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În cadrul Departamentului Formare Profesională Continuă a Universității de Stat de Educație 

Fizică și Sport, a avut loc susținerea examenelor de recalificare/calificare profesională suplimentară, 

domeniul Științe ale sportului, program – Antrenament sportiv. Data organizării examenelor a fost 

cuprinsă între 21.09.2021 și 24.09.2021 . 

În temeiul ordinului rectorului U.S.E.F.S.  Nr. 36 din 20.08.2021 cu privire la componența 

comisiei de examinare, comisia a activat în următoarea componenţă:  

1. Teoria și metodica antrenamentului sportiv / Ergofiziologia. 

FILIPOV Valeriu, doctor în științe pedagogice, USEFS, preşedinte; 

BRANIȘTE Gheorghe, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, șef catedră 

BTCF, USEFS, vicepreședinte; 

TRIBOI Vasile, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, catedra BTCF, USEFS; 

DUDNIC Eugen, doctor în biologie, conf universitar, catedra Medicină sportivă, USEFS. 

CHIRILESCU Aurelia – secretar. 
 

2. Teza de recalificare profesională/calificare profesională suplimentară. 

FILIPOV Valeriu, doctor în științe pedagogice, USEFS, preşedinte; 

BRANIȘTE Gheorghe, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, șef catedră 

BTCF, USEFS, vicepreședinte; 

SÎRGHI Serghei, doctor în științe pedagogice, conf. universitar, catedra TMJ, USEFS; 

BUSUIOC Serghei, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, catedra PSI, USEFS. 

CHIRILESCU Aurelia – secretar. 
 

În conformitate cu îndeplinirea Planului de studii la programele de formare profesională 

continuă, prevederile Regulamentului cu privire la formarea continuă și în baza Ordinului nr. 22-

PR din 18.08.2021 privind admiterea la examenele de absolvire a studiilor de recalificare/calificare 

profesională suplimentară au fost admiși 15 studenți.  

Departamentul Formare Profesională Continuă, șef d. Ghețiu Adelina, au demonstrat 

competențe manageriale în organizarea și susținerea tezelor și a examenelor de recalificare/calificare 

profesională la Teoria și metodica antrenamnetului sportiv/Ergofiziologia. Au fost pregătite 

documentele necesare derulării prezentărilor de acest gen: ordinile și regulamentul în baza cărora s-a 

organizat examenul; informația referitoare la reușita studenților din Domeniul Științe ale sportului, 

program - Antrenament sportiv. 

Tezele de recalificare/calificare profesională cu avizul conducătorului. Mediul propus a 

favorizat desfășurarea susținerii: calculator, ecran pentru proiector, sală luminoasă. Membrii 

comisiei s-au prezentat la timp și au respectat regulamentul de desfășurare și susținere a tezelor și a 
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examenelor. Toate tezele prezentate au fost perfecte în conformitate cu cerințele stabilite, interval, 

cîmpuri structurate în introducere 2-3 capitole, concluzii, recomandări, bibliografie, anexe. 

Prezentînd lucrările, absolvenții au dat dovadă că posedă competențe profesionale. 
 

Rezultatele examenului de recalificare/calificare profesională 
la disciplina de specialitate 

„Teoria și metodica antrenamentului sportiv/Ergofiziologia” 
 

Examenul de finalizare a studiilor de recalificare/calificare profesională suplimentară la 

Teoria și metodica antrenamentului sportiv/Ergofiziologie a avut loc la data de 21 septembrie 

2021, în prezența comisiei de examinare, însoțită de comentările, explicațiile corespunzătoare ale 

absolvenților și de răspunsurile la întrebările parvenite din partea membrilor comisiei de examen. În 

procesul de susținere a examenelor s-a demonstrat că absolvenții au competențe temeinice:  

- Capacitatea de prezentare a studiilor teoretice efectuate la temele de cercetare. 

- Nominalizarea și descrierea factorilor și criteriilor ce stau la baza selecției sportive în ramura 

de sport practicată. 

- Caracterizează structura și tipurile mezociclurilor de antrenament ș.a. 

La nivel foarte bun au răspuns următorii studenți: Remarenco Sergiu, Creciun Nelea și 

Sclifos Oleg,  apreciați cu nota „10”. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele examenului la disciplina „Teoria şi metodica 

antrenamentului sportiv /Ergofiziologia”.  
 

Tabelul 1. Rezultatele examenului de recalificare la disciplina 
 „Teoria şi metodica antrenamentului sportiv /Ergofiziologia” 

 

Nr. d/o Numele, prenumele Nota 
a)calificare profesională suplimentară 

1. Baboglo Alexandra 8,00 (opt,00) 
2. Remarenco Sergiu 10,00 (zece,00) 
3. Taran Mircea  8,00 (opt,00) 

b)recalificare profesională  
4. Amaev Said-Muhmat 9,00 (nouă,00) 
5. Chircioglo Denis 8,00 (opt,00) 
6. Covali Mircea 9,00 (nouă,00) 
7. Creciun Nelea 10,00 (zece,00) 
8. Frunza Roman 9,00 (nouă,00) 
9. Leu Alexandru 9,00 (nouă,00) 
10. Lupei Petru 9,00 (nouă,00) 
11 Mițic Roman 9,00 (nouă,00) 
12. Motricală Tudor 9,00 (nouă,00) 
13. Reaboi Stanislav 9,00 (nouă,00) 
14. Sclifos Oleg 10,00 (zece,00) 
15. Spînu Oleg 9,00 (nouă,00) 
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Nota Nr. de note % din totalul studenților 

10 3 20% 

9 9 60% 

8 3 20% 

Total: 15 100% 
 

Rezultatele susținerii tezei de recalificare/calificare profesională suplimentară  
(24.09.2021) 

 

Toate tezele conțin experimentul pedagogic. Mesajul a fost clar, coerent, convingător, atractiv, 

acesta avînd valoare științifică și aplicativă proprie. Atît membrilor comisiei de examinare, cît și 

colegilor examinați au prezentat drept dovadă materiale experimentale la fel și secvențe din cadrul 

activităților desfășurate cu subiecții din eșantionul de cercetare, fotografii, diverse probe etc. 

Tezele elaborate ca finalitate a parcurgerii programelor de recalificare/calificare profesională 

suplimentară au abordat teme actuale și de importanță cum ar fi:  

- Dezvoltarea calităților motrice la luptătorii din grupele începătoare. 

- Tehnologii de formare profesională în asistența psihopedagogică a sportivilor. 

- Programarea antrenamentului sportiv. 

- Educarea patriotismului și modului sănătos de viață prin activități de practicare a probei 

Voevod; ș.a. 

Printre cele mai impresionante putem menționa  că au fost tezele următorilor studenților:  

Remarenco Sergiu „Particularitățile pregătirii fizice a copiilor ce practică JUDO”, 

conducător științific – Polevaia-Secăreanu Angela, doctor în științe pedagogice, conferențiar 

universitar;  

Amaev Said-Muhmat „Формирование силовых способностей у тяжелоатлетов с 

применением различных тренировочных методик”, conducător științific – Polevaia-Secăreanu 

Angela, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar. 

Covali Mircea „Aspectele modelului instruirii pregătirii fizice individuale a juniorilor 

specializați pe postul de atacant în fotbal”, conducător științific – Sîrghi Serghei, doctor în științe 

pedagogice, conferențiar universitar.  

Leu Alexandru „Формирование технико-тактических действий у юных 

фехтовальщиков-рапиристов”, conducător științific – Polevaia-Secăreanu Angela, doctor în 

științe pedagogice, conferențiar universitar.  

Lupei Petru „Dezvoltarea capacităților motorice la luptători de 10-12 ani prin aplicarea 

jocurilor dinamice”, conducător științific Busuioc Serghei, doctor în științe pedagogice, profesor 

universitar.  
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Mițic Roman „Metodologia instruirii loviturilor în tenisul de masă prin aplicarea aparatelor 

ajutătoare contemporane”, conducător științific Mocrousov Elena, doctor habilitat în pedagogie, 

conferențiar universitar.  

Sclifos Oleg „Impactul luptei naționale "Voievod" asupra modului sănătos de viață și 

educării patriotice a tinerei generații”, conducător științific Dorgan Viorel, doctor habilitat în 

pedagogie, profesor universitar. 

Spînu Oleg „Specificul antrenamentului sportiv în proba naekwon-do ITF la vârsta școlară 

medie (12-14 ani)”, conducător științific - Dorgan Viorel, doctor habilitat în pedagogie, profesor 

universitar, toate apreciate cu nota „10”. 

De asemenea, au fost menționate și alte teze de recalificare/calificare profesională, cum ar fi: 

Baboglo Alexandra „Анализ методики начального отбора в волейболе”, conducător științific 

Conohova Tatiana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar.  

Taran Mircea “Rolul mijloacelor de antrenament și competiționale din diferite probe de luptă 

în procesul de pregătire a judokanilor”, conducător științific – Polevaia-Secăreanu Angela, doctor 

în științe pedagogice, conferențiar universitar.  

Chircioglo Denis „Aspecte privind concepția de joc și pregătirea juniorilor în jocul de fotbal  

- modele de instruire specifice”, conducător științific – Sîrghi Serghei, doctor în științe pedagogice, 

conferențiar universitar.  

Creciun Nelea “Metoda dezvoltării calităților fizice la înotători”, conducător științific – 

Stepanova Natalia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar. 

 Frunza Roman „Selecția și orientarea în pregătirea înotătorilor”, conducător științific – 

Stepanova Natalia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar.  

Motricală Tudor “Dezvoltarea capacităților de forță-virteză în procesul pregătirii al judoka  

de 10-12 ani”, conducător științific – conducător științific Busuioc Serghei, doctor în științe 

pedagogice, profesor universitar.  

Reaboi Stanislav „Studiul privind modificarea constituției corporale și a nivelului de stres 

prin intermediul antrenamentelor la powerlifting”, conducător științific – Dorgan Viorel, doctor 

habilitat în pedagogie, profesor universitar, apreciați cu nota „9”. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate notele de la susținerea tezelor. 
 

Tabelul 2. Rezultatele susținerii tezei de recalificare /calificare profesională suplimentară 
 

Nr. d/o Numele, prenumele Nota 
a) calificare profesională suplimentară 

1. Baboglo Alexandra 9,00 (nouă,00) 
2. Remarenco Sergiu 10,00 (zece,00) 
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3. Taran Mircea  9,00 (nouă,00) 
b) recalificare profesională  

4. Amaev Said-Muhmat 10,00 (zece,00) 
5. Chircioglo Denis 9,00 (nouă,00) 
6. Covali Mircea 10,00 (zece,00) 
7. Creciun Nelea 9,00 (nouă,00) 
8. Frunza Roman 9,00 (nouă,00) 
9. Leu Alexandru 10,00 (zece,00) 
10. Lupei Petru 10,00 (zece,00) 
11 Mițic Roman 10,00 (zece,00) 
12. Motricală Tudor 9,00 (nouă,00) 
13. Reaboi Stanislav 9,00 (nouă,00) 
14. Sclifos Oleg 10,00 (zece,00) 
15. Spînu Oleg 10,00 (zece,00) 

 
În urma susținerii tezelor s-au obținut următoarele rezultate: 
Nota Nr. de notă % din totalul studenților 

10 8 52,5% 
9 7 47,5% 
Total 15 100% 

 

CONCLUZII 

1. Departamentul Formare Profesională Continuă din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport a organizat și asigurat toate condițiile necesare pentru ca examenul de 

finalizare a studiilor să se desfășoare conform exigențelor în vigoare. 

2. Absolvenții au demonstrat competențe pe toate dimensiunile: la nivel de cunoaștere și 

interpretare. 

RECOMANDĂRI 

Pentru îmbunătățirea în continuare a programei de formare profesională continuă, domeniul 

Științe ale sportului, Specialitatea - Antrenament sportiv, se recomandă ca la formularea concluziilor 

să se evidențieze contribuția personală a absolventului. În prezentarea conținutului tezei de 

recalificare/calificare profesională suplimentară de pus accentul pe esența cercetării efectuate. 

 

 

10.11.2021 

 

Preşedintele Comisiei de examene                                             FILIPOV Valeriu,  
doctor în științe pedagogice, USEFS 


