

Disciplina de muncă a profesorilor catedrei poate fi caracterizată, în linii generale ca 

fiind bună, dat fiind că marea majoritate a profesorilor şi-au îndeplinit obligaţiunile de 

serviciu cu seriozitate şi resposanbilitate. Totuşi s-au deosebit printr-un volum mai mare de 

muncă, sub aspectul activităţii ştiinţifice dl D. Vicol, dna A. Luca, dna N. Nastas, dna M. 

Gîdei şi sub aspectul elaborării lucrărilor didactice – dna Z. Coronovschi. Urmează să-şi 

intensifice activitatea doamnele  

D. Cacian şi A. Leporda conform  Normativelor de calculare a volumului 

activităţilor metodice, de cercetare şi transfer tehnologic.  

 X. Propuneri 

1. A intesifica activitatea ştiinţifico-metodică a profesorilor catedrei şi a spori 

calitatea. 

A spori numărul şi calitatea lucrărilor studenţilor care se ocupă de activitatea 

ştiinţifică la disciplinele predate catedrei. 

A adresa decanatelor propunerea ca studenţii care cumulează studiile cu un post de 

muncă să obţină permisiunea oficială a decanatului, iar absenţele să fie considerate 

motivate cu condiţia ca studentul să freceventeze 50% din numărul total de ore prevăzut la 

fiecare disciplină. 

La Faculatea PPS a introduce cursul de cultura comunicării şi limbajul de specialitate 

de 60 de ore, în locul cursului tehnici de comunicare de 30 de ore.            

A organiza o evidenţă riguroasă a muncii ştiinţifice a profesorilor catedrei, inclusiv 

prin elaborarea unei baze de date electronice, în scopul sistematizării operative a 

informaţiilor privind realizarea acesteia şi al facilitării perfectării documentaţii necesare 

(planuri de activitate, procese verbale, rapoarte  etc.). 

A adresa un demers Departamentului Logistică prin care să fie solicitată asigurarea 

catedrei de limbi moderne  cu 2 notebook-uri, 2 videoproiectoare şi o tablă interactivă. 

 A forma norma didactică pentru următorul an. univ. luînd în consideraţie volumul 

activităţii didactice a profesorului din anul universitar curent. 

A organiza deplasări pentru profesori în alte instituţii cu profil sportiv în scopul 

schimbului de experienţă.A moderniza formele de activitate educativă prin organizarea 

unor măsuri mai eficiente . 
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7.3.CATEDRA MANAGEMENTUL CULTURII FIZICE 
(Şeful catedrei – Budevici-Puiu A.) 

 

Catedra Managementul Culturii Fizice este o subdiviziune funcţională a USEFS, 

subordonată decanatului facultăţii Sport. Ea a  fost înfiinţată prin Ordinul Ministerului 

Educaţiei al Republicii Moldova la 19 septembrie 2005, asigurând  din momentul fondării 

și până în prezent realizarea  activităților:  

a) didactice; 

b) instructiv-metodice;  

c) științifice și metodico-științifice;  

d) organizațional – metodice;  

e) educative etc. 

În perioada anului de studii  2016-2017 cadrele didactice ale catedrei  au asigurat: 

- formarea profesională a viitorilor specialiști licențiați din domeniul culturii fizice 

și sportului  de la facultăţile „Sport”‚ „Pedagogie” şi „Facultatea de studii cu frecvenţă 

redusă”; 

-  pregătirea specialiștilor la ciclul doi de studii (studii de masterat), la specialitățile 

„Managementul culturii fizice”, „Sport şi mass-media”, „Marketing şi legislaţie sportivă”;   

- formarea  profesională continuă a profesorilor de educație fizică  și antrenorilor  

din diferite raioane ale țării în cadrul Departamentului  respectiv din USEFS;  

- pregătirea specialiștilor licențiați  în cadrul  Facultății Transfrontaliere de Științe 

Umanistice, Economice și Inginerești, specializarea Educația fizică și sportivă,  din cadrul 

Universității  ”Dunărea – de – Jos”, Galați, România, activitate ce rezidă din semnarea și  

realizarea  prevederilor contractului de colaborare dintre Facultatea Sport  din USEFS şi 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Galaţi;   

- coordonarea activității de elaborare a tezelor de licență și de master de către 

absolvenții ciclului I și II de studii; 

- coordonarea activității doctoranzilor catedrei,  proces care s-a soldat cu susținerea  

în cadrul catedrei a trei teze de doctor în pedagogie;  

- participarea studenților, activitatea cărora a fost coordonată de către profesorii 

catedrei, în cadrul Conferinței Științifice Internaționale a studenților și masteranzilor care 

s-a desfășurat la 07 aprilie 2017 în USEFS, Chișinău; 

- prezentarea rapoartelor științifice  în cadrul  Conferinței Științifice  Internaționale  

a  profesorilor și   doctoranzilor din domeniul culturii fizice și sportului,  care s-a 

desfășurat  în USEFS, Chișinău, la  5-8 octombrie 2016; 

Catedra activează conform Regulamentului-cadru al catedrei instituţiei de 

învăţământ superior, respectând toate actele normative ce ţin de organizarea şi 

desfăşurarea procesului educaţional.  
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OBIECTIVELE PROCESULUI EDUCAŢIONAL ŞI MANAGERIAL AL 

CATEDREI 

Obiectivele procesului educaţional al catedrei pentru perioada de raport sunt 

următoarele: 

 asigurarea calităţii procesului de studii, bazată pe predarea orientată a 

disciplinelor catedrei,  în  vederea  formării  profesionale a cadrelor de calificare superioară 

pentru domeniul culturii fizice și sportului;  

 crearea şi menţinerea în cadrul catedrei al unui  mediu academic favorabil  pentru  

activitate creativă şi performantă, bazat pe respect, colaborare şi susţinere reciprocă; 

 elaborarea și perfecționarea continuă a  curriculum-urilor  la disciplinele predate 

în cadrul catedrei; 

 perfectarea și renovarea sistematică a cursurilor predate, elaborarea prelegerilor 

în format clasic și  electronic, selectarea metodelor adecvate de predare a diferitor teme; 

  atragerea insistentă a  studenţilor în elaborarea tezelor de licenţă şi  de master, 

acordarea suportului metodic în conceperea  şi perfectarea lor; 

 elaborarea materialelor didactice pentru studenţi; 

  editarea materialelor ştiinţifice în reviste şi culegeri de profil; 

 implicarea activă a studenţilor în cercetarea ştiinţifică; 

 perfectarea continuă a  testelor de evaluare curentă și finală; 

 implicarea activă a cadrelor didactice în activitatea de formare continuă a 

specialiştilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului; 

 dezvoltarea culturii organizaţionale în toate domeniile de activitate ale catedrei; 

 promovarea activă a imaginei catedrei (pag.Web a USEFS, activitate obştească), 

atragerea elevilor şi studenţilor la studii de licenţă şi masterat în cadrul USEFS etc. 

 

Analiza realizării planurilor / programelor de studii pentru fiecare specialitate 

/ specializare pe ani de studii 

Ciclul I 

În anul de studii 2016/2017 Catedra MCF a activat în baza planurilor de învăţământ, 

aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, conform cărora la ciclul I (studii 

de licenţă) s-au predat următoarele discipline: 

Management şi legislaţia sportivă; Strategii manageriale în sport; Managementul 

comunicării; Management consulting; Finanţe şi credit; Bazele teoriei economice; 

Marketing în sport; Evoluţia managerială a sportului; Tehnologii informaţionale; Bazele 

macro şi microeconomiei. 

Ciclul II 

În cadrul studiilor de masterat există trei specializări,  „Sport şi mass-media”, 

„Managementul culturii fizice”, „ Marketing şi legislaţie sportivă”, în cadrul cărora s-au  

predat  disciplinele de profil.   

În total în cadrul catedrei se predau 49 discipline, dintre care 11 la ciclul I şi 38 la 

ciclul II.  
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Organizarea, desfăşurarea şi realizarea procesului didactic 

Procesul didactic a fost organizat în conformitate cu Planul de activitate al catedrei 

şi cu Planurile individuale ale profesorilor pentru a.u. 2016-2017. În anul curent au fost 

realizate 14089 ore.   

În ajutorul studenţilor şi masteranzilor  au fost elaborate indicaţii 

instructiv-metodice, materiale didactice, note de curs pentru studenţi şi masteranzi (autori 

dnul Budevici-Puiu A., dr., prof. univ., dna Budevici-Puiu L., dr., conf. univ., Cuşneriov 

A., dr., conf. univ.,  Carp Ana, lect. univ., Franț Anna, lect. univ., Savin Alexandru, lect. 

univ.).  

Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional a fost monitorizat de către șeful 

catedrei (Tabelul 1), iar rezultatele asistării la diversele forme de activitate (prelegeri, 

seminare) au fost discutate la şedinţele catedrei, abordate în discuţiile individuale cu 

cadrele didactice.  
Tabelul 1 

Graficul asistării şefului de catedră la orele predate de cadrele didactice ale catedrei MCF 

Nr. 

d/o 

Numele 

Prenumele 

Disciplina Data   Asistenți Grup

a 

Ora Auditoriu 

1.  Volcu 

Gheorghe 

Teh.inform

aționale 

8.02.17 Budevici-Puiu 

A. 

Dervici A. 

Carp A. 

106 11.
30

-13.
00 

 

135 

2.  Cuşneriov 

Alexei 

 

Evoluția 

manageria

lă 

 

17.02.17 Budevici-Puiu 

A. 

Savin A. 

Franț A. 

203 11.
30

-13.
00 

 

318 

3.  Hămuraru 

Maria 
Finanțe și 

credit 

24.02.17 Budevici-Puiu 

A. 

Cușneriov A. 

401,

402 

09.
40

-11.
10

 201 

4.  Volcu 

Gheorghe 

Marketing 

în sport 

16.02.17 Budevici-Puiu 

A. 

Franț A. 

Carp A. 

201 08.
00

-09.
30

 422 

5.  Savin 

Alexandru 
Evoluția  

manageria

lă 

 

22.02.17 Budevici-Puiu 

A. 

Cușneriov A. 

Franț A. 

201,

202 

11.
30

-13.
00 

 

138 

6.  Volcu Irina MLEFS 02.03.17 Budevici-Puiu 

A. 

Franț A. 

Cușneriov A. 

405 11.
30

-13.
00 

 

124 

7.  Franț Ana Managem

ent  

consulting 

14.03.17 Budevici-Puiu 

A. 

Cușneriov A. 

Savin A. 

303 09.
40

-11.
10

 329 

 

Strategia de imagine a catedrei pentru anul 2016-2017 

În activitatea cotidiană ne-am condus de prevederile  Planului operaţional strategic al  

Catedrei Managementul Culturii Fizice pentru perioada 2015 -2020, acordând o atenţie 

deosebită managementului calităţii, catedra MCF fiind o subdiviziune funcţională ce 
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optează pentru performanţă şi excelenţă în prestaţiile sale. 

Catedra tinde a fi un centru managerial puternic, caracterizat prin sporirea calităţii 

procesului didactic şi a cercetării ştiinţifice, a dinamismului inovării şi a competitivităţii. 

Catedra abordează problema calităţii formării profesionale a studenţilor în cadrul 

disciplinelor de profil drept sarcină importantă în vederea promovării imaginii ei. 

Catedra pledează pentru un parteneriat  viabil ”profesor-student”, care presupune 

punerea în valoare a competenţelor profesionale ale fiecărui cadru didactic, împărtăşirea 

cunoştinţelor şi a experienţei în relaţia cu tineretul studios, dar şi identificarea cerinţelor 

acestora, astfel încât să le fie realizate aşteptările.  

Catedra susține ideea   menținerii  unui climat  psihologic confortabil pentru fiecare, 

sprijină concurența loială și spiritul de echipă,  încurajează și recunoaşte contribuţia 

fiecărei persoane în realizarea obiectivelor curente, promovează o comunicare deschisă şi 

onestă.  

Prin atenţia acordată conţinutului  tezelor de licenţă şi de master de către conducătorii 

lucrărilor respective, dar şi formelor de prezentare a acestora, care  devin vizibile în cadrul 

susținerilor preventive a lucrărilor respective în cadrul catedrei,  se tinde spre 

îmbunătăţirea imaginii subdiviziunii noastre  în mediul studenţilor şi cel  

profesoral-didactic. 

Strategia managerială a catedrei (2016-2017) 

 Promovarea cadrelor didactice valoroase ca potenţial didactico-ştiinţific şi 

managerial în posturile vacante ierarhic superioare din cadrul universităţii. Astfel, dl. 

Volcu Gheorghe, lect. univ., drd, a fost promovat în funcție de prodecan al Facultății de 

Sport; 

 Participarea membrilor catedrei la programul de mobilitate Erasmus+, unde au 

aplicat pentru participare trei cadre didactice (Budevici-Puiu L., Volcu I., Franț A.). Dna 

Franț Anna a fost selectată la acest program -  Erasmus + Teaching Mobility  la 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,România. Erasmus cod:RO IASI02, Facultatea 

de Educație Fizică și Sport, 03-07 aprilie 2017. 

 Menţionarea performanţelor  cadrelor didactice în cadrul şedinţelor de diferit 

nivel, exemplificarea reuşitelor acestora în diverse sfere de activitate. La finele fiecărui 

semestru se efectuează totalul activității catedrei, se apreciază meritele fiecărui cadru 

didactic, dar și domeniile în care există anumite rezerve în vederea optimizării activității 

didactice, științifice ori editoriale;  

În  cadrul catedrei a avut loc susținerea tezelor de doctor a dlor Volcu Gheorghe, 

Eșanu Marcela, Amelicichin Ecatedrina. 

 Acordarea sprijinului metodic şi ştiinţific studenţilor ce realizează cercetări 

experimentale pentru definitivarea tezelor de licenţă şi master etc. 

În anul curent de studii catedra a avut o structură organizaţională raţională care a 

asigurat funcţionarea eficientă a cadrelor didactice şi colaboratorilor ei. În (figura 1) este 

prezentată organigrama catedrei pentru a.u. 2016-2017. 
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Fig.1. Organigrama catedrei MCF 

 

 ASIGURAREA CU CADRE DIDACTICE 

În perioada de dare de seamă la Catedra MCF au activat 16 cadre 

didactico-ştiinţifice, dintre care 8 cadre didactice titulare şi 9 angajate prin cumul. Dintre 

ele: 1 – dr., prof. univ.;7 – dr., conf. univ., 3 – dr.,  5– lectori univ. 

Personalul auxiliar al catedrei este reprezentat de către un laborant superior. 

Norma didactică a profesorilor se repartizează conform Regulamentului 

Ministerului Educaţiei al RM. Sarcina didactică a profesorilor ce activează în cadrul 

catedrei MCF este distribuită astfel: Budevici-Puiu Anatolie -1,25; Cuşneriov Alexei -1,5; 

Ambrosi Nicolae - 0,5; Timuș  Maria - 0,5; Busuioc Valentina - 1,0; Carp Ana - 1,5; Volcu 

Irina - 1,5; Volcu Gheorghe - 1,5; Franţ Ana - 1,5; Savin Alexandru - 1,0; Budevici-Puiu 

Liliana - 0,5; Frunză Gabriela 0,5; Petrov Elena - 0,5; Hămuraru Maria - 0,5; Rață Elena – 

0,5; Ceban Vasile – 0,25. 

Pe parcursul anului de studiu cadrele didactice  au elaborat peste 100 de prelegeri în 

format PowerPoint, au actualizat testele de evaluare curentă şi finală. 

 
 

COMISII  

Inginer programator  

Cadrele  didactico - 

ș tiinț ifice  ale 

CATEDREI 

LABORANT 

SUPERIOR 

(Telepeț  L.) 

 

SĂLI  DE  

CALCULATOARE (2) 

 

De proiectare, 

organizare, 

realizare ș i 

evaluare a 

procesului didactic 

(şeful catedrei, 

Franț  A.) 

 

De organizare a 

conferinţelor 

ştiinţifice  ale 

catedrei 

(Gh. Volcu)  

De monitorizare, 

organizare şi 

evaluare a 

cercetărilor 

ştiinţifice 

(şeful catedrei. 

Volcu I.) 

 

Pentru 

asigurarea 

activităţii 

educative cu 

studenţii 

(I. Volcu,  

Gh. Volcu, A. 

Carp) 

De asigurare a  

calităţii 

 (Savin A.,  

A. Cuşneriov) 

Comisia pentru 

activitatea de 

sindicat 

 (I. Volcu) 

ŞEF CATEDRĂ MCF 
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Tabelul 2 

Cadrele didactico-ştiinţifice ale catedrei MCF 

Nr. 

d/o 

 

 

Numele, prenumele 

D
r.

 h
a

b
.,

 p
ro

f.
 

u
n

iv
. 

D
r.

, 
p

ro
f.

 u
n

iv
. 

D
r.

,.
co

n
f.

u
n

i 

D
o

ct
o

r 

C
o

n
fe

re
n

ţi
a

r 

u
n

iv
er

si
ta

r 

L
ec

to
r 

 

L
ec

to
r 

u
n

iv
er

si
ta

r 

T
o

ta
l 

1.  Budevici-Puiu Anatolie  +       

2.  Cuşneriov Alexei   +      

3.  Ambrosi Nicolae   +      

4.  Timuș  Maria    +     

5.  Busuioc Valentina    +     

6.  Carp Ana       +  

7.  Volcu Irina       +  

8.  Volcu Gheorghe       +  

9.  Franţ Ana       +  

10.  Savin Alexandru       +  

11.  Budevici-Puiu Liliana   +      

12.  Frunză Gabriela   +      

13.  Petrov Elena   +      

14.  Hămuraru Maria   +      

15.  Rață Elena    +     

16.  Ceban Vasile   +      

 TOTAL 

% 

 16% 

 

744

% 

319

% 

  531

% 

100% 

 
Perfecţionarea profesorilor din cadrul catedrei se desfăşoară prin intermediul 

seminarelor metodice şi prin participarea la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale. 

În anul curent la catedră au fost  discutate materialele didactice, elaborate de cadrele 

didactice, s-au desfăşurat mai multe seminare. Printre ele se enumeră: 

Seminare/mese rotunde: 

 Seminar naţional: „Judo pentru persoane cu dizabilităţi vizuale: actualitate şi 

perspectivă”. 16 februarie 2017. USEFS. Participanți: Budevici-Puiu A., Volcu I., Volcu 

G., Franț A. 

 Seminar instructiv – metodic: „Consolidarea parteneriatului absolvent – mediu 

universitar”. 13 decembrie 2016, USEFS. Participanți: Budevici-Puiu A., Volcu I., Volcu 

G., Franț A. 

 Seminar metodic: „PROGRAMUL DE MOBILITA TE A CADEMICĂ 

ERASMUS+ - PLA TFORMĂ DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ” 28.04.2017. USEFS 

Participanți: Budevici-Puiu A., Budevici-Puiu L.,Volcu I., Volcu G., Franț A., Savin A., 

Cușneriov A., Carp A.,  

 Masă rotundă: „Europa – istorie şi actualitate”. 5 mai 2017, USEFS (responsabil 

- Leşcu A, lect.univ., Savin Al. Lect.univ.) Participanți: Budevici-Puiu A., Budevici-Puiu 

L.,Volcu I., Volcu G., Franț A., Savin A., Cușneriov A. 
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 Seminar științifico-metodic: „Asigurarea metodico-științifică a selecției în 

jocurile sportive pentru echipele naționale ale RM” Participanți: Budevici-Puiu A., 

Budevici-Puiu L.,Volcu I., Volcu G., Franț A., Savin A., Cușneriov A. 

 Seminar teoretic-practic: „Kids` Athletics – Atletismul pentru copii” 

Participanți: Volcu I., Volcu G. 

Seminar tematic informativ: „Substanțe de interes medico-sportiv” Participanți: 

Budevici-Puiu A.,Volcu I., Volcu G., Franț A. 

Seminar internațional: „Abordări didactice în elaborarea cursurilor masive online 

deschise (MOOC)” Participanți: Volcu I., Volcu G. 

Proiecte/granturi de cercetare 

Proiecte: 

Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în 

contextul integrării europene a RM. Membru : Budevici-Puiu L., dr., conf. univ. 

„Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor 

naţionale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi 

mondiale (2015-2018)” Executor: Budevici-Puiu A., dr., prof. univ. 

Budevici-Puiu Anatolie, membru în proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale şi 

aplicative cu titlul “Asigurarea științifico-metodică a procesului de antrenament al 

loturilor naționale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, Campionatele 

europene și mondiale (2015-2018)” 

Budevici-Puiu Anatolie , membru în proiectul Monografia „Selecția în sport” 

   Budevici-Puiu Liliana Membri în proiectul de cercetări ştiinţifice 

fundamentale şi aplicative cu titlul “Strategia acmeologică de pregătire profesională a 

specialistului de cultură fizică în contextual integrării europene a Republicii Moldova” 

Stagii de cercetare efectuate în străinătate/participări în programe de 

mobilitate ştiinţifică 

Franț A. Programul de mobilitate Erasmus + Teaching Mobility  Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza din Iași, România. Erasmus cod:RO IASI02 Facultatea de Educație 

Fizică și Sport. 3-7 aprilie 2017. 

Membri în colective de redacție sau comitete științifice al revistelor și 

manifestărilor științifice 

Organizator de manifestări științifice naționale și internaționale:  

Budevici-Puiu Liliana - vicepreședinte Comitetul științific al Congresului Științific 

Internațional „Sport, Olimpism, Sănătate”, Chișinău 5-8 octombrie 2016. 

Budevici-Puiu Liliana - Membru Colegiului științific International Scentific session 

„Phisical education and sport healthy lifestyle boost factors”, 5 may 2017, Bucharest, 

Romania. 

Budevici-Puiu Liliana, Budevici-Puiu Anatolie – Membru comitetului științific 

3rd International Scentific Conference „Sport. Education. Culture – interdisciplinary 

appoaches in scientific research”, GALAŢI, 26-27th of May 2017. 

Budevici-Puiu Liliana – președintele Comisiei de evaluare externă ANACIP a 
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programului,,Marketing și logistică”   

Budevici-Puiu Liliana – membru Comisiei de lucru pentru proiectul științific de 

elaborare a curriculumului național și a ghidului pe probe sportive olimpice. 

Budevici-Puiu Anatolie - membru Comisiei de lucru pentru proiectul științific de 

elaborare a curriculumului național și a ghidului pe probe sportive olimpice.  

Budevici-Puiu Anatolie – membru Comitetul științific al Congresului Științific 

Internațional „Sport, Olimpism, Sănătate”, Chișinău 5-8 octombrie 2016. 

Experiență de management, analiză și evaluare în cercetare și/sau învățământ 

naționale și internaționale: Budevici-Puiu Anatolie , Budevici-Puiu Liliana. 

Membri cu experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau 

învăţământ naţionale şi internaţionale 

Budevici-Puiu L. Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al USEFS. 

Budevici-Puiu L. Membru  al Consiliului de Administraţie al USEFS. 

Budevici-Puiu L. Membru al Senatului USEFS. 

Volcu G. Membrul Consiliului Școlii Doctorale al USEFS, conform ordinului nr.60 

din 03.06.2015. 

Volcu G. Membru  al Consiliului Facultății  de Pedagogie. 

Volcu I. Membru  al Consiliului Facultății de Sport. 

Franț A. Membru  al Consiliului Facultății Sport. 

Savin A. Membru  al Consiliului Facultății Sport. 

Budevici Puiu L. Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil  al universităţii. 

Budevici-Puiu A., Membru al Senatului USEFS. 

Budevici-Puiu A. Membru al Comitetului Științific al  Revistei „Ştiinţa Culturii 

Fizice”. 

Budevici-Puiu A., Membru al Seminarului Ştiinţific de profil  al universităţii. 

Budevici-Puiu A., Membrul Consiliului Școlii Doctorale al USEFS,conform 

ordinului nr.60 din 03.06.2015. 

Budevici-Puiu A. Membru al Consiliului Facultății Sport. 

Petrov E. Membru al Consiliului Coordonator al Agenției Naționale de Asigurare a 

Calității în Învățământul Profesional (RM). 

Cuşneriov A. Membru al comisiei de asigurare a calității USEFS. 

 

ANALIZA CALITATIVĂ A PROCESULUI DIDACTIC 

Modul de desfăşurare a procesului instructiv-didactic a fost monitorizat de către șeful 

catedrei Budevici-Puiu A., dr., prof. univ. 

În acest context au fost realizate următoarele obiective: 

 Monitorizarea procesului de asigurare a disciplinelor predate cu curriculumuri, 

programe analitice, note de curs, manuale  și elaborări metodice, recomandări practice, 

care  se  regăsesc  în  portofoliul fiecărui  cadru didactic; 

 Asistarea la lecțiile deschise ale cadrelor didactice, organizate conform graficului 

semestreal;  
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Controlul respectării graficului de serviciu al colaboratorilor catedrei; 

 Monitorizarea disciplinei de muncă şi prezenţei cadrelor didactice la orele de curs şi 

seminare; 

Controlul  asistării reciproce a lecţiilor de către  profesorii catedrei;  

Verificarea realizării  graficului desfăşurării sesiunii repetate. 

 

4. ORGANIZAREA LUCRULUI INDIVIDUAL CU STUDENŢII 

 Cadrele didactice au fost receptive și au reacționat adecvat la toate solicitările 

studenților, privind acordarea unor consultații individuale la temele cu grad de dificultate 

sporită. Ca și în ani precedenți la catedră  a fost elaborat graficul consultaţiilor individuale 

pentru studenți la toate disciplinele predate. Cea mai intensă activitate s-a desfășurat cu 

absolvenții ciclului I și II de studii care  au elaborat teze de licență și de master.  La 

şedinţele catedrei au fost discutate rezultatele testărilor curente.   

Lucrul educativ cu studenţii 

Activitatea educativă cu studenţi s-a desfăşurat  de către toate cadrele didactice ale 

catedrei în toate grupele academice, îndeosebi la anul I. La acest compartiment o 

contribuţie esenţială a adus-o dna Volcu I., care  a desfăşurat  o amplă activitate educativă 

la grupele de inițiere. Aceasta s-a manifestat prin următoarele activităţi: 

Tabelul 3  

Nr. 

d/o 

Activităţi Termeni de  

realizare 

Finalităţi 

1. Studierea şi semnarea 

angajamentului dintre studenţi şi 

administraţia U.S.E.F.S 

septembrie Studenţii s-au familiarizat cu 

actul respectiv şi au semnat. 

2. Modul de viaţă sănătos : modă sau 

necesitate 

septembrie Studenţii au  prezentat informaţie 

şi şi-au spus personal părerea 

privitor la sănătate. 

3. 21 septembrie ziua mondială a 

păcii 

septembrie Studenţii au determinat 

importanţa păcii în progresul 

societăţii. 

4. Grigore Vieru – poet naţional octombrie Studenţii au prezentat interes 

pentru opera poetului. 

5. Participare la crosul de toamnă septembrie Studenţii s-au prezentat in 

echipament sportiv. 

6. 

 

Fenomenul violenţei în sport octombrie Studenţii au conştintizat pericolul 

violenţei in sport. 

8. Rolul generaţiei tinere în 

promovarea valorilor democratice 

noiembrie Studenţii au reflectat despre 

importanţa implicării în viaţa 

publică pentru edificarea unui stat 

de drept. 

9. Seminar „Problemele globale ale 

omenirii’’ 

decembrie Studenţii s-au manifestat foarte 

bine demonstrând neliniştea 

pentru problemele care le avem în 

societate şi au încercat să 

găsească soluţii. 

10. Sărbătorile de iarnă decembrie Discutarea tradiţiilor din perioada 

sărbătorilor de iarnă. 
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11. Evidenţa frecvenţei şi reuşitei 

studenţilor, pregătirea pentru 

sesiunea de iarnă. 

 

decembrie 

Studenţii au pus întrebări ce ţin de 

desfăşurarea sesiunii, deoarece 

este prima lor sesiune. 

12. Analiza sesiunii de iarnă şi 

pregătirea pentru sesiunea repetată. 

ianuarie Au fost analizate cauzele 

restanţelor din grupă. 

13. „Idolul meu în sport” februarie Studenţii şi-au expus  părerile 

despre sportivii de performanţă. 

14. Factorul educaţional în formarea 

personalităţii. 

februarie Studenţii au prezentat interes 

pentru personalităţile din 

domeniul sportului din ţară. 

15. Originea şi semnificaţia sărbătorii 

Sf. Valentin (14 februarie)  

februarie Studenţii au  încercat să explice 

ce legătură este între dragostea 

adevărată şi căsătorie. 

17. Analiza reuşitei pentru anul 

universitar 2016-2017 

iunie Studenţii şi-au totalizat 

activităţile efectuate. 
 

Activitatea ştiinţifică a studenţilor 

Rezultate acestei activităţi au fost prezentate în cadrul Conferinței Științifice 

Internaționale a studenților și masteranzilor cu tema ”Probleme actuale ale teoriei și 

practicii culturii fizice” desfășurat la 07 aprilie 2017 la care au participat următorii 

candidaţi:  

„Studiu privind nivelul serviciilor oferite de universitate în viziunea studenţilor 

facultăţii sport”. autor Vreme A., conducători Volcu I., Volcu G. 

„Tehnologiile inforrnaționale - componentă esențială în pregătirea specialiștilor de 

Educație fizică și sport”. autor Volcu G., conducător Burlacu N 

„Опыт подготовки  олимпийских волонтѐров”. autor Rudenco N., conducător 

Cușneriov A. 

„Managementul şcolii sportive specializate republicane de tenis din republica 

Moldova ”. autor Stratan V., conducător Savin A. 

 

CONTINGENTUL DE STUDENŢI SPECIALIZAŢI LA CATEDRĂ 

În lunile mai-iunie 2017,  în cadrul catedrei au avut loc:   

susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă: 

„Management educațional în organizațiile sportive”, elaborată de către Golban 

Sergiu, , conducător ştiinţific  Ambrosi Nicolae, dr., conf. univ. 

„Managementul pregătirii fizice al elevilor din clasele liceale prin aplicarea 

controlului pedagogic”, , conducător ştiinţific  Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof. univ. 

„Организация деятельности секции спортивного и оздоровительного 

плавания на основе предпринимательского патента”, elaborată de către Stucalo 

V., conducător ştiinţific  Solonenco G., dr., conf. univ. 

 

susţinerea prealabilă a tezelor de master : 

„Comunicarea și rolul negocierii în parteneriatele specifice activităților 

sportive”, elaborată de către Ureche Alina, specialitatea Managementul Culturii Fizice, 

Facultatea Pedagogie, conducător ştiinţific  Budevici-Puiu Liliana, dr., conf. univ. 

„Managementul structurilor de cazare în municipiul Chișinău”, elaborată de 
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către Eșanu Marcela, specialitatea Managementul Culturii Fizice, Facultatea Pedagogie, 

conducător ştiinţific  Cușneriov Alexei, dr., conf. univ. 

„Gestionarea conflictelor din entitățile sportive și nesportive”, elaborată de către 

Moroșan Elena, specialitatea Managementul Culturii Fizice, Facultatea Pedagogie, 

conducător ştiinţific  Cușneriov Alexei, dr., conf. univ. 

„Пoдхoды к изучeнию кoнцeпций  ситуациoннoгo лидeрства”, elaborată de 

către Tucin Alexandr, specialitatea Sport și Mass-Media, Facultatea Pedagogie, 

conducător ştiinţific  Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof. univ. 

„Modelarea instruirii de apărare 4+2 la nivelul juniorilor I în handbal”, 

elaborată de către Cipileaga Eugeniu, specialitatea Marketing și Legislație în Sport, 

Facultatea Pedagogie, conducător ştiinţific  Verejan Ruslan, lect. univ. 

„Sisteme moderne de management al grupurilor”, elaborată de către Ogurțov 

Cristina, specialitatea Managementul Culturii Fizice, Facultatea Pedagogie, conducător 

ştiinţific  Budevici-Puiu Liliana, dr., conf. univ. 

„Nivele comunicaționale în cadrul organizațiilor sportive”, elaborată de către 

Golban Petru, specialitatea Marketing și Legislație în Sport, Facultatea Pedagogie, 

conducător ştiinţific  Budevici-Puiu Liliana, dr., conf. univ. 

„Managementul informațional în cadrul sistemului de educație fizică și sport”, 

elaborată de către Ognivenco Mihail, specialitatea Managementul Culturii Fizice, 

Facultatea Pedagogie, conducător ştiinţific  Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof. univ. 

„Маркетинг человеческих ресурсов и перспективы развития спортивного 

маркетинга”, elaborată de către Nichitiuc Irina, specialitatea Marketing și Legislație în 

Sport, Facultatea Pedagogie, conducător ştiinţific  Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof. univ. 

„Рoль рекламы в спoртивнoй индустрии”, elaborată de către Palii Vladislava, 

specialitatea Marketing și Legislație în Sport, Facultatea Pedagogie, conducător ştiinţific  

Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof. univ. 

„Performanţele resurselor umane – evaluare şi dezvoltare”, elaborată de către 

Scurtu Rodica, specialitatea Managementul Culturii Fizice, Facultatea Pedagogie, 

conducător ştiinţific  Frunză-Danail Gabriela, dr., conf. univ., consultant științific Franț 

Anna, lect. univ. 

„Создание оптимальных условий для клиентов в спортклубах в 

зависимости от их типов темперамента и их потребностей”, elaborată de către 

Goncear Natalia, specialitatea Managementul Culturii Fizice, Facultatea Pedagogie, 

conducător ştiinţific  Frunză-Danail Gabriela, dr., conf. univ., consultant științific Franț 

Anna, lect. univ. 

„Politica managerială realizată prin intermediul funcției de planificare”, 

elaborată de către Maxemencu Stanislav, specialitatea Managementul Culturii Fizice, 

Facultatea Pedagogie, conducător ştiinţific  Manolachi Victor, dr., conf. univ., consultant 

științific Budevici-Puiu Liliana, dr., conf. univ. 

„Studiu privind rolul Mass-Mediei în promovarea fenomenului sportiv la nivel 

mondial”, elaborată de către Rusu Vitalie, specialitatea Sport și Mass-Media, Facultatea 
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Pedagogie, conducător ştiinţific  Ambrosi Nicolae, dr., conf. univ. 

„Organizarea competițiilor internaționale la karate wkf”, elaborată de către 

Stratu Ana Maria, specialitatea Managementul Culturii Fizice, Facultatea Pedagogie, 

conducător ştiinţific  Ambrosi Nicolae, dr., conf. univ. 

„Психо-педагогические аспекты управления в спорте”, elaborată de către 

Moiseenco Marina, specialitatea Managementul Culturii Fizice, Facultatea Pedagogie, 

conducător ştiinţific  Ambrosi Nicolae, dr., conf. univ. 

 

LISTA PUBLICAŢIILOR CATEDREI ÎN A. U. 2016-2017 

Cărţi publicate /şi editori în cărţi de specialitate Naţionale Internaţionale 

Budevici-Puiu Anatolie, Manolachi Veaceslav, Manolachi Victor, Monografie. 

„Teoria și metodica selecției în probele sportive olimpice”, Chișinău: S.n., 2016 (Tipogr. 

„Valinex” SRL). – 303 p. ISBN 978-9975-68-308-1.  

Budevici-Puiu Anatolie,  Carp Ana, Curs universitar.  „Economia culturii fizice” 

Chişinău: S.n., 2016 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 190 p. ISBN 978-9975-68-300-5. 

Budevici-Puiu Anatolie, Amelicichin Ecaterina, Curs universitar la disciplina 

„Marketingul activităților sportive naționale și internaționale”. Chişinău: S.n., 2016 

(Tipogr. "Valinex" SRL). – 180 p. ISBN 978-9975-68-304-3. 

Budevici-Puiu Anatolie, Ceban Vasile, Armanov Stanislav, Curs universitar 

„Bazele marketingului în cultură fizică și sport” în format electronic. Chișinău: S.n., 2017 

(Tipogr. ”Valinex SRL”). – 266 p. ISBN 978-9975-68-329-6 

Budevici-Puiu Liliana, Monografie „Management şi drept sportiv”.  Chișinău: S.n., 

2016 (Tipogr. ”Valinex SRL”). – 348 p. ISBN 978-9975-68-301-2. 

Volcu Gheorghe, Volcu Irina  Curs ,, Cercetarea managerială în educația fizică și 

sport ” în format electronic. 

Cușneriov Alexei  «Каратэ как метод формирования личности школьников» 

Учебно - методическое пособие. Государственный университет физического 

воспитания и спорта Республики Молдова. Клуб традиционного каратэ-до 

«РОНИН» . – Кишинѐв: Б.и., 2016 (Тipogr. „Primеx-Сom”). – 52 р.ISBN  

978-9975-110-63-1 

Ambrosi Nicolae Enciclopedia Moldovei (Vol.) 1: A - Basarabia., - 2017, -  792 p. 

Chișinău 2017,  F.E.-P. „Tipografia Centrală”. ISBN 978-9975-9526-9-9. 

Hămuraru M., Ţurcanu O., „Economie”. Note de curs., Chişinău:  Editura  Centrul 

Editorial Poligrafic USM, 2016, 256 p., 14,0 c.a. ISBN 978-9975-71-855-4.  

Franţ, Anna. Consultanţa managerială în sport: Curs universitar – Chişinău: S.n., 

2017 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 128 p. ISBN 978-9975-68-331-9. 

Savin, Alexandru. Evoluţia managerială în sport: Curs universitar – Chişinău: S.n., 

2017 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 103 p. ISBN 978-9975-68-332-6. 

Manuale didactice 

Îndrumare de laborator / aplicaţii/ghiduri metodice 

Articole în reviste cotate şi indexate în proceedings ISI Thomson Reuters 

Budevici Puiu L., Manolachi V. The Insurrance and Evaluation of the Scientiificc 
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Research Quallity wiitthiin the Instituttiion of Higher Education of Physiccal Training and 

Sport from Republic of Moldova: Journal of Management Systems, QUAL ITY 65 Access 

to success, Scopus, VoL.17, No.150// February 2016. 

Cotate cu categoria B, C 

Volcu G., Developing research competences of future manager-trainers within 

managerial practice Physical Education and Sport Section The Science and Art of 

Movement ISSN 1844-9131 Suceava, decembrie, 2016. 

Budevici-Puiu L. Elemente de drept privind protecţia mărcilor sportive / Law 

elements regaraîHg the protection of sports trademarks. în: Ştiinţa culturii fizice, nr. 25/1, 

Chişinău, USEFS 2016, p. 109-122. ISSN 1857-4114. 

Timuș Maria, Branişte Gheorghe, Gîrlea Natalia Some aspects regarding 

possessing and educating written professional communication skills among students of 

physical education and sport departments  în: науково-практичний журнал 

Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Спортивний вiстник 

приднiпров`яУкраїна, м. Дніпро, 2017, p. 95-100. ISBN 2071-1476 

 

Articole internaţionale recunoscute 

Articole în reviste/ volume ale congreselor/conferinţelor internaţionale cu 

referenţi 

Budevici-Puiu L. The acknowledgement of the sports justice by the state. 

International Scientîfic conference” Trends and perspectives in physical culture and 

sports”, Suceava, 2016 ISSN 2065-3948. 

Budevici-Puiu L. Activităţi şi situaţii cu impact semnificativ în dezvoltarea de 

competenţe la specialiştii din domeniul educaţiei fizice şi sportului: Materialele 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice, 

Ediţia a II a, Chişinău, 2016, p 5 - 12, ISBN 978-9975-131-37-7. 

Budevici-Puiu Liliana, „Competența Tribunalului de Arbitraj Sportiv la nivel 

național (RM) și internațional”. „Sport, olimpism, sănătate” congres științific 

internațional 2016, Chișinău 5-8 octombrie tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 

978-9975-131-32-2. p. 6-12. 

Budevici-Puiu L., Budevici Puiu A. Elements of law, deontology and sports ethics : 

Volume International Scientific Conference Youth in the perspective of the Olympic, 

Brasov, Romania, p 14, ISSN 2359 - 8859. 

Budevici-Puiu Liliana, Budevici - Puiu Anatolie „The teaching and learning 

approach from the holistic view of theoretical lesson in the field of physical education and 

sport” International Scientific Conference “Sports, Education Culture-Interdisciplinary 

Approaches in Scientific Research GALAŢI, 26-27th of May 2017, p. 28, ISSN 2457 - 

3094, ISSN-L 2457 – 3094 

Budevici-Puiu A., Cireș V., Analiza și modelul planificării posturilor funcționale 

din cadrul organizației sportive. „Sport, olimpism, sănătate” congres științific 

internațional 2016, Chișinău 5-8 octombrie tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 

978-9975-131-32-2. P. 17-24. 
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Budevici-Puiu A., Ferenț R., Cebotaru V., Sporirea eficienței activităților sportive 

prin motivație. „Sport, olimpism, sănătate” congres științific internațional 2016, Chișinău 

5-8 octombrie tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2.  p. 40-46. 

Budevici-Puiu A., Gîdei M., Particularități ale comunicării eficiente în activitățile 

sportive. „Sport, olimpism, sănătate” congres științific internațional 2016, Chișinău 5-8 

octombrie tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2.  p. 65-71. 

Volcu Gheorghe, Volcu Irina, „Dezvoltarea potențialului creativ, factor important 

în pregătirea specialistului de cultură fizică pentru activitatea de cercetare-inovare”. 

„Sport, olimpism, sănătate” congres științific internațional 2016, Chișinău 5-8 octombrie 

tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2. p. 484-490. 

Volcu I., Budevici-Puiu A. Pregătirea profesională a viitorilor manageri din 

domeniul culturii fizice pentru activitatea managerială în organizațiile inovative. 

Conferința științifică internațională „Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice”, 

proiect instituțional, 1 decembrie 2016, Chișinău, USEFS, ISBN 978-9975-131-37-7, p. -  

62-68. 

Vreme A., Volcu I., Volcu G., Studiu privind nivelul serviciilor oferite de 

universitate în viziunea studenţilor facultăţii sport. Conferinţă ştiinţifică studenţească 

internaţională.  „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice”, Ediţia a XX-a, 

Chișinău 2017, 07 aprilie 2017, Tipogr. „Valinex SRL” – 350 p. ISBN 

978-9975-131-43-8. p. 17-24. 

Volcu G., Burlacu N., Tehnologiile inforrnaționale - componentă esențială în 

pregătirea specialiștilor de Educație fizică și sport. Conferinţă ştiinţifică studenţească 

internaţională.  „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice”,  Ediţia a XX-a, 

Chișinău 2017, 07 aprilie 2017, Tipogr. „Valinex SRL” – 350 p. ISBN 

978-9975-131-43-8. p. 37-43. 

Volcu Gheorghe „The efficiency of the course "managerial research in physical 

education and sport" in the vocational training of the specialist” International Scientific 

Conference “Sports, Education Culture-Interdisciplinary Approaches in Scientific 

Research GALAŢI, 26-27th of May 2017, p. 87, ISSN 2457 - 3094, ISSN-L 2457 – 3094 

Volcu Irina „Creativity and innovation - the premises of performance in higher 

education of physical education and sport” International Scientific Conference “Sports, 

Education Culture-Interdisciplinary Approaches in Scientific Research GALAŢI, 26-27th 

of May 2017, p. 88, ISSN 2457 - 3094, ISSN-L 2457 – 3094 

Cușneriov Alexei, „Рациональная мотивация потребителя – залог успеха 

деятельности детской физкультурно-спортивной организации”. „Sport, olimpism, 

sănătate” congres științific internațional 2016, Chișinău 5-8 octombrie tipografia USEFS, 

Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2. p. 240-244. 

Franț Anna, „Activitatea de promovare pentru atragerea consumatorilor de sport în 

școlile de lupte din or. Chișinău”. „Sport, olimpism, sănătate” congres științific 

internațional 2016, Chișinău 5-8 octombrie tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 

978-9975-131-32-2. p. 46-51.  



93 
 

Frunză-Danail Gabriela, „Aspecte pragmatice ale comunicării în activitatea 

sportivă”. „Sport, olimpism, sănătate” congres științific internațional 2016, Chișinău 5-8 

octombrie tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2. p. 51-54. 

Ceban V., Pascu N., „Traseul de dezvoltare a îndemânării la tenismenii începători”, 

„Sport, olimpism, sănătate” congres științific internațional 2016, Chișinău 5-8 octombrie 

tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131-33-9. p. 74-80. 

Rudenco N., Cușneriov A., Опыт подготовки  олимпийских волонтѐров. 

Conferinţă ştiinţifică studenţească internaţională.  „Probleme actuale ale teoriei şi practicii 

culturii fizice”,  Ediţia a XX-a, Chișinău 2017, 07 aprilie 2017, Tipogr. „Valinex SRL” – 

350 p. ISBN 978-9975-131-43-8. p. 330-337. 

Stratan V., Savin A., Managementul şcolii sportive specializate republicane de tenis 

din republica Moldova . Conferinţă ştiinţifică studenţească internaţională.  „Probleme 

actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice”,  Ediţia a XX-a, Chișinău 2017, 07 aprilie 

2017, Tipogr. „Valinex SRL” – 350 p. ISBN 978-9975-131-43-8. p. 324-330. 

Флоря В. М., Петров Е. Интеграционные процессы: история и современность. 

Развитие современной цивилизации: ответы на вызовы времени: сборник трудов по 

материалам международной научно-практической конференции 25 ноября 2015 

года, г.о. Королѐв, «МГОТУ» / Под общ. научн. ред. Смирнова В. А.- М.: «Научный 

консультант», 2016 г.- c. 103-109. 

Petrov E. Formarea continuă în domeniul educației incluzive în viziunea cadrelor 

didactice:opinii și atitudini. Materialele Conferinței Științifice Internaționale Școala 

Internațională de metodologie în științele socio-umaniste, Ediția a II-a, 17-18 noiembrie 

2016, Chișinău, USM (la editură). 

Petrov E. Implementarea cursului Educație incluzivă în formarea cadrelor didactice 

la nivel universitar. Raport de evaluare , Chisinau, Bons Offices, 2017, 100 pag. ISBN 

978-9975-87-173-0. 

Hămuraru M., Vectorii competitivităţii întreprinderii în noua economie. 

În:Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Creşterea competitivităţii economice în contextul 

formării societăţii bazate pe cunoaştere”, 28-29 octombrie, 2016, Chişinău: USM, 2016, p. 

230-238, 1,0 c.a. 

Gavrilaş N., Hămuraru M., Finanţarea învăţămîntului superior o provocare a 

politicilor educaţionale în Republica Moldova.  În:Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„Creşterea competitivităţii economice în contextul formării societăţii bazate pe 

cunoaştere”, 28-29 octombrie, 2016, Chişinău: USM, 2016, p. 610-624,  0,9 c.a. 

Articole în reviste/ volume ale congreselor/ conferinţelor naţionale cu referenţi 

Ceban Vasile, Bogdan Mihnea, „Procedee metodice pentru dezvoltarea forței în 

regim de rezistență”, Sesiunea națională de comunicări științifice „Educația pentru 

mișcare – de la necesitate socială la realitate educațională”, sub egida – Societății Științei, 

Excelenței Umane și Sportului Universitar, București, 25 noiembrie 2016, ISSN 

2392-6816. P. 4-8. 

Ceban Vasile, Ungureanu Aurelian, „Fitnessul stil de viață activ al studentului”, 
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Sesiunea națională de comunicări științifice „Educația pentru mișcare – de la necesitate 

socială la realitate educațională”, sub egida – Societății Științei, Excelenței Umane și 

Sportului Universitar, București, 25 noiembrie 2016, ISSN 2392-6816. P. 4-8. 
Tabelul 4 

Centralizator al indicilor măsurabili  performanţei ştiinţifice realizate de către corpul ştiinţifico – didactic al 

catedrei MCF  în perioada 2016-2017 
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1.  Budevici-Puiu Anatol 0,33   1,33   1,83 3,49 12,67 

2.  Cuşneriov Alexei    1   1,5 2,5 8,83 

3.  Frunză-Danail Gabriela       1 1 3,53 

4.  Carp Ana    0,5    0,5 1,76 

5.  Savin Alexandru    1   0,5 1,5 5,29 

6.  Volcu Irina    0,5   2,33 2,83 10 

7.  Franţ Anna    1   1 2 7,06 

8.  Volcu Gheorghe    0,5  1 2,33 3,83 13,52 

9.  Budevici-Puiu Liliana  1    0.5  4 5,5 19,42 

10.  Ambrosi Nicolai  0,004      0,004 0,01 

11.  Hămuraru Maria    0,5   1,5 2 7,06 

12.  Petrov Elena       1,5 1,5 5,29 

13.  Ceban Vasile    0,33   1 1,33 4,7 

14.  Timuș Maria       0,33 0,33 1,16 

 TOTAL 1,33 0,00
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Fig.2. Indicatorii de performanţă ştiinţifică realizaţi în perioada 2016 – 2017 de către corpul profesoral ştiinţifico – 

didactic al catedrei MCF.(după numărul de publicații) 
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Fig.3. Indicatorii de performanţă ştiinţifică realizaţi în perioada 2016 – 2017 de către 

corpul profesoral ştiinţifico – didactic al catedrei MCF.(după coli de autor) 

 

STRATEGII EDUCAŢIONALE MODERNE IMPLEMENTATE LA 

CATEDRĂ 

Strategia educaţională 

- îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în vederea creşterii eficienţei şi 

eficacităţii acestuia; 

- asigurarea suportului metodic al procesului didactic, actualizarea curriculelor 

disciplinare cu cerinţele europene;  

- realizarea unui proces de învăţământ performant în domeniul culturii fizice şi 

sportului;  

- elaborarea de note de curs, îndrumare, culegeri de probleme în format electronic sau 

tipărit pentru disciplinele din planurile de învăţământ; 

- stimularea pregătirii sistematice a studenţilor pentru lecţii prin exigenţele înaintate 

la evaluările curente ale studenţilor şi masteranzilor;  

- extinderea utilizării metodelor informaţionale şi de comunicare moderne în actul 

didactic şi procesul de cercetare ştiinţifică. 

 

Strategii de cercetare ştiinţifică 

- efectuarea cercetărilor ştiinţifice la problematica prioritară de investigaţii ştiinţifice 

ce ţine de managementul entităţilor sportive;   

- implicarea cadrelor didactice, a studenţilor şi masteranzilor în acest proces; 

- evaluarea permanentă a activităţii de cercetare a doctoranzilor; 

- realizarea consultanţei ştiinţifice doctoranzilor de la alte catedre universitare şi din 

exterior; 

- realizarea de parteneriate privind cercetarea aplicativă în diverse sfere de activitate 

sportivă (cluburi, federaţii, asociaţii etc.) în procesul de realizare a tezelor de licenţă şi 

master; 
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- realizarea unui climat prielnic de colaborare ştiinţifică între cadrele didactice tinere; 

- folosirea activă  a revistelor universitare în vederea editării materialelor ştiinţifice; 

- susţinerea tinerilor în vederea participării la cursuri internaţionale de specializare 

tematică, corespunzătoare temei de cercetare; 

- folosirea Internetului drept sursă de informaţii ştiinţifice; 

- publicarea celor mai valoroase lucrări ştiinţifice pe site-ul USEFS etc. 

Strategii de colaborare internaţională: 

- implicarea cadrelor didactice în proiecte internaţionale şi consorţii universitare; 

- participarea la conferinţe, simpozioane şi congrese ştiinţifice, organizate în 

străinătate; 

- participarea cadrelor didactice în programe de mobilitate academică. 

- Strategii cu privire la resursele umane 

- angajarea prioritară a persoanelor cu titlu şi grad ştiinţific; 

- respectarea unui echilibru optim între cadrele didactice cu experienţă avansată de 

activitate didactico-ştiinţifică şi cele tinere. 

Strategia calităţii 

- îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică a studenţilor; 

- dezvoltarea în cadrul catedrei al unui management universitar performant; 

- monitorizarea sistematică a proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică; 

- evaluarea internă a proceselor didactice şi ştiinţifice; 

- elaborarea acţiunilor corective şi de prevenire, orientate spre îmbunătăţirea continuă 

a activităţii profesionale a membrilor catedrei; 

- asigurarea respectării deciziilor catedrei Consiliului Facultăţii, Senatului 

universitar; 

- completarea sistematică a portofoliilor cadrelor didactice; 

- asigurarea unui nivel înalt de elaborare a documentelor catedrei etc. 

 

Concluzii 

 

Catedra a realizat  pe deplin şarja didactică pentru a.u. 2016-2017.  

Cadrele didactice ale catedrei au realizat diverse activităţi didactice şi 

ştiinţifico-metodice care s-au materializat în editarea  lucrărilor ştiinţifice dintre care: 1,33 

monografie, 6,66 cursuri universitare 20,32 articole.  

În cadrul activităţii ştiinţifice a catedrei au fost implicaţi  9  studenţi, iar cei mai buni 

au prezentat rapoarte ştiinţifice în Cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a 

Studenţilor şi Masteranzilor (ediţia a XIX-a).  

Au fost susţinute   20  de  teze de licenţă şi de master, care au fost apreciate de către 

Comisia examenelor de Stat cu note bune şi foarte bune.  

Cadrele didactice aplică eficient în activitatea instructiv-didactică mijloacele 

informaţionale moderne, 30 discipline având cursuri  elaborate pe deplin  în format 

electronic.    

În anul curent s-a îmbunătăţit  colaborarea catedrei cu alte subdiviziuni universitare 

din USEFS, dar şi cu cele din alte universităţi , precum ASEM, UPS „Ion Creangă”, USM, 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, ceea ce a condus la creşterea numărului de teze susţinute în 

cadrul catedrei  în perioada de raport, comparativ cu anul precedent,  dar şi la elaborarea 

unor materiale în culegerile de articole  publicate în alte instituţii de învăţământ din ţară.  
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Obiective de perspectivă 

Extinderea ariei cercetărilor ştiinţifice  realizate în entităţile sportive din ţară, 

acordarea unui suport metodico-ştiinţific.  

Atragerea absolvenţilor ciclului I de studii la studiile de masterat, la specialităţile 

catedrei MCF.   

            

  7.4.CATEDREI TEORIA  ŞI  METODICA JOCURILOR  
(şeful catedrei – Mocrousov E) 

 

I. Statele Catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor pentru anul de studiu 2016-2017, (01.09.2016) 

Nr. 

d/o 

 

Numele, prenumele 
Unităţi 

didactice 

 

Funcţia 
Norma  

didactica 

1 Mocrousov Elena 
 

1,5 lector universitar 1155 

2 Păcuraru Alexandru 0,25 profesor universitar 172 

3 Rotaru Andrei 1,0 conferenţiar universitar 684 

4 Tabîrţa Vasile 
 

1,5 conf. univ. interimar 

 din 05.02.2016 

1166 

5 Sîrghi Serghei 
 

1,5 lector superior 1211 

6 Stepanov Vasile 1,5 lector universitar 1209 

7 Conohova Tatiana 
 

1,5 lector universitar 1327 

8 Bragarenco Nicolae 
 

1,5 lector universitar 1135 

9 Ghervan Petru 0,25 lector universitar 211 

10 Moisescu Petronel 0,25 lector universitar 230 

11 Ghimp Andrei 0,25 conferenţiar universitar 190 

12 Şestopal Alexandru 0,25 lector universitar 208 

13 Bulai Veaceslav 0,25 lector universitar 251 

14 Grosul Valeria 
 

1,5 lector universitar 1080 

15 Caziuc Nicolae 0,25 lector universitar 189 

16 Revenco Vasilie 0,25 lector universitar 231 

17 Onică Vera 1,5 lector universitar 1146 

18 Verejan Ruslan 
 

1,5 lector universitar 1131 

19 Revencu Alexandru 
 

1,5 lector universitar 1126 

20 Schiţco Margarita 1,25 lector universitar 957 

21 Suponicov Valentin 1,25 lector universitar 943 

22 Anghel Alexandru      1,5 lector universitar 1132 

TOTAL:   17084 

Cumularzi 

1 Budevici-Puiu Anatol 
 

0,25 profesor universitar 165 

2 Ciorbă Constantin 
 

0,5 profesor universitar 300 

3 Jubîrca Constantin 
 

0,5 lector universitar 401 

4 Mardare Vasile 
 

0,5 lector universitar 393 

5 Danail Sergiu 
 

0,25 lector universitar 253 

6 Tîrzîman Olga 
 

0,5 lector univeristar 377 

7 Pereu Oleg 
 

0,5 lector universitar 381 

8 Chiliverdi Gheorghe 
 

0,25 lector universitar 480 

 TOTAL:   2750 

 TOTAL  ANUAL:   19834 

                 Profesor universitar   -            1, 0                              

          Conferenţiar universitar -       2, 75 

          Lector superior   -                   1, 5      

          Lector universitar   -               20, 0     

                                                                      TOTAL:     25,25 



98 
 

Statele Catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor pentru anul de studiu 2016-2017, (24.11.2016) 

 

Nr. 

d/o 

 

Numele, prenumele 
Unităţi 

didactice 

 

Funcţia 
Norma  

didactica 

1 Mocrousov Elena 
 

1,5      conf. univ. interimar 

 din 24.11.2016 

1155 

2 Păcuraru Alexandru 0,25 profesor universitar 172 

3 Rotaru Andrei 1,0 prof. univ. interimar  

din 24.11.2016 

684 

4 Tabîrţa Vasile 
 

1,5 conf. univ. interimar 

 din 05.02.2016 

1166 

5 Sîrghi Serghei 
 

1,5 lector superior 1211 

6 Stepanov Vasile 1,5 lector universitar 1209 

7 Conohova Tatiana 
 

1,5    conf. univ. interimar 

din 24.11.2016 

1327 

8 Bragarenco Nicolae 
 

1,5 lector universitar 1135 

9 Ghervan Petru 0,25 lector universitar 211 

10 Moisescu Petronel 0,25 lector universitar 230 

11 Ghimp Andrei 0,25 conferenţiar universitar 190 

12 Şestopal Alexandru 0,25 lector universitar 208 

13 Bulai Veaceslav 0,25 lector universitar 251 

14 Grosul Valeria 
 

1,5 lector universitar 1080 

15 Caziuc Nicolae 0,25 lector universitar 189 

16 Revenco Vasilie 0,25 lector universitar 231 

17 Onică Vera 1,5 lector universitar 1146 

18 Verejan Ruslan 
 

1,5 lector universitar 1131 

19 Revencu Alexandru 
 

1,5 lector universitar 1126 

20 Schiţco Margarita 1,25 lector universitar 957 

21 Suponicov Valentin 1,25 lector universitar 943 

22 Anghel Alexandru      1,5 lector universitar 1132 

TOTAL:   17084 

Cumulanzi 

1 Budevici-Puiu Anatol 
 

0,25 profesor universitar 165 

2 Ciorbă Constantin 
 

0,5 profesor universitar 300 

3 Jubîrca Constantin 
 

0,5 lector universitar 401 

4 Mardare Vasile 
 

0,5 lector universitar 393 

5 Danail Sergiu 
 

0,25 lector universitar 253 

6 Tîrzîman Olga 
 

0,5 lector univeristar 377 

7 Pereu Oleg 
 

0,5 lector universitar 381 

8 Chiliverdi Gheorghe 
 

0,25 lector universitar 480 
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Statele Catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor pentru anul de studiu 2016-2017, (13.12.2016) 

 

Nr. 

d/o 

 

Numele, prenumele 
Unităţi 

didactice 

 

Funcţia 
Norma  

didactica 

1 Mocrousov Elena 
 

1,5      conf. univ. interimar 

 din 24.11.2016 

1155 

2 Păcuraru Alexandru 0,25 profesor universitar 172 

3 Rotaru Andrei 1,0 prof. univ. interimar  

din 24.11.2016 

684 

4 Tabîrţa Vasile 
 

1,5 conf. univ. interimar 

 din 05.02.2016 

1166 

5 Sîrghi Serghei 
 

1,5 lector superior 1211 

6 Stepanov Vasile 1,5 lector universitar 1209 

7 Conohova Tatiana 
 

1,5    conf. univ. interimar 

din 24.11.2016 

1327 

8 Bragarenco Nicolae 
 

1,5 lector universitar 1135 

9 Ghervan Petru 0,25 lector universitar 211 

10 Moisescu Petronel 0,25 lector universitar 230 

11 Ghimp Andrei 0,25 conferenţiar universitar 190 

12 Şestopal Alexandru 0,25 lector universitar 208 

13 Bulai Veaceslav 0,25 lector universitar 251 

14 Grosul Valeria 
 

1,5 lector universitar 1080 

15 Caziuc Nicolae 0,25 lector universitar 189 

16 Revenco Vasilie 0,25 lector universitar 231 

17 Onică Vera 1,5 lector universitar 1146 

18 Verejan Ruslan 
 

1,5 lector universitar 1131 

19 Revencu Alexandru 
 

1,5 lector universitar 1126 

20 Şolopa Margarita №123a 

din 13.12.2016 

1,25 lector universitar 957 

21 Suponicov Valentin 1,25 lector universitar 943 

22 Anghel Alexandru      1,5 lector universitar 1132 

TOTAL:   17084 

Cumularzi 

1 Budevici-Puiu Anatol 
 

0,25 profesor universitar 165 

2 Ciorbă Constantin 
 

0,5 profesor universitar 300 

3 Jubîrca Constantin 
 

0,5 lector universitar 401 

4 Mardare Vasile 
 

0,5 lector universitar 393 

5 Danail Sergiu 
 

0,25 lector universitar 253 

6 Tîrzîman Olga 
 

0,5 lector univeristar 377 

7 Pereu Oleg 
 

0,5 lector universitar 381 

8 Chiliverdi Gheorghe 
 

0,25 lector universitar 480 
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Statele Catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor pentru anul de studiu 2016-2017, (01.04.2017) 

 

Nr. 

d/o 

 

Numele, prenumele 
Unităţi 

didactice 

 

Funcţia 
Norma  

didactica 

1 Mocrousov Elena 
 

1,5      conf. univ. interimar 

 din 24.11.2016 

1155 

2 Păcuraru Alexandru 0,25 profesor universitar 172 

3 Rotaru Andrei 1,0 prof. univ. interimar  

din 24.11.2016 

684 

4 Tabîrţa Vasile 
 

1,5 conf. univ. interimar 

 din 05.02.2016 

1166 

5 Sîrghi Serghei 
 

1,5 lector superior 1211 

6 Stepanov Vasile 1,5 lector universitar 1209 

7 Conohova Tatiana 
 

1,5    conf. univ. interimar 

din 24.11.2016 

1327 

8 Bragarenco Nicolae 
 

1,5 lector universitar 1135 

9 Ghervan Petru 0,25 lector universitar 211 

10 Moisescu Petronel 0,25 lector universitar 230 

11 Şestopal Alexandru 0,25 lector universitar 208 

12 Bulai Veaceslav 0,25 lector universitar 251 

13 Grosul Valeria 
 

1,5 lector universitar 1080 

14 Caziuc Nicolae 0,25 lector universitar 189 

15 Revenco Vasilie 0,25 lector universitar 231 

16 Verejan Ruslan 
 

1,5 lector universitar 1131 

17 Revencu Alexandru 
 

1,5 lector universitar 1126 

18 Şolopa Margarita №123a 

din 13.12.2016 

1,25 lector universitar 957 

19 Suponicov Valentin 1,25 lector universitar 943 

20 Anghel Alexandru      1,5 lector universitar 1132 

TOTAL:   17084 

Cumularzi 

1 Budevici-Puiu Anatol 
 

0,25 profesor universitar 165 

2 Ciorbă Constantin 
 

0,5 profesor universitar 300 

3 Jubîrca Constantin 
 

0,5 lector universitar 401 

4 Mardare Vasile 
 

0,5 lector universitar 393 

5 Danail Sergiu 
 

0,25 lector universitar 253 

6 Tîrzîman Olga 
 

0,5 lector univeristar 377 

7 Pereu Oleg 
 

0,5 lector universitar 381 

8 Chiliverdi Gheorghe 
 

0,25 lector universitar 480 
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II. REZULTATELE DE BAZĂ ALE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI 

ACTIVITATEA INOVAŢIONALĂ CONFORM PLANULUI DE CERCETARE 

ŞTIINŢIFICĂ A CATEDREI PENTRU ANUL  DE STUDII 2016-2017 

 

ACTIVITATEA LABORATORULUI ŞTIINŢIFIC AL CATEDREI 

 

2.1.  Direcţiile de cercetare ştiinţifică asupra cărora lucrează catedra. 

 

În anul de studii 2016-2017 şi-au desfăşurat activitatea ştiinţifică conform Planului 

activităţii ştiinţifico-metodice a profesorilor Catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor, 

studenţi, masteranzi şi doctoranzi: 

Direcţii de bază a cercetării: 

1. Bazele teoretico-metodologice ale pregătirii profesionale a specialiştilor în 

domeniul culturii fizice şi sportului. 

 

2. Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv. 

 

 

III. PREGĂTIREA DOCTORANZILOR ÎN CADRUL CATEDREI. 

 

 

3.1. În cadrul catedrei fac studiile următorii doctoranzi: 

 

1. Revencu Alexandru  „Perfecţionarea tehnică a juniorilor I în jocul  

de rugby-7”, conducător ştiinţific: Dorgan Viorel, dr. hab., prof. univ. 

2. Danail Sergiu „Metodologia formării competenţelor profesionale la viitorii 

profesori-antrenori în domeniul fotbal”, conducător ştiinţific: Manolachi Veaceslav, dr. 

hab., prof. univ. 

3. Palamarciuc-Berlinschi Lilia „Rolul sarcinilor individuale în educaţia fizică a 

elevilor claselor primare” conducător ştiinţific: Ciorbă Constantin, dr. hab., prof. univ. 

4.  Aga Vlad „Studiu analitic al indicilor pregătirii fizice şi tehnice ai fotbaliştilor 

de 14-15 ani”, conducător ştiinţific: Rotaru Andrei, dr., conf. univ.  

5.  Strujan Ioan „Interacţiunea dintre factorii pregătirii fizice şi cei ai pregătirii 

tehnice în cadrul antrenamentului voleibaliştilor cadeţi”, conducător ştiinţific: Rotaru 

Andrei, dr., conf. univ. 

6. Buciu Daniela „Profilaxia difecţiunilor coloanei vertebrale la preşcolari prin 

aplicarea mijloacelor educaţiei fizice”, conducător ştiinţific: Ciorbă Constantin, dr. hab., 

prof. univ.   

7. Harabajiu Neculai “Optimizarea pregătirii acţiunilor de joc pentru jucătorul 

centru utilizând softul “Data Volley”, conducător ştiinţific: Păcuraru Alexandru, dr. în 

educ. fiz. şi sport, prof. univ. 
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8. Vasilică Mihai Valentin “Modelarea acţiunilor de atac la voleibalistele junioare 

III (13-14 ani)”, conducător ştiinţific: Păcuraru Alexandru, dr. în educ. fiz. şi sport, prof. 

univ.  

9. Radu Daniela Simona “Predarea jocului de fotbal în lecţia de educaţie fizică 

prin mijloace netradiţionale la copii de 10-12 ani”, conducător ştiinţific: Păcuraru 

Alexandru, dr. în educ. fiz. şi sport, prof. univ.   

10. Gheorghiu Silviu “Importanţa capacităţilor coordinative în eficientizarea 

acţiuniloe de joc a baschetbalistelor de 14-15 ani”, conducător ştiinţific: Păcuraru 

Alexandru, dr. în educ. fiz. şi sport, prof. univ.  

11. Dudnic Adriana Iulia  “Optimizarea procesului de pregătirea sportivă la o 

echipa de volei (senioare) prin eficientizarea jucătorului de zona 4”, conducător ştiinţific: 

Păcuraru Alexandru, dr. în educ. fiz. şi sport, prof. univ.   

12. Şolopa Margarita “Применение нестандартного оборудования для 

повышения точности штрафного броска у баскетболистов высокой квалификации 

”, conducător ştiinţific: Demcenco Petru, dr., conf. univ.  

 

 

3.2. Doctoranzii, care au susţinut teza de doctor în cadrul Seminarului Ştiinţific 

de Profil a USEFS în anul de studii 2016-2017: 

 

1. Juravle Petrariu-Liliana  „Optimizarea sistemului de selecţie a handbaliştilor 

de 10-12 ani, analizând gradul de dezvoltare a capacităţilor coordinative”, (conducător 

ştiinţific: Păcuraru A., dr., prof. univ.), data susţinerii: octombrie, 2016. 

 

 

IV. PREGĂTIREA MASTERANZILOR ÎN CADRUL CATEDREI. 

 

4.1.  Masteranzii, care fac studii în cadrul catedrei la specialitatea „Tehnologia 

antrenamentului  sportiv”: 

Anul II de studii 

1. Panasenco Iunona (volei) 

2. Panasenco Pavel (volei) 

3. Paladi Adriana (baschet) 

4. Guţu Dinu (volei) 

5. Boguţă Dinu (volei) 

6. Bahov Dmitrii (volei) 

7. Cristea Tatiana (fotbal) 

8. Şveţ Igor (baschet) 

9. Chicu Constantin (baschet) 

10. Beşliu Andrei (baschet) 

11. Didorciuc Igor (volei) 
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12. Prişcepnaia Anastasia (baschet) 

13. Aladova Valeria (volei) 

14. Copîlova Xenia (volei) 

15. Drăgălin Valeriu (baschet) 

 

Anul I de studii 

 

1. Postolache Eugeniu (baschet) 

2. Berladean Anatolie (volei) 

3. Botnarenco Ion (tenis de masă) 

4. Brînză Dorin-Andrei (tenis de masă) 

5. Cheptene Oleg (baschet) 

6. Chiseliov Alexandr (volei) 

7. Covîleac Nicolae (fotbal) 

8. Croitoru Mihai (handbal) 

9. Luchiţa Constantin (fotbal) 

10. Megherea Mihai (fotbal) 

11. Moghilca Artiom (handbal) 

12. Pînzari Ion (fotbal) 

13. Rotaru Corneliu (handbal) 

14. Şolopa Leonid (baschet) 

15. Tomac Dumitru (baschet) 

16. Tshibwabwa Magnole Sergge (fotbal) 

17. Ţugui Gleb (baschet) 

18. Veremciuc Dmitrii (handbal) 

19. Zavtur Roman (volei) 

20. Dolganiuc Alexandru (fotbal) 

 

 4.2. Studenţii, care au susţinut teza de master în anul de studii 2016-2017:  

1. Cojuhari Nicolae «Развитие прыгучести у баскетболистов 15-16 лет на 

этапе совершенствования», conducător ştiinţific:  Tăbîrţa V., dr. în ştiinţe ped., conf. 

univ. interimar. 

2. Musteaţă Daniel „Metodica instruirii driblingului în jocul de baschet cu elevii 

treptei gimnaziale”, conducător ştiinţific:  Tăbîrţa V., dr. în ştiinţe ped., conf. univ. 

interimar. 

3. Melniciuc Denis «Основные методические аспекты обучения бросков в 

баскетболе на начальном этапе подготовки», conducător ştiinţific:  Tăbîrţa V., dr. în 

ştiinţe ped., conf. univ. interimar. 

4. Blănuţa Pavel „Metodica instruirii elementelor din volei la lecţiile de educaţie 

fizică cu elevii claselor primare”, conducător ştiinţific:  Tăbîrţa V., dr. în ştiinţe ped., conf. 

univ. interimar. 
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5. Bondarenco Diana „Influenţa dezvoltării calităţilor motrice asupra pregătirii 

tehnice la baschetbaliştii de 12-14 ani”, conducător ştiinţific:  Bragarenco N., dr. în ştiinţe 

ped., lect. univ. 

6. Procopenco Ion „Rolul capacităţilor de viteză-forţă în pregătirea fizică a  

tinerilor voleibolişti (12-14 ani)”, conducător ştiinţific:  Rotaru A., dr. în ştiinţe ped., prof. 

univ. interimar. 

7. Tîrzîman Olga „Metodica instruirii driblingului cu baschetbaliştii începători”, 

conducător ştiinţific:  Rotaru A., dr. în ştiinţe ped., prof. univ. interimar. 

8. Cernov Chiril „Asigurarea ştiinţifică a selecţiei sportive iniţiale la copii de 

vîrsta 7-8 ani în jocul de badminton”, conducător ştiinţific:  Mocrousov E., dr. în ştiinţe 

ped., conf. univ. interimar. 

9. Boico Eugeniu «Теоретические и методические основы развития 

координации способностей у детей младшего возраста посредством приминения 

подвижных игр и настольного тенниса», conducător ştiinţific:  Mocrousov E., dr. în 

ştiinţe ped., conf. univ. interimar. 

10. Vatavu Octavian „Metodica perfecţionării rezistenţei specifice la fotbaliştii de 

17-18 ani în perioada competiţiilor”, conducător ştiinţific: Stepanov V., dr. în ştiinţe ped., 

lect. univ. 

11. Sidoi Evghenii “Selecţia şi orientarea sportivă a copiilor pentru practicarea 

jocului de handbal”, conducător ştiinţific:  Păcuraru A., dr. în ştiinţe ped., prof. univ. 

interimar. 

12. Didorciuc Igori «Некоторые аспекты совершенствования нападающего 

удара в  волейболе в зависимости от игровой функции на этапе спортивного 

мастерства », conducător ştiinţific:  Conohova T., dr. în ştiinţe ped., conf. univ. 

interimar. 

13. Cristea Tatiana „Particularităţiile pregătirii de forţă-viteză în antrenamentul 

fotbaliştilor de 16-18 ani”, conducător ştiinţific: Stepanov V., dr. în ştiinţe ped., lect. univ.  

14. Aladova Valeria «Исследования влияния современных средств спортивной 

тренировки на техническую подготовку воле йболисток в возрасте 12-13 

лет», conducător ştiinţific:  Conohova T., dr. în ştiinţe ped., conf. univ. interimar. 

15. Bahov Dmitrii «Исследования динамики морфофункциональной, 

двинательной  и психомоторной подготовки юных волейболистов в многолетней 

тренировке», conducător ştiinţific:  Rotaru A., dr. în ştiinţe ped., prof. univ. interimar. 

16. Panasenco Iunona «Обучение и совершенствование подач в волейболе на 

начальном этапе подготовки», conducător ştiinţific:  Tăbîrţa V., dr. în ştiinţe ped., conf. 

univ. interimar. 

17. Panasenco Pavel «Техническая подготовка начинающих волейболистов 

методом круговой тренировки»,conducător ştiinţific:  Tăbîrţa V., dr. în ştiinţe ped., 

conf. univ. interimar. 
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18. Prişcepnaia Anastasia „Pregătirea  motrico-funcţională a baschetbaliştilor 

seniori în vederea prevenirii traumatismului”, conducător ştiinţific: Ciorbă C., dr. hab., 

prof. univ. 

 

V. SUSŢINEREA TEZELOR DE LICENŢĂ 

 

5.1.  La sfârşitul anului de studii 2016-2017 au fost susţinute 45 teze de licenţă, 

dintre care: 

 

 Facultatea de Sport – 11  

 Facultatea de Pedagogie – 3  

  Facultatea cu Frecvenţa Redusă – 31 

 

 

VI. DESFĂŞURAREA SEMINARELOR METODOLOGICE ŞI 

CONFERINŢELOR ŞTIINŢIFICE ÎN CADRUL CATEDREI 

 

6.1.  Pe data de 06 decembrie, 2016 în cadrul catedrei s-a desfăşurat Conferinţa 

Ştiinţifică Studenţească „Perfecţionarea sistemului de pregătirea a sportivilor de 

performanţă în jocurile sportive”, cu următorul program:  

 

1.  Examinarea rapoartelor la tezele de master prezentate în cadrul Conferinţei 

Ştiinţifice Studenţească ““ Perfecţionarea sistemului de pregătirea a sportivilor de 

performanţă în jocurile sportive””  la catedra Teoria şi Metodica Jocurilor. 

2. Acordarea diplomelor de participare. 

3.  Analiza Conferinţei Ştiinţifice Studenţească. 

 

Moderator: Mocrousov E., dr. în ştiinţe pedagogice, conf. univ. interimar,  

şeful catedrei TMJ. 

1.  Blanuţa Pavel, masterand  TAS, conducător ştiinţific Tăbîrţa V., dr. în şt. ped., 

conf. univ. interimar, „Metodica  instruirii elementelor din volei la lecţiile de educaţie 

fazică cu elevii claselor primare.” 

2. Cojuhari Nicolae, masterand TAS, conducător ştiinţific Tăbîrţa V., dr. în şt. ped., 

conf. univ. interimar,  „Развитие прыгучести у баскетболистов 15-16 лет на этапе 

совершенствования.” 

3. Melniciuc Denis, masterand  TAS, conducător ştiinţific Tăbîrţa V., dr. în şt. ped., 

conf. univ. interimar, „Основные методические аспекты обучения бросков в 

баскетболе на начальном этапе подготовки.” 

4. Musteaţă Daniel, masterand  TAS,  conducător ştiinţific Tăbîrţa V., dr. în şt. ped., 

conf. univ. interimar,  „Metodica instruirii driblingului în jocul de baschet cu elevii treptei 

gimnaziale.” 
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5. Cernov Chiril, masterand TAS,  conducător ştiinţific Mocrousov E., dr. în ştiinţe 

ped., conf. univ. interimar, “Asigurarea ştiinţifică a selecţiei sportive iniţiale la copii de 

vârsta 7-8 ani în jocul de badminton.” 

6. Procopenco Ion, masterand TAS,  conducător ştiinţific Rotaru A., dr. în ştiinţe 

ped., prof. univ. interimar, “Rolul capacităţilor de viteză-forţă în pregătirea fizică a 

tinerilor voleibalişti (12-14 ani).” 

7. Bondarenco Diana, masteranda TAS, conducător ştiinţific Bragarenco N., dr. în 

ştiinţe ped., lect. univ., „Influenţa dezvoltării calităţilor motrice asupra pregătirii tehnice 

la baschetbaliştii de 12-14 ani.” 

8. Boico Evghenii, masterand TAS, conducător ştiinţific Mocrousov E., dr. în ştiinţe 

ped., conf. univ. interimar, „Теоретические и методологические основы развития 

координационных способностей у детей младшего школьного возраста, 

посредством применения подвижных игр и настольного тенниса.” 

9. Tîrzîman Olga, masteranda TAS, conducător ştiinţific Rotaru A., dr. în ştiinţe 

ped., prof. univ. interimar,  „Metodica instruirii driblingului cu baschetbaliştii 

începători.” 

10.  Sidoi Evghenii, masterand TAS, conducător ştiinţific Păcuraru A., dr., prof. 

univ., „Selecţia şi orientarea sportivă a copiilor pentru practicarea jocului de handbal.” 

11. Vatavu Octavian, masterand TAS, conducător ştiinţific Stepanov V., dr. în 

ştiinţe ped., lect. univ., „Metodica perfecţionării rezistenţei specifice la fotbaliştii de 17-18 

ani în perioada competiţională.” 

 



107 
 

Selectarea comunicărilor ştiinţifice în baza criteriilor de evaluare  

Premianţi locul I, II şi III 

 

 
 

 

Nr. 

d/o 

 

 

Numele, prenumele 

Caracterul lucrării Materiale ilustrative Răspuns 

la întrebări 

Prezentarea 

comunicării 

Importanţa 

Practico-met

odică 

Suma 

punctelor 

 

 

Suma 

totală, 

locul 

 

Experi

ment 10 

p. 

Neexperim

ent 7p. 

Prezentat 

10p. 

Lipseşte din 

0 p. 
Din 10 p. Din 10 p. Din 10 p. 

Maximum 50 

p. 

 1 Boico Evghenii 10  10 - 10 10 10 50 I 

 2  Blanuţa Pavel 8  7 - 8 8 9 40 VII 

 3 Sidoi Evghenii 9  9 - 9 10 10 47 III 

 4 Tîrzîman Olga 9  10 - 10 10 9 48 II 

 5 Cojuhari Nicolae 10  7 - 8 9 9 44 VI 

 6 Bondarenco Diana 10  9 - 9 9 9 46 IV 

 7  Cernov Chiril 8  8 - 7 7 9 39 VIII 

 8  Musteaţă Daniel 9  9 - 9 9 9 45 V 

 9  Procopenco Ion 8  7 - 7 7 7 36 X 

10  Melniciuc Denis 9  10 - 9 10 9 47 III 

11  Vatavu Octavian 8  7 - 8 8 7 38 IX 
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6.2.  Pe data de 06 martie, 2017 în cadrul catedrei s-a desfăşurat Conferinţa Ştiinţifică 

Studenţească „Aspecte actuale ale teoriei şi practicii jocurilor sportive”, cu următorul 

program: 

 

1. Examinarea rapoartelor tezelor de licenţă şi de master prezentate la Conferinţa 

Ştiinţifică Studenţească ““ Aspecte actuale ale teoriei şi practicii jocurilor sportive””  la 

catedra Teoria şi Metodica Jocurilor. 

2. Promovarea 3 studenţi pentru participarea la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a 

studenţilor şi masteranzilor cu genericul „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii 

fizice”, ediţia a XX-a, pe data de  06-07 aprilie 2017, USEFS, Chişinău. Promovarea 

pentru susţinerea finală a tezelor de licenţă şi de master. 

3. Acordarea diplomelor de participare. 

4. Analiza Conferinţei Ştiinţifice Studenţească. 

Secţia Jocuri sportive 

Moderator: Mocrousov E., dr. în ştiinţe pedagogice, conf. univ. interimar,  

şeful catedrei TMJ. 

1. Chiţan Constantin, studentul an. IV, gr. 403 EFS, conducător ştiinţific 

Stepanov V., dr. în şt. ped., lect. univ., „Pregătirea tinerilor şahişti de vârsta 7-11 ani, în 

cadrul unui ciclu anual de antrenament sportiv”. 

2. Prişcepnaia Anastasia, masteranda TAS, conducător ştiinţific Ciorbă C., dr. 

hab., prof. univ., „Pregătirea motrico-funcţională a baschetbaliştilor seniori în vederea 

prevenirii traumatismelor”. 

3. Stepanov Stepan, studentul an. IV, gr. 403 EFS, conducător ştiinţific Şolopa 

M., lect. univ., „Подвижные игры как средство обучения для формирования игровых 

навыков у баскетболистов 14 – 15 лет”. 

4. Aladova Valeria, masteranda  TAS,  conducător ştiinţific Conohova T., dr. în 

ştiinţe ped., conf. univ. interimar, „Анализ системы технической подготовки 

волейболистов в возрасте 12-13 лет”. 

5. Boguţă  Dinu, masterand TAS,  conducător ştiinţific Conohova T., dr. în ştiinţe 

ped., conf. univ. interimar, “Determinarea şi analiza posibilităţilor pregătirii fizice a 

copiilor de vârsta 11-12 ani în jocul de volei”. 

6. Guţu Dinu, masterand TAS,  conducător ştiinţific Conohova T., dr. în ştiinţe 

ped., conf. univ. interimar, “Sistematizarea şi analiza principiilor a atacantului în jocul de 

volei”. 

7. Carauş Anatolii, studentul an. IV, gr. 403 EFS, conducător ştiinţific 

Bragarenco N., dr. în ştiinţe ped., lect. univ., „Исследование показателей 

долговременной адаптации организма спортсменов высокой квалификации в 

игровых видах спорта”. 

8. Ţurcan Igori, studentul an. IV, gr. 403 EFS, conducător ştiinţific Mocrousov 

E., dr. în ştiinţe ped., conf. univ. interimar, „Исследование критериев современного 

спортивного отбора в теннисе на этапе начальной подготовки ”. 
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9. Plotnic Valentin, studentul an. IV, gr. 402 EFS, conducător ştiinţific Revencu 

A., lect. univ., „Organizarea managementului în jocul de rugby 15 în contextul avansări 

profesionale”. 

10.  Dorogan Ruslan, studentul an. IV, gr. 402 EFS, conducător ştiinţific Revencu 

A., lect. univ., „Perfecţionarea tehnică a juniorilor începători la rugby în şapte”. 

11.  Didorciuc Igor, masterand TAS,  conducător ştiinţific Conohova T., dr. în 

ştiinţe ped., conf. univ. interimar, “Некоторые аспекты совершенствования 

нападающего удара в зависимости от игровой функции на этапе спортивного 

мастерства”. 

12.  Copîlova Xenia, masteranda TAS,  conducător ştiinţific Conohova T., dr. în 

ştiinţe ped., conf. univ. interimar, “Анализ уровня технико-тактической подготовки 

юниоров в волейболе”. 

Secţia Fotbal 

Moderator: Mocrousov E., dr. în ştiinţe pedagogice, conf. univ. interimar, 

şeful catedrei TMJ. 

13.  Rău Victor, studentul an. IV, gr. 402 EFS, conducător ştiinţific Sîrghi S., dr. în 

ştiinţe ped., lect. sup., „Studiu privind modelul de instruire pentru pregătirea fizică 

individuală a atacanţilor juniori în jocul de fotbal”. 

14.  Cilipic Denis, studentul an. IV, gr. 402 EFS, conducător ştiinţific Jubîrcă C., 

lect. univ., „Dezvoltarea diferenţiată a capacităţilor de viteză-forţă la fotbalişti junior de 

16-17 ani”. 

15.  Taucci Veaceslav, studentul an. IV, gr. 403 EFS, conducător ştiinţific Anghel 

A., lect. univ., „Программирование  тренировочного процесса футболистов высокой 

квалификации в соревновательном периоде”. 

16.  Lupuşor Oleg, studentul an. IV, gr. 403 EFS, conducător ştiinţific Anghel A., 

lect. univ., „Исследование коллективных действий в защите в современном 

футболе”. 

17.  Bumbac Vladislav, studentul an. IV, gr. 403 EFS, conducător ştiinţific Ciorbă 

C., dr. hab., prof. univ., „Планирование скоростно-силовой подготовки футболистов 

в соревновательном периоде”. 

18.   Buga Sergiu, studentul an. IV, gr. 402 EFS, , conducător ştiinţific Stepanov 

V., dr. în şt. ped., lect. univ., „Planificarea antrenamentului sportiv la fotbalişti de 

performanţa în perioada competiţională”. 

19.  Morari Ion, studentul an. IV, gr. 402 EFS, conducător ştiinţific Sîrghi S., dr. în 

ştiinţe ped., lect. sup., „Aspecte privind distingerea unor particularităţi ale jocului 

portarului în fotbal modern”.  

20.  Burdujan Nicolae, studentul an. IV, gr. 402 EFS, conducător ştiinţific Sîrghi 

S., dr. în ştiinţe ped., lect. sup., „Metode de optimizare a conţinutului antrenamentului 

privind activele de finalizare la nivelul juniorilor în jocul de fotbal”. 

21. Olarescu Ion studentul an. IV, gr. 402 EFS, conducător ştiinţific Sîrghi S., dr. 

în ştiinţe ped., lect. sup.,  „Model de instruire pentru consolidarea tehnico-tactică a jocului 

în atac la fotbaliştii juniori (13-14 ani)”. 
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Selectarea comunicărilor ştiinţifice în baza criteriilor de evaluare  

Premianţi locul I, II şi III 

 
 

 

Nr. 

d/o 

 

 

Numele, prenumele 

Caracterul lucrării Materiale ilustrative Răspuns 

la întrebări 

Prezentarea 

comunicării 

Importanţa 

Practico-met

odică 

Suma 

punctelor 

 

 

Suma 

totală, 

locul 

 

Experi

ment 10 

p. 

Neexperim

ent 7p. 

Prezentat 

10p. 

Lipseşte din 

0 p. 
Din 10 p. Din 10 p. Din 10 p. 

Maximum 50 

p. 

 1 Prişcepnaia Anastasia 10  10 - 10 9 10 49 I 

 2  Chiţan Constantin 8  7 - 8 8 9 40 VIII 

 3 Taucci Veaceslav 9  9 - 10 10 10 48 II 

 4 Aladova Valeria 9  7 - 8 9 9 42 VI 

 5 Boguţă Dinu 10  7 - 8 9 9 43 V 

 6 Guţu Dinu 10  7 - 8 9 9 43 V 

 7  Carauş Anatolii 8  8 - 7 7 9 39 IX 

 8  Ţurcan Igor 9  9 - 9 9 9 45 III 

 9  Plotnic Valentin 8  7 - 7 7 7 36 XV 

10  Dorogan Ruslan 8  7 - 8 8 7 38 X 

11  Didorciuc Igor 8  7 - 8 8 7 38 X 

12 Copîlova Xenia 8  7 - 8 8 7 38 X 

13 Rău Victor  8  7 - 8 7 7 37 XI 

14  Clipic Denis 8  7 - 8 6 7 36 XII 

15 Stepanov Stepan 8  7 - 7 6 7 35 XIII 

16 Lupuşor Oleg 9  9 - 8 9 9 44 IV 

17 Bumbac Vladislav 9  9 - 8 9 9 44 IV 

18 Buga Sergiu 8  6 - 7 6 7 34 XIV 

19 Morari Ion 8  6 - 6 6 7 33 XV 

20  Burdujan Nicolae 8  6 - 6 5 7 32 XVI 

21 Olarescu Ion 8  6 - 6 6 5 41 VII 
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VII. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI 

INTERNAŢIONALE 

 

7.1.  Congresul Ştiinţific Internaţional „SPORT. OLIMPISM. SĂNĂTATE”, 

Consacrat Aniversării a 65-a a organizării învăţământului superior de cultură fizică din 

Republica Moldova, 05-08 octombrie 2016, Chişinău, USEFS.  

      Participanţi: 

1. Mocrousov E., dr., conf. univ. interimar. 

2. Păcuraru A., dr., prof. univ. 

3. Budevici-Puiu A., dr., prof. univ. 

4. Rotaru A., dr., prof. univ. interimar. 

5. Tăbîrţa V., dr., conf. univ. interimar. 

6. Conohova T., dr., conf. univ. interimar. 

7. Sîrghi S., dr., lect. sup. 

8. Bragarenco N., dr., lect. univ. 

9. Verejan R., lect. univ. 

 

7.2. Seminarul Ştiinţifico-Metodologic „Probleme actuale privind perfecţionarea 

pregătirii sportivelor de performanţă din sporturile de lupte”, USEFS, Catedra PSI, ediţia a 

II-a, 08-09 octombrie, 2016. 

Participanţi: Mocrousov E., dr., conf. univ. interimar 

Şolopa M., lect.univ. 

 

7.3. 8th International Scientific Conference “Youth Sport 2016”, Ljubljana, Slovenia, 

09-10 decembrie, 2016.  

Participanţi: Mocrousov E., dr., conf. univ. interimar 

 

7.4. Seminarul Instructiv-Metodic “Consolidarea parteneriatului absolvent – mediu 

universitar”, USEFS, 13  decembrie, 2016.  

Participanţi: Mocrousov E., dr., conf. univ. interimar 

 

7.5. Seminarul Naţional “Judo pentru personae cu dizabilităţi vizuale: actualitate şi 

perspectivă”, Chişinău, 16  februarie, 2017.  

Participanţi: Mocrousov E., dr., conf. univ. interimar 

 

7.6. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a studenţilor şi masteranzilor cu genericul: 

„Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice”, ediţia a XX-a, 06-07 aprilie 2017, 

Chişinău, USEFS. 

Participanţi:  Tîrzîman O. (locul II la secţiunea Antrenament sportiv) 

                        Prişcepnaia A., TAS 

                        Taucci V., EFS 
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7.7. Seminarul Metodic “Programul de mobilitate academică ERASMUS+ - 

platforma de dezvoltare profesională”, Catedra MCF, USEFS, 28  aprilie 2017.  

          Participanţi: Mocrousov E., dr., conf. univ. interimar 

                                 Budevici-Puiu A., dr., prof. univ. 

                                 Rotaru A., dr., prof. univ. interimar 

                                 Tabîrța V., dr., conf. univ. interimar 

                                 Conohova T., dr., conf. univ. interimar 

                                 Sîrghi S., dr., lect. sup. 

                                 Bragarenco N., dr., lect. univ. 

                                 Stepanov V., dr., lect. univ. 

                                 Verejan R., lect. univ. 

                                 Tîrzîman O., lect. univ. 

                                 Şestopal A., lect. univ. 

                                 Grosul V., lect. univ. 

                                 Revenco V., lect. univ. 

                                 Revencu A., lect. univ. 

                                 Anghel A., lect. univ. 

                                 Jubîrca C., lect. univ. 

                                 Mardare V., lect. univ. 

 

 

 

7.8. Seminarul Ştiinţifico-Metodic “Asigurarea metodico-ştiinţifică a selecţiei în 

jocurile sportive pentru echipele naţionale ale Republicii Moldova”, USEFS, Catedra TMJ, 

04  mai 2017.  

          Participanţi: Mocrousov E., dr., conf. univ. interimar 

                                 Budevici-Puiu A., dr., prof. univ. 

                                 Tabîrța V., dr., conf. univ. interimar 

                                 Conohova T., dr., conf. univ. interimar 

                                 Sîrghi S., dr., lect. sup. 

                                 Stepanov V., dr., lect. univ. 

                                 Verejan R., lect. univ. 

                                 Tîrzîman O., lect. univ. 

                                 Grosul V., lect. univ. 

                                 Anghel A., lect. univ. 

                           

                        

7.9. Masa rotundă “Europa – istorie şi actualitate”, USEFS, Catedra PPŞSU, 05  mai 

2017.  

          Participanţi: Mocrousov E., dr., conf. univ. interimar 
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7.10. Seminarul Informativ “Consolidarea capacităţilor managerilor universitari în 

domeniu SMC”, Institutul de Standardizare din Moldova, 24  mai, 2017.  

          Participanţi: Mocrousov E., dr., conf. univ. interimar 

 

7.11. 3rd International Scientific Conference “Sport, Education, Culture – 

interdisciplinary approaches in scientific research”, Galaţi, 26-27 of mai, 2017.  

          Participanţi: Mocrousov E., dr., conf. univ. interimar 

                                 Păcuraru A., dr., prof. univ. 

                                 Moisescu P., dr., prof. univ. 

                                 Ghervan P., dr., prof. univ. 

                                 Tabîrța Vasile, dr., conf. univ. interimar 

                                 Sîrghi S., dr., lect. sup. 

                                 Bragarenco N., dr., lect. univ. 

                                 Stepanov V., dr., lect. univ. 

                                 Şolopa M., lect. univ. 

7.12. The International Congress on Physical Education, Sport and  Kinetotherapy, 

Bucureşti, România, 15-17 iunie 2017.  

          Participanţi: Mocrousov E., dr., conf. univ. interimar 

 

 

VIII. PUBLICAŢII  ŞTIINŢIFICE A MEMBRILOR CATEDREI PE PARCURSUL 

ANULUI DE STUDII 2016 – 2017  

 

1. Mocrousov E., Ciorbă C., Rotaru A., Tăbîrţa V., Conohova T., Sîrghi S., 

Stepanov V., Bragarenco N. Ghid metodic  “Jocuri sportive.”. Chişinău 2016, Tipogr. 

„Valinex” SRL, 99 p. ISBN 978-9975-68-298-5. 

2. Mocrousov E. „Экспериментальное обоснование программы начального 

спортивного отбора девочек 7-8 лет для занятий настольным теннисом”. În Materialele 

Congresului Ştiinţific Internaţional: „Sport. Olimpism. Sănătate”.Chişinău: USEFS, 2016, 

05-08 octombrie, p.564-570. ISBN 978-9975-131-31-5. 

3. Mocrousov E. Монография „Инновационные педагогические технологии 

начального спортивного отбора детей для настольного тенниса”, 135 с. ISBN 

978-9975-68-318-0. 

4. Mocrousov E. “Table tennis as a third lesson in the system of physical education in 

primary school children”. 8
th 

International Scientific Conference “Youth Sport 2016”, 

Ljubljana, Slovenia, 09-10 of december, 2016.ISBN 978-961-6843-70-6. 

5. Mocrousov E., Şolopa M. „Pedagogical control of special training of professional 

basketball players on basis of measurement procedures and testing”, 3
rd

 International 
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Scientific Conference “Sport, Education, Culture – interdisciplinary approaches in scientific 

research”, Galaţi, 26-27 mai 2017, p. 61-62. ISBN 2457-3094. 

6. Mocrousov E. “Modern initial selection of 7-8 years old girls for table tennis 

according to hereditary characteristics of physical development and psychomotor 

manifestation”, The International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy, 

Bucureşti, România, 15-17 iunie, 2017, ISBN 978-606-798-008-0. 

7. Onesim F., Păcuraru A. „Utilizarea barierelor cromatice în îmbunătăţirea 

serviciului de sus din volei”, Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional: „Sport. 

Olimpism. Sănătate”.Chişinău: USEFS, 2016, 05-08 octombrie, p.54-57. ISBN 

978-9975-131-31-5. 

8. Harabagiu N., Păcuraru A. „Study concerning the importance of using and 

processing statistical data in modern volleyball”,  3
rd

 International Scientific Conference 

“Sport, Education, Culture – interdisciplinary approaches in scientific research”, Galaţi, 

26-27 mai 2017, p. 46-47. ISBN 2457-3094. 

9. Onesim F., Păcuraru A. „Optimizing the detent of 15-16 year-olds boys practising 

vlleyball game through video/biomechanical analysis”, 3
rd

 International Scientific 

Conference “Sport, Education, Culture – interdisciplinary approaches in scientific 

research”,  Galaţi, 26-27 mai 2017, p. 65. ISBN 2457-3094. 

10.  Păcuraru A. „The impact of the methods that resides from video/biomechanical 

analysis on “top service” in the game of volleyball”, Международная научно-практическая 

конференция „Молодий вчении”, Черновци, 6-7 aprilie 2017,  ISBN 2304-5809 

11.  Tăbîrţa V. „Pregătirea de forţă-viteză rugbiştilor de performanţă prin aplicarea 

aparatelor ajutătoare”, Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional: „Sport. Olimpism. 

Sănătate”.Chişinău: USEFS, 2016, 05-08 octombrie, p.114-117. ISBN 978-9975-131-31-5. 

12.  Bragarenco N., Tăbîrţa V., Gorascenco A. „The strength development of 

16-17-years old rugby players through weight training exercises method in an annual training 

cycle”, 3
rd

 International Scientific Conference “Sport, Education, Culture – interdisciplinary 

approaches in scientific research”, Galaţi, 26-27 mai 2017, p. 27-28. ISBN 2457-3094. 

13.  Sîrghi S.  „Pregătirea fizică diferenţiată a fotbaliştilor juniori mijlocaşi într-un 

ciclu anual de antrenament”, Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional: „Sport. 

Olimpism. Sănătate”.Chişinău: USEFS, 2016, 05-08 octombrie, p.108-114. ISBN 

978-9975-131-31-5. 

14.  Sîrghi S. Monografie „Fotbal. Pregătire fizică diferenţiată”, 162 p.ISBN 

978-9975-68-322-7. 

15.  Sîrghi S.,  Stepanov V. „Differentiated physical training within the framework of a 

yearly training cycle of young footballers specialized on the position of defender”, 3
rd

 

International Scientific Conference “Sport, Education, Culture – interdisciplinary 

approaches in scientific research”, Galaţi, 26-27 mai 2017, p. 82-83. ISBN 2457-3094. 

16.  Sîrghi S.,  Stepanov V. „Differentiated physical training within the framework of a 

yearly training cycle of young footballers specialized on the position of defender”,  3
rd
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International Scientific Conference “Sport, Education, Culture – interdisciplinary 

approaches in scientific research”, Galaţi, 26-27 mai 2017, p. 82-83. ISBN 2457-3094. 

17.  Stepanov V. Монография „Модели программ тренировки совершенствования 

физической подготовленности футболистов”, Chişinău 2016, 117 с. ISBN 

978-9975-76-165-9. 

18.   Conohova T. „Некоторые аспекты разработки годового планирования в 

пляжном волейболе на этапе высшего спортивного мастерства”,  Materialele 

Congresului Ştiinţific Internaţional: „Sport. Olimpism. Sănătate”. Chişinău: USEFS, 2016, 

05-08 octombrie, p.242-248. ISBN 978-9975-131-31-5. 

19.  Bragarenco N. „Programa dezvoltării direcţionate a capacităţilor coordinative la 

rugbiştii de 16 – 17 ani”,  Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional: „Sport. Olimpism. 

Sănătate”.Chişinău: USEFS, 2016, 05-08 octombrie, p.13-17. ISBN 978-9975-131-31-5. 

20.  Bragarenco N. Monografie “Rugby. Dezvoltarea capacităţilor coordinative”, 

Chişinău 2017, 117 p. ISBN 978-9975-68-319-7. 

21.  Bragarenco N., Tăbîrţa V., Gorascenco A. „The strength development of 

16-17-years old rugby players through weight training exercises method in an annual training 

cycle”,  3
rd

 International Scientific Conference “Sport, Education, Culture – interdisciplinary 

approaches in scientific research”, Galaţi, 26-27 mai 2017, p. 27-28. ISBN 2457-3094. 

22.  Rotaru A., Rotaru V. „Aprecierea mijloacelor specifice de dezvoltarea a 

capacităţilor de viteză-forţă ale elevilor de 12-14 ani”, Materialele Congresului Ştiinţific 

Internaţional: „Sport. Olimpism. Sănătate”.Chişinău: USEFS, 2016, 05-08 octombrie, 

p.456-461. ISBN 978-9975-131-31-5. 

23.  Ghervan P. „Prevention and correction of handbalists’ lumbar spine injuries”,  3
rd

 

International Scientific Conference “Sport, Education, Culture – interdisciplinary 

approaches in scientific research”, Galaţi, 26-27 mai 2017, p. 95-96. ISBN 2457-3094. 

24.  Moisescu P., Mocanu M. „Study on the importance of physical and 

tehnical&tactical training for juniors II in table tennis”, 3
rd

 International Scientific 

Conference “Sport, Education, Culture – interdisciplinary approaches in scientific 

research”, Galaţi, 26-27 mai 2017, p. 58-59. ISBN 2457-3094. 

25.  Moisescu P., Liliana N. „Study on differentiated strength development in 

secondary school”, 3
rd

 International Scientific Conference “Sport, Education, Culture – 

interdisciplinary approaches in scientific research”, Galaţi, 26-27 mai 2017, p. 59-60. ISBN 

2457-3094. 

26.  Moisescu P., Basarsb M. „The influence of coordinative abilities on tennis-specific 

displacement”, 3
rd

 International Scientific Conference “Sport, Education, Culture – 

interdisciplinary approaches in scientific research”, Galaţi, 26-27 mai 2017, p. 60-61. ISBN 

2457-3094. 

27.  Verejan R. „Развитие физических качеств у гандболистов 12-13 лет”, 

Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional: „Sport. Olimpism. Sănătate”.Chişinău: 

USEFS, 2016, 05-08 octombrie, p.153-159. ISBN 978-9975-131-31-5. 
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28.  Mocrousov E., Şolopa M. „Pedagogical control of special training of professional 

basketball players on basis of measurement procedures and testing”, 3
rd

 International 

Scientific Conference “Sport, Education, Culture – interdisciplinary approaches in scientific 

research”, Galaţi, 26-27 mai 2017, p. 61-62. ISBN 2457-3094. 

29.  Anghel A. “Исследование динамики показателей долговременной адаптации 

организма юных футболистов в многолетней тренировке”,  XVII международная 

научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы развития науки и 

образования в условиях глобализации», Переяслав-Хмельницкий, 29-30 сентября 2016, 

с.126-130, УДК 796.33:616.1, УДК 796.01:612. 

30.  Berzan S., Poburnîi P., Anghel A. «Экспериментально-аналетические 

исследования развития локальной мышечной выносливости у гребцов высокой 

квалификации на каноэ на общеподготовительном этапе тренировки», Студенческая 

регата 2016всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Проблемы и перспективы развития гребных видов спорта в Российской 

Федерации», Казань, 15-18 сентября 2016, с.64-68. 

31.  Poburnîi P., Anghel A. «Исследование возможности использования средств и 

методов силовой направленности при воспитании специальной выносливости у 

гребцов высокой квалификации в подготовительном периоде годового цикла 

тренировок»,  ХХ Международный научный конгресс, Санкт-Петербург, 16-18 декабря 

2016, с.289-292. 

32.  Anghel A., Poburnîi P.  «Совершенствование общедвигательной 

подготовленности старшеклассников средствами силовой направленности в условиях 

школьного физического воспитания», Сборник научных статей «Стратегическое 

управление развитием физической культуры и спорта», Харьков – 2017, с.185-188. 

33.  Anghel A., Poburnîi P.  «Коррекция дисгармоничного физического развития 

студентов средствами силовой подготовки»,  Материалы VII межрегиональной 

научно-практической конференции с международным участием, Москва, 20 апреля 

2017, с.262-263. 

 

IX. ACTIVITATEA SPORTIVĂ A CATEDREI 

9.1. În cadrul USEFS pe parcursul anului de studii 2016-2017 au fost organizate 

următoarele competiţiile sportive interne: 

  Campionatul Intern la handbal, 09-11.11.2016, arbitru principal – Verejan R., 

secretar – Suponicov. 

  Campionatul Intern la baschet 18-20.10.2016, arbitru principal – Bragarenco N., 

secretar – Şolopa M., arbitru – Tîrzîman O. 

  Campionatul Intern la volei 06-08.12.2016,  arbitru principal – Conohova T., 

secretar – Pereu O. 

  Campionatul Intern la fotbal  06-10.02.2017, arbitru principal – Sîrghi S., secretar – 

Jubîrca C. 
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  Campionatul Intern la tenis de masă a USEFS, 14-16.03.2017, arbitru principal – 

Mocrousov  E.,  secretar – Grosul V., arbitru – Anghel A. 

  Campionatul Intern la badminton 28.03.2017, arbitru principal – Mocrousov E., 

secretar – Anghel A. 

 

 

9.2. Organizarea arbitrajului la competiţiile sportive de Asociaţia 

Colegiilor din Republica Moldova „PROCOLLEGIUM”, la proba de volei şi baschet, 

(20.02.2017 – 25.03.2017). 

 

9.3. Participarea la XXVII- lea Festival al Prieteniei, Creativităţii şi Sportului, 25-28 

mai, 2017, Clipa Siderală, s.Veveriţa, raionul Ungheni. 

 

9.4. Organizarea competiţiilor şi asigurarea arbitrajului în cadrul Campionatului Intern 

la Inspectorat General de poliţie, 30.05.2017-02.06.2017, Chişinău, MAI. 

 9.5.  Din partea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (catedra TMJ) au fost 

incluse următoarele echipe în cadrul Campionatelor Naţionale şi Cupelor a Republicii 

Moldova, ediţia 2016-2017: 

1. Echipa USEFS de baschet (feminin), antrenor – Şolopa Margarita  

 Campionatului Republicii Moldova – locul I 

 Cupa Republicii Moldova – locul I 

 Street Game 3x3 FIBA „Liga USL”(Odessa) – locul I 

2. Echipa USEFS de fotbal (masculin), antrenor – Jubîrca Constantin 

 Campionatului Municipal Chişinău – locul III 

 Campionatul de mini-fotbal „Cupa Europei”, USM – locul II 

3. Echipa „Olimpus 85 - USEFS” la handbal (masculin)  

 Campionatului Republicii Moldova -  locul I 

 Cupa Republicii Moldova – locul I 

4. Echipa USEFS la volei de plajă (feminin), antrenor – Graboveţcaia Tatiana 

 Campionatul Municipal Chişinău - locul II 

 Cupa Republicii Moldova – locul III. 

 

X. ASIGURAREA FINANCIARĂ 

10.1. Toate realizările referitor  la cercetarea ştiinţifică, activitatea sportivă, lucrul 

instructiv-metodic în cadrul catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor pe perioada  anului de studii 

2016-2017 au fost realizate din surse proprii.  

Alte surse, enumerate mai jos nu au fost implicate: 

- buget 

- extrabuget şi alte surse financiare. 
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VIII. ACTIVITATEA CONSILIULUI  FACULTĂŢII  DE SPORT  

 

Consiliul facultăţii de sport în anul de studii 2016- 2017 şi-a desfăşurat activitatea în 

baza planului de lucru aprobat la I şedinţă la 28.09.2016. 

Pe parcursul acestui an Consiliul facultăţii s-a întrunit în 5 şedinţe la care au fost 

abordate diverse teme ce ţin de procesul instructiv-educativ. 

La şedinţa din 28 oseptembrie 2016 a fost aprobată componenţa Consiliului din 

23persoane, planul de lucru şi aprobate programele de lucru ale catedrelor.   

 

LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI FACULTĂŢII SPORT  
Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Funcţia 

1 Triboi Vasile decanul facultăţii de sport, doctor, conferenţiar universitar, 

Antrenor Emerit al Republicii Moldova – preşedinte 

2 Volcu Gheorghe  prodecan, lector universitar - vicepreşedinte 

3 Creciun Valeria - studentă, secretar 

membrii 

4 Budevici-Puiu Anatol şeful Catedrei Managementul Culturii  Fizice, dr., prof. 

univ.  

5 Franţ Ana   drd., lector universitar, catedra Managementul Culturii  

Fizice 

6 Savin Alexandru drd., lector universitar, catedra Managementul Culturii  

Fizice 

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

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

9 Coronovschi Zinaida lector superior, catedra Limbi Moderne 

10 Povestca Lazar şeful Catedrei Atletism, dr., prof. univ.  

11 Svecla Svetlana lector superior, catedra Atletism 

12 Scripcenco Constantin dr., prof. univ., catedra Atletism 

13 Mocrousov Elena şeful Catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor, dr., lector 

universitar 

14 Sîrghi Sergiu lector superior, catedra Teoria şi Metodica Jocurilor 

15 Tabârţa Vasile dr., lector superior, catedra Teoria şi Metodica Jocurilor 

16 Stepanov Vasile dr., lector superior, catedra Teoria şi Metodica Jocurilor 

17 Volcu Irina vicepreşedinte Sindicatul USEFS 

18 Vreme Alexandru Preşedintele Biroului Sindical al studenţilor facultăţii 

sport, gr. 202 

19 Babără Mihaela Studentă, gr. 202 EFS 

20 Frunze Ludmila Studenta, gr. 201 EFS 

21 Surdu Dimitriana Studentă, gr. 401 

22 Mazîlu Ecaterina Masterandă, anul I, facultatea sport 

23 Safaler Marcel Masterand, anul II, facultatea sport 
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P L A N U L 
DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI  FACULTĂŢII DE SPORT  PENTRU ANUL DE STUDII  2016 – 2017 

Nr. 

crt 
Activităţile  planificate Responsabil 

28 SEPTEMBRIE 2016 

1 Cu privire la aprobarea planului de activitate al consiliului facultății 
sport pentru anul de studii 2016-2017 

V.Triboi,   Gh.Volcu 

2 Cu privire la aprobarea planului de activitate a comisiei de 

monitorizare a  calității a procesului de studii din cadrul catedrelor 

pentru anul universitar 2016 – 2017  

V.Triboi, Gh.Volcu, sefii 

de catedre 

3 Cu privire la desfăşurarea conferinţei de organizare  a practicii de 

antrenoriat, rezervat studenților anul IV. 

 V.Triboi, Gh.Volcu, 

L.Povestca, 

Mocrousov-Cuciuc E. 

4 Cu privire la aprobarea listei studenților bugetari pentru anul de studii 

2016-2017 

V.Triboi, Gh.Volcu, șefii 

de catedre, Creciun V. 

5 Cu privire la aprobarea listei bursierilor V.Triboi,   Gh.Volcu 

6 Cu privire la promovarea anului de studiu a studenţilor şi 

masteranzilor. 

V.Triboi, Gh.Volcu 

7 Cu privire la aprobarea listei şefilor de grupe academice Gh.Volcu 

8 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea şedinţei cu cursanţii 

cursurilor de iniţiere 

Gh.Volcu, Creciun V. 

9 Cu privire la acțiunile de pregătire și desfășurare a Congresului 

ştiințifice al USEFS 

V.Triboi, Gh.Volcu, 

L.Povestca, Budevici-Puiu 

A., Mocrousov E. 

10 Cu privire la rezultatele cazării studenților în căminele universității și 

aprobarea şefilor de etaje. 

V.Triboi, intendenții 
căminelor,  șefii de etaje în 

cămine 

11 Aprobarea Planurilor activităţii ştiinţifico-metodice a Catedrei 

Atletism, Jocuri Sportive, Managementul Culturii fizice, Limbi 

moderne. 

E.Mocrousov, L. Povestca, 

Budevici-Puiu A., Vicol 

Dr. 

12 Diverse  

26 OCTOMBRIE 2016 

1. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare a  calității   
procesului de studii din cadrul  catedrei de Atletism in perioada 

septembrie-octombrie 2016.  

Volcu Gh.,   L.Povestca, 

I.Mruț, S.Cvecla 

2. Cu privire la frecvența orelor academice de către  studenții, membri ai 

loturilor naționale 

Gh.Volcu, A.Dervici, sefii 

catedrelor practice 

 

3. Cu privire la  totalurile practicii   de antrenoriat V.Triboi, Gh.Volcu, sefii 

catedrelor practice 

 

4. Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare a concursului 

„Cea mai bună odaie” în căminele 1 şi 4. 

Triboi 

V.,Mocrousov-Cuciuc E., 

Verijan R.E.Tăbîrță, 

Volcu I., Svecla S. 

5. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare a calității a 

procesului de studii la facultate(frecvența studenților ciclul I și II, 

completarea registrelor grupelor academice)  

Gh.Volcu,  sefii catedrelor  

6. Cu privire la examinarea şi aprobarea temele tezelor de licenţă pentru  

anul universitar 2016 – 201-7 

Volcu Gh., Budevici-Puiu 

A., Povestca L.,  

Mocrousov-Cuciuc E.,   

7. Cu privire la examinarea şi aprobarea planurilor de activitate ale V.Triboi, șefii de catedre 
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catedrelor   pentru anul de studii 2016 – 2017 

8. Cu privire la activitatea deriginţilor grupelor de iniţiere Gh.Volcu, Creciun V. 

9. Cu privire la frecvenţa orelor didactice de către cursanţii grupelor de 

iniţiere   

Gh.Volcu, Creciun V. 

10 Diverse  

30 NOIEMBRIE 2016 

1. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare a  calității   
procesului de studii din cadrul  catedrei Managementul Culturii Fizice 

in perioada septembrie-noiembrie 2016.  

Gh.Volcu, Budevici-Puiu 

A., Cușneriov A., Savin A. 

2. Cu privire la  totalurile concursului „Cea mai bună odaie” în căminele 

1 şi 4. 

Triboi V.,Mocrousov E., 

Verijan R.E.Tăbîrță, 

Svecla S. 

3. Cu privire la rezultatul controlului portofoliilor profesorilor Catedrei 

de Limbi Moderne 

Volcu Gh., Povestca L.., 

Budevici-Puiu A., 

Mocrousov E. 

4. Cu privire la frecvența orelor didactice a masteranzilor Volcu Gh., Budevici-Puiu 

A., Povestca L., 

Mocrousov-Cuciuc E.  

5. Organizarea şi desfăşurarea adunării cu părinţii   elevilor cursurilor de 

iniţiere 

Triboi V.,Volcu Gh.,    

6. Cu privire la frecvenţa orelor didactice de către cursanţii grupelor de 

iniţiere   

Gh.Volcu Creciun V. 

7. Cu privire la rezultatele evaluărilor curente  Volcu Gh.,  șefii de 

catedre 

8. Cu privire la examinarea şi aprobarea rapoartelor despre activitatea 

doctoranzilor din cadrul catedrelor: Atletism, Managementul Culturii 

Fizice, Teoria și Metodica Jocurilor și Limbi Moderne   

Triboi V., Budevici-Puiu 

A.,Povestca L., 

E.Mocrousov. 

D.Vicol 

9. Cu privire la disciplina studenților și păstrarea curățeniei în căminele 

universității 
V.Triboi, intendenții 
căminelor,  șefii de etaje în 

cămine 

10. Diverse  

28 DECEMBRIE 2016 

1. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare a  calității   
procesului de studii din cadrul  catedrei Limbi Moderne in perioada 

septembrie-decembrie 2016  

Gh.Volcu,  D.Vicol, 

V.Brega, Z.Coronovschi          

2. Cu privire la calitatea evaluărilor curente și calitatea completării 

registrelor grupelor academice, completarea planurilor individuale de 

către profesorii catedrelor     

V.Triboi , Gh.Volcu, șefii 

de catedre 

3. Cu privire la examinarea şi aprobarea rapoartelor despre activitatea 

cercetării științifice a profesorilor   

Budevici-Puiu A., 

Povestca L., Mocrousov 

E., 

D.Vicol 

4. Cu privire la rolul sindicatelor în promovarea politicilor de ”relații cu 

angajații”. Condițiile de muncă și rolul lor în promovarea obiectivelor 

managementului calității.  

Volcu Irina 

5. Cu privire la frecvenţa orelor didactice de către cursanţii grupelor de 

iniţiere   

Gh.Volcu, Creciun V. 

6. Cu privire la rezultatul controlului portofoliilor profesorilor 

Catedrelor Facultății 
Gh.Volcu, E. Mocrousov, 

A.Budevici-Puiu, 

L.Povestca, D.Vicol 

7. Diverse  

31  IANUARIE 2017 

1. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare a  calității   Gh.Volcu, Mocrousov E., 
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procesului de studii din cadrul  catedrei Teoria și metodica jocurilor  

in perioada Septembrie 2016 - Ianuarie 1017.  

Tăbîrța V.,  Sîrghi S. 

2. Cu privire la totalurile  activității  comisiei de monitorizare a  calității 
a procesului de studii din cadrul facultății sport pentru semestrul I.    

V.Triboi, Gh.Volcu, sefii 

de catedre, Creciun V. 

3. Cu privire la totalurile   sesiunii de iarnă (frecvența și reușita) V.Triboi, Gh.Volcu 

4. Cu privire la aprobarea listei bursierilor pentru semestrul II. V.Triboi , Gh.Volcu 

5. Cu privire la organizarea sesiunii suplimentare de lichidare a 

restanţelor sesiunii de iarnă (etapa 2) 

V.Triboi , Gh.Volcu 

 

6. Cu privire la organizarea seminarului metodic a practicii 

sportiv-manageriale și conferinţei de repartizare a studenţilor anului 

III (EFS)  la   practica    sportiv managerială    

Gh.Volcu, Budevici-Puiu 

A. 

  

7. Cu privire la rezultatele seciunei de iarnă  a cursanţilor grupelor de 

iniţiere   

Gh.Volcu, Creciun V. 

8. Cu privire la disciplina studenților și păstrarea curățeniei în căminele 

universității 
V.Triboi, intendenții 
căminelor,  șefii de etaje în 

cămine 

9. Diverse  

28  FEBRUARIE 2017 

1. Cu privire la organizarea sesiunii suplimentare de lichidare a 

restanţelor sesiunii de iarnă (etapa 3) 

V.Triboi , Gh.Volcu 

 

2. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare a calității a 

procesului de studii ]n cadrul catedrelor    

V.Triboi ,Gh.Volcu, sefii 

de catedre, Creciun V. 

3. Cu privire la controlului  asupra participării studenților  la practica 

sportiv-managerială 

V.Triboi, A.Budevici-Puiu    

4. Cu privire la frecvența orelor didactice a sportivilor de performanță Triboi V., Povestca L., 

Mocrousov-Cuciuc E.  

5. Cu privire la organizarea conferințelor științifice studențești în cadrul 

catedrelor 

 L.Povestca, 

A.Budevici-Puiu, 

E.Mocrousov 

6. Cu privire la frecvenţa orelor didactice de către cursanţii grupelor de 

iniţiere   

Gh.Volcu, Creciun V. 

7. Cu privire la examinarea şi aprobarea rapoartelor despre activitatea 

doctoranzilor din cadrul catdrelor: Atletism, Managementul Culturii 

Fizice, Teoria și Metodica Jocurilor și Limbi Moderne  

Triboi V., Budevici-Puiu 

A.,Povestca L., 

Mocrousov  E., D.Vicol 

8. Diverse  

 29 MARTIE 2017  

         

1. 
Cu privire la aprobarea listei studenților facultății sport pentru 

participare la conferința științifică a USEFS.   

 V.Triboi , L.Povestca, 

A.Budevici-Puiu, 

E.Mocrousov  

2. Cu privire la totalurile  practicii sportiv-manageriale şi  desfăşurarea 

seminarului metodic  cu participarea metodiştilor şi studenţilor 

Volcu Gh., Budevici-Puiu 

A.,   

3. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare a calității a 

procesului de studii a catedrelor   

V.Triboi ,Gh.Volcu, sefii 

de catedre, Creciun V. 

       4. Cu privire la  procesul de predare-învățare și evaluare în cadrul 

facultății sport 

Gh.Volcu., 

Z.Coronovschi, 

Luca A. 

       5. Cu privire la   dările de seamă despre activitatea  doctoranzilor  Budevici-Puiu A., 

Povestca L., Mocrousov- 

E., doctoranzii 

      6. Cu privire la disciplina studenților în căminele universității V.Triboi, intendenții 
căminelor,  șefii de etaje în 

cămine 

      7. Cu privire la frecvenţa orelor didactice de către cursanţii grupelor de 

iniţiere   

Gh.Volcu, Creciun V. 
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      8. Cu privire la disciplina studenților și păstrarea curățeniei în căminele 

universității 
V.Triboi, intendenții 
căminelor,  șefii de etaje în 

cămine 

      9. Diverse  

27 APRILIE 2017 

1. Cu privire la totalurile  activității  comisiei de monitorizare a  calității 
a procesului de studii din cadrul catedrelor pentru   semestrul II  

V.Triboi, Gh.Volcu, sefii 

de catedre, Creciun V.  

        2. Cu privire la participarea în programe și proiecte internaționale. 

Posibilități de extindere a relațiilor de colaborare. 

Budevici-Puiu A., 

Povestca L., Vicol D., 

Mocrousov  E. 

        3. Cu privire la aprobarea subiectelor pentru examenele sesiunei de vară  Volcu Gh., sefii de 

catedre 

        4.  Cu privire la aprobarea subiectelor pentru examenul de licență. Volcu Gh., sefii de catedre 

5. Cu privire la totalurile participării studenților facultății sport   la 

conferinţa ştiinţifică studenţească.   

Trivoi V.,Budevici-Puiu 

A.,Povestca L., Vicol D., 

Mocrousov  E. 

6. Cu privire la aprobarea listei studenților pentru a participa la  

conferinţele ştiinţifice studenţești din Suceava,  Iași, Galați și Kiev. 

Budevici-Puiu A., 

Povestca L., Vicol D., 

Mocrousov  E. 

7. Cu privire la frecvenţa orelor didactice de către cursanţii grupelor de 

iniţiere   

Gh.Volcu, Creciun V. 

8. Diverse  

31 MAI 2017 

1. Cu privire la prezentarea tezelor de licenţă și masterat a  

studenţilor și masteranzilor   

Volcu Gh., Budevici-Puiu A., 

Povestca L.,   Mocrousov  E. 

2. Cu privire la admiterea studenţilor anului IV la examenele de 

licenţă 

Triboi V.,Volcu Gh. 

3. Cu privire la repartizarea studenţilor anului IV (EFS)  în câmpul 

muncii. 

Triboi V., Volcu Gh. serviciul  

personal 

4. Cu privire la participarea studenților la tabăra de vară Triboi V., Povestca 

L.,Mocrousov-Cuciuc E. 

5. Diverse  

21  IUNIE 2017 

1. Cu privire la totalurile sesiunii de vară şi îndeplinirea normei 

didactice de către profesorii catedrelor 

Volcu Gh., Budevici-Puiu A., 

Povestca L.,   Mocrousov-Cuciuc 

E.,D.Vicol 

2. Examinarea şi aprobarea dărilor de seamă cu privire la 

activitatea catedrelor facultăţii în anul universitar 2016 – 2017  

Volcu Gh., Budevici-Puiu A., 

Povestca L.,   Mocrousov 

E.,D.Vicol 

3. Cu privire la aprobarea dării de seamă despre activitatea 

Consiliului facultăţii Sport în anul universitar 2016 – 2017  

Triboi V., Volcu Gh. 

4.  Cu privire la raportul dării de seamă a activității  comisiei de 

monitorizare a calității a procesului de studii în cadul facultății 
sport 

V.Triboi ,Gh.Volcu, sefii de 

catedre, Creciun V. 

5. Cu privire la   dările de seamă cu privire activitatea  

doctoranzilor  

Budevici-Puiu A., Povestca L., 

Mocrousov-Cuciuc E., 

doctoranzii 

6. Diverse  
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R A P O R T 

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI FACULTĂŢII SPORT, ANUL UNVERSITAR 2016 -2 017 

  

Nr. crt Activităţile  planificate Responsabil  

30 SEPTEMBRIE 2016 

1.  Cu privire la aprobarea planului de activitate al 

consiliului facultății sport pentru anul de studii 

2016-2017 

V.Triboi,   Gh.Volcu Îndeplinit, 

pr.verbal nr 1 din 

30.09.2016 

2.  Cu privire la aprobarea planului de activitate a 

comisiei de monitorizare a  calității a procesului 

de studii din cadrul catedrelor pentru anul 

universitar 2016 – 2017  

V.Triboi, Gh.Volcu, sefii de 

catedre 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 1 din 

30.09.2016 

3.  Cu privire la desfăşurarea conferinţei de 

organizare  a practicii de antrenoriat, rezervat 

studenților anul IV. 

 V.Triboi, Gh.Volcu, 

L.Povestca, 

Mocrousov-Cuciuc E. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 1 din 

30.09.2016 

4.  Cu privire la aprobarea listei studenților bugetari 

pentru anul de studii 2016-2017 

V.Triboi, Gh.Volcu, șefii de 

catedre, Creciun V. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 1 din 

30.09.2016 

5.  Cu privire la aprobarea listei bursierilor V.Triboi,   Gh.Volcu Îndeplinit, 

pr.verbal nr 1 din 

30.09.2016 

6.  Cu privire la promovarea anului de studiu a 

studenţilor şi masteranzilor. 

V.Triboi, Gh.Volcu Îndeplinit, 

pr.verbal nr 1 din 

30.09.2016 

7.  Cu privire la aprobarea listei şefilor de grupe 

academice 

Gh.Volcu Îndeplinit, 

pr.verbal nr 1 din 

30.09.2016 

8.  Cu privire la organizarea şi desfăşurarea şedinţei 

cu cursanţii cursurilor de iniţiere 

Gh.Volcu, Creciun V. Îndeplinit, 

pr.verbal nr 1 din 

30.09.2016 

9.  Cu privire la acțiunile de pregătire și desfășurare 

a Congresului ştiințifice al USEFS 

V.Triboi, Gh.Volcu, 

L.Povestca, Budevici-Puiu 

A., Mocrousov E. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 1 din 

30.09.2016 

10.  Cu privire la rezultatele cazării studenților în 

căminele universității și aprobarea şefilor de 

etaje. 

V.Triboi, intendenții 
căminelor,  șefii de etaje în 

cămine 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 1 din 

30.09.2016 

11.  Aprobarea Planurilor activităţii 

ştiinţifico-metodice a Catedrei Atletism, Jocuri 

Sportive, Managementul Culturii fizice, Limbi 

moderne. 

E.Mocrousov, L. Povestca, 

Budevici-Puiu A., Vicol Dr. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 1 din 

30.09.2016 

12.  Diverse   

31 OCTOMBRIE 2016 

1. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare 

a  calității   procesului de studii din cadrul  

catedrei de Atletism in perioada 

septembrie-octombrie 2016.  

Volcu Gh.,   L.Povestca, 

I.Mruț, S.Cvecla 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 2 din 

31.10.2016 

2. Cu privire la frecvența orelor academice de către  

studenții, membri ai loturilor naționale 

Gh.Volcu, A.Dervici,  

sefii catedrelor practice 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 2 din 

31.10.2016 

3. Cu privire la  totalurile practicii   de antrenoriat V.Triboi, Gh.Volcu, sefii 

catedrelor practice 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 2 din 

31.10.2016 
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4. Cu privire la aprobarea regulamentului de 

organizare a concursului „Cea mai bună odaie” în 

căminele 1 şi 4. 

Triboi 

V.,Mocrousov-Cuciuc E., 

Verijan R.E.Tăbîrță, Volcu 

I., Svecla S. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 2 din 

31.10.2016 

5. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare 

a calității a procesului de studii la 

facultate(frecvența studenților ciclul I și II, 

completarea registrelor grupelor academice)  

Gh.Volcu,  sefii catedrelor  Îndeplinit, 

pr.verbal nr 2 din 

31.10.2016 

6. Cu privire la examinarea şi aprobarea temele 

tezelor de licenţă pentru  anul universitar 2016 – 

201-7 

Volcu Gh., Budevici-Puiu 

A., Povestca L.,  

Mocrousov-Cuciuc E.,   

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 2 din 

31.10.2016 

7. Cu privire la examinarea şi aprobarea planurilor 

de activitate ale catedrelor   pentru anul de studii 

2016 – 2017 

V.Triboi, șefii de catedre Îndeplinit, 

pr.verbal nr 2 din 

31.10.2016 

8. Cu privire la activitatea deriginţilor grupelor de 

iniţiere 

Gh.Volcu, Creciun V. Îndeplinit, 

pr.verbal nr 2 din 

31.10.2016 

9. Cu privire la frecvenţa orelor didactice de către 

cursanţii grupelor de iniţiere   

Gh.Volcu, Creciun V. Îndeplinit, 

pr.verbal nr 2 din 

31.10.2016 

10 Diverse   

30 NOIEMBRIE 2016 

1. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare 

a  calității   procesului de studii din cadrul  

catedrei Managementul Culturii Fizice in 

perioada septembrie-noiembrie 2016.  

Gh.Volcu, Budevici-Puiu 

A., Cușneriov A., Savin A. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 3 din 

30.11.2016 

2. Cu privire la  totalurile concursului „Cea mai 

bună odaie” în căminele 1 şi 4. 

Triboi V., Mocrousov E., 

Verejan R.E.Tăbîrță, Svecla 

S. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 3 din 

30.11.2016 

3. Cu privire la rezultatul controlului portofoliilor 

profesorilor Catedrei de Limbi Moderne 

Volcu Gh., Povestca L.., 

Budevici-Puiu A., 

Mocrousov E. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 3 din 

30.11.2016 

4. Cu privire la frecvența orelor didactice a 

masteranzilor 

Volcu Gh., Budevici-Puiu 

A., Povestca L., 

Mocrousov-Cuciuc E.  

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 3 din 

30.11.2016 

5. Organizarea şi desfăşurarea adunării cu părinţii   

elevilor cursurilor de iniţiere 

Triboi V.,Volcu Gh.,    Îndeplinit, 

pr.verbal nr 3 din 

30.11.2016 

6. Cu privire la frecvenţa orelor didactice de către 

cursanţii grupelor de iniţiere   

Gh.Volcu Creciun V. Îndeplinit, 

pr.verbal nr 3 din 

30.11.2016 

7. Cu privire la rezultatele evaluărilor curente  Volcu Gh.,  șefii de catedre 

 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 3 din 

30.11.2016 

8. Cu privire la examinarea şi aprobarea rapoartelor 

despre activitatea doctoranzilor din cadrul 

catedrelor: Atletism, Managementul Culturii 

Fizice, Teoria și Metodica Jocurilor și Limbi 

Moderne   

Triboi V., Budevici-Puiu 

A.,Povestca L., 

E.Mocrousov. 

D.Vicol 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 3 din 

30.11.2016 

9. Cu privire la disciplina studenților și păstrarea 

curățeniei în căminele universității 
V.Triboi, intendenții 
căminelor,  șefii de etaje în 

cămine 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 3 din 

30.11.2016 

10. Diverse   

28 DECEMBRIE 2016 
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1. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare 

a  calității   procesului de studii din cadrul  

catedrei Limbi Moderne in perioada 

septembrie-decembrie 2016  

Gh.Volcu,  D.Vicol, 

V.Brega, Z.Coronovschi          

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 4 din 

28.12.2016 

2. Cu privire la calitatea evaluărilor curente și 

calitatea completării registrelor grupelor 

academice, completarea planurilor individuale de 

către profesorii catedrelor     

V.Triboi , Gh.Volcu, șefii 

de catedre 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 4 din 

28.12.2016 

3. Cu privire la examinarea şi aprobarea rapoartelor 

despre activitatea cercetării științifice a 

profesorilor   

Budevici-Puiu A., Povestca 

L., Mocrousov E., 

D.Vicol 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 4 din 

28.12.2016 

4. Cu privire la rolul sindicatelor în promovarea 

politicilor de ”relații cu angajații”. Condițiile de 

muncă și rolul lor în promovarea obiectivelor 

managementului calității.  

Volcu Irina Îndeplinit, 

pr.verbal nr 4 din 

28.12.2016 

5. Cu privire la frecvenţa orelor didactice de către 

cursanţii grupelor de iniţiere   

Gh.Volcu, Creciun V. Îndeplinit, 

pr.verbal nr 4 din 

28.12.2016 

6. Cu privire la rezultatul controlului portofoliilor 

profesorilor Catedrelor Facultății 
Gh.Volcu, E. Mocrousov, 

A.Budevici-Puiu, 

L.Povestca, D.Vicol 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 4 din 

28.12.2016 

7. Diverse  

31  IANUARIE 2017 

1. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare 

a  calității   procesului de studii din cadrul  

catedrei Teoria și metodica jocurilor  in perioada 

Septembrie 2016 - Ianuarie 1017.  

Gh.Volcu, Mocrousov E., 

Tăbîrța V.,  Sîrghi S. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 5 din 

31.01.2017 

2. Cu privire la totalurile  activității  comisiei de 

monitorizare a  calității a procesului de studii din 

cadrul facultății sport pentru semestrul I.    

V.Triboi, Gh.Volcu, sefii de 

catedre, Creciun V. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 5 din 

31.01.2017 

3. Cu privire la totalurile   sesiunii de iarnă 

(frecvența și reușita) 

V.Triboi, Gh.Volcu Îndeplinit, 

pr.verbal nr 5 din 

31.01.2017 

4. Cu privire la aprobarea listei bursierilor pentru 

semestrul II. 

V.Triboi, Gh.Volcu Îndeplinit, 

pr.verbal nr 5 din 

31.01.2017 

5. Cu privire la organizarea sesiunii suplimentare de 

lichidare a restanţelor sesiunii de iarnă (etapa 2) 

V.Triboi, Gh.Volcu 

 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 5 din 

31.01.2017 

6. Cu privire la organizarea seminarului metodic a 

practicii sportiv-manageriale și conferinţei de 

repartizare a studenţilor anului III (EFS)  la   

practica    sportiv managerială    

Gh.Volcu, Budevici-Puiu 

A. 

  

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 5 din 

31.01.2017 

7. Cu privire la rezultatele seciunei de iarnă  a 

cursanţilor grupelor de iniţiere   

Gh.Volcu, Creciun V. Îndeplinit, 

pr.verbal nr 5 din 

31.01.2017 

8. Cu privire la disciplina studenților și păstrarea 

curățeniei în căminele universității 
V.Triboi, intendenții 
căminelor,  șefii de etaje în 

cămine 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 5 din 

31.01.2017 

9. Diverse   

28  FEBRUARIE 2017 

1. Cu privire la organizarea sesiunii suplimentare de 

lichidare a restanţelor sesiunii de iarnă (etapa 3) 

V.Triboi, Gh.Volcu 

 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 6 din 

28.02.2017 
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2. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare 

a calității a procesului de studii ]n cadrul 

catedrelor    

V.Triboi, Gh.Volcu, sefii de 

catedre, Creciun V. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 6 din 

28.02.2017 

3. Cu privire la controlului  asupra participării 

studenților  la practica sportiv-managerială 

V.Triboi, A.Budevici-Puiu    Îndeplinit, 

pr.verbal nr 6 din 

28.02.2017 

4. Cu privire la frecvența orelor didactice a 

sportivilor de performanță 

Triboi V., Povestca L., 

Mocrousov-Cuciuc E.  

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 6 din 

28.02.2017 

5. Cu privire la organizarea conferințelor științifice 

studențești în cadrul catedrelor 

 L.Povestca, 

A.Budevici-Puiu, 

E.Mocrousov 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 6 din 

28.02.2017 

6. Cu privire la frecvenţa orelor didactice de către 

cursanţii grupelor de iniţiere   

Gh.Volcu, Creciun V. Îndeplinit, 

pr.verbal nr 6 din 

28.02.2017 

7. Cu privire la examinarea şi aprobarea rapoartelor 

despre activitatea doctoranzilor din cadrul 

catdrelor: Atletism, Managementul Culturii 

Fizice, Teoria și Metodica Jocurilor și Limbi 

Moderne  

Triboi V., Budevici-Puiu 

A.,Povestca L., Mocrousov  

E., D.Vicol 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 6 din 

28.02.2017 

8. Diverse   

29 MARTIE 2017 

         

1. 
Cu privire la aprobarea listei studenților facultății 
sport pentru participare la conferința științifică a 

USEFS.   

 V.Triboi , L.Povestca, 

A.Budevici-Puiu, 

E.Mocrousov  

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 7 din 

29.03.2017 

2. Cu privire la totalurile  practicii 

sportiv-manageriale şi  desfăşurarea seminarului 

metodic  cu participarea metodiştilor şi 

studenţilor 

Volcu Gh., Budevici-Puiu 

A.,   

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 7 din 

29.03.2017 

3. Cu privire la activitatea  comisiei de monitorizare 

a calității a procesului de studii a catedrelor   

V.Triboi, Gh.Volcu, sefii de 

catedre, Creciun V. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 7 din 

29.03.2017 

       4. Cu privire la  procesul de predare-învățare și 

evaluare în cadrul facultății sport 

Gh.Volcu., Z.Coronovschi, 

Luca A. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 7 din 

29.03.2017 

       5. Cu privire la   dările de seamă despre activitatea  

doctoranzilor  

Budevici-Puiu A., Povestca 

L., Mocrousov- E., 

doctoranzii 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 7 din 

29.03.2017 

      6. Cu privire la disciplina studenților în căminele 

universității 
V.Triboi, intendenții 
căminelor,  șefii de etaje în 

cămine 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 7 din 

29.03.2017 

      7. Cu privire la frecvenţa orelor didactice de către 

cursanţii grupelor de iniţiere   

Gh.Volcu, Creciun V. Îndeplinit, 

pr.verbal nr 7 din 

29.03.2017 

      8. Cu privire la disciplina studenților și păstrarea 

curățeniei în căminele universității 
V.Triboi, intendenții 
căminelor,  șefii de etaje în 

cămine 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 7 din 

29.03.2017 

      9. Diverse   

27 APRILIE 2017 

1. Cu privire la totalurile  activității  comisiei de 

monitorizare a  calității a procesului de studii din 

cadrul catedrelor pentru   semestrul II  

V.Triboi, Gh.Volcu, sefii de 

catedre, Creciun V.  

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 8 din 

27.04.2017 

        2. Cu privire la participarea în programe și proiecte 

internaționale. Posibilități de extindere a 

Budevici-Puiu A., 

Povestca L., Vicol D., 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 8 din 



127 

 

relațiilor de colaborare. Mocrousov  E. 27.04.2017 

        3. Cu privire la aprobarea subiectelor pentru 

examenele sesiunei de vară 

 Volcu Gh., sefii de catedre Îndeplinit, 

pr.verbal nr 8 din 

27.04.2017 

        4.  Cu privire la aprobarea subiectelor pentru 

examenul de licență. 

Volcu Gh., sefii de catedre Îndeplinit, 

pr.verbal nr 8 din 

27.04.2017 

5. Cu privire la totalurile participării studenților 

facultății sport   la conferinţa ştiinţifică 

studenţească.   

Trivoi V.,Budevici-Puiu 

A.,Povestca L., Vicol D., 

Mocrousov  E. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 8 din 

27.04.2017 

6. Cu privire la aprobarea listei studenților pentru a 

participa la  

conferinţele ştiinţifice studenţești din Suceava,  

Iași, Galați și Kiev. 

Budevici-Puiu A., 

Povestca L., Vicol D., 

Mocrousov  E. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 8 din 

27.04.2017 

7. Cu privire la frecvenţa orelor didactice de către 

cursanţii grupelor de iniţiere   

Gh.Volcu, Creciun V. Îndeplinit, 

pr.verbal nr 8 din 

27.04.2017 

8. Diverse   

31 MAI 

1. Cu privire la prezentarea tezelor de licenţă și 

masterat a  studenţilor și masteranzilor   

Volcu Gh., Budevici-Puiu 

A., Povestca L.,   

Mocrousov  E. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 9 din 

31.05.2017 

2. Cu privire la admiterea studenţilor anului IV la 

examenele de licenţă 

Triboi V.,Volcu Gh. Îndeplinit, 

pr.verbal nr 9 din 

31.05.2017 

3. Cu privire la repartizarea studenţilor anului IV 

(EFS)  în câmpul muncii. 

Triboi V., Volcu Gh. 

serviciul  personal 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 9 din 

31.05.2017 

4. Cu privire la participarea studenților la tabăra de 

vară 

Triboi V., Povestca 

L.,Mocrousov-Cuciuc E. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 9 din 

31.05.2017 

5. Diverse   

21  IUNIE 

1. Cu privire la totalurile sesiunii de vară şi 

îndeplinirea normei didactice de către profesorii 

catedrelor 

Volcu Gh., Budevici-Puiu 

A., Povestca L.,   

Mocrousov-Cuciuc 

E.,D.Vicol 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 10 din 

21.06.2017 

2. Examinarea şi aprobarea dărilor de seamă cu 

privire la activitatea catedrelor facultăţii în anul 

universitar 2016 – 2017  

Volcu Gh., Budevici-Puiu 

A., Povestca L.,   

Mocrousov E.,D.Vicol 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 10 din 

21.06.2017 

3. Cu privire la aprobarea dării de seamă despre 

activitatea Consiliului facultăţii Sport în anul 

universitar 2016 – 2017  

Triboi V., Volcu Gh. Îndeplinit, 

pr.verbal nr 10 din 

21.06.2017 

4.  Cu privire la raportul dării de seamă a activității  
comisiei de monitorizare a calității a procesului 

de studii în cadrul facultății sport 

V.Triboi, Gh.Volcu, sefii de 

catedre, Creciun V. 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 10 din 

21.06.2017 

5. Cu privire la   dările de seamă cu privire 

activitatea  doctoranzilor  

Budevici-Puiu A., Povestca 

L., Mocrousov-Cuciuc E., 

doctoranzii 

Îndeplinit, 

pr.verbal nr 10 din 

21.06.2017 

6. Diverse   
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Anexa nr. 1 

 

 

Contingentul de studenţi ai facultăţii sport în anul de studii  2016 – 2017 
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TOTAL 55 63 31 46  195 127 68 165 30 46 31 15  
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 Anexa nr. 2 

 

Dinamica contingentului studenţilor facultăţii sport în anul de studii   2016- 2017 
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Reuşita studenţilor facultăţii sport pe anii de studii în anul universitar  2016 – 2017 (sesiunea de bază) 
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a

ţi
 

Numărul 

de 

studenţi 

la 01.07. 

ro
m

ân
ă 

ru
să

 

9,01-10,0 8,01-9,0 7,01-8,0 6,01-7,0 
 

5,0-6,0 
   

1 Anul I 52 34 18 41 11 3 12 8   53,7 55 55 

2 Anul II 64 36 28 48 16 6 13 3 2  44,18 63 63 

3 Anul III 30 26 4 23 7 8 9    58,06 31 31 

4 Anul IV 45 31 14 29 16 2 12 5   48,91 46 46 

Total  191 127 64 141 50 19 46 16 2  50,12 195 195 
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Anexa nr. 4 
 

 

Calitatea studiilor în anul de studii  2016 – 2017 

 

 

Nr. 

crt. 

Indicatorii calităţii studiilor 

(pe domenii de formare profesională) 
BAC 

1 Educaţie fizică şi sport  

 

 Media la admitere 7.05 

 Media la prima sesiune 7,94 

 Restanţe 87 
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Anexa nr. 5 

 

Evidenţa studenţilor orfani şi a celor aflaţi sub tutelă în anul de studii  2016-2017 

 

 

Nr. 

crt. 

Anul 

de 

studii 

Absolvent 

în anul 

curent 

(da / nu) 

Numele, prenumele 

studentului 
Specialitatea 

Statutul 

studentului 

(orfan/tutelă) 

Acte care confirmă statutul indicat 

 

1 

 

2. 

 

IV 

 

I Da  

nu 

 

Casian Cristofor 

 

Belous  Vasile 

 

Educaţie fizică şi sport 

 

Educaţie fizică şi sport 

 

Orfan 

 

tutelă 

 

Certificat nr. 713 din 04.09.2015 

eliberată de Primăria Zagarancea 

r-nul Ungheni 

Hotărârea/Dosarul nr. 2-516/2013 din 

23.04.2013 eliberată de Administraţia 

de Stat, or.Floreşti. 
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Anexa nr. 6 

 

Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii  2016 - 2017 

 

Nr. 

crt. 
Forma de învăţămînt Anul I Anul II Anul III Anul IV Total 

1 

Învăţămînt la zi      

buget  1  2 3 

contract 1 1 1 2 5 

TOTAL general 1 3 1 4 9 
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Anexa nr. 7 

 

Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii  2016- 2017 

 

Nr. 

crt. 

Numărul căminului, 

adresa, tipul (coridor, 

bloc) 

Numărul 

de 

studenţi 

care 

solicită 

cămin 

Capacitatea 

de cazare 

conform 

proiectului 

Numărul 

de 

persoane 

cazate 

Categoriile de locatari Suprafaţa 

medie de 

locuit ce 

revine 

unui 

locatar 

(m
2
) 

studenţi 

cadre 

didactice 

şi 

auxiliare 

1 
Nr.1 str.Aerodromului 

11/1 
175 125 125 125 - 

7,5 

2 Nr.4 str.Melestiu 14 95 53 53 53  6,8 

3        

4        

n        

TOTAL 270 178 178 178 - 
7,05 

 


