
NOTĂ INFORMATIVĂ  

cu privire la activităţile educative şi sportive  

pentru anul de studii 2015-2016 
 

 
Conform planului activităților educative și sportive, pe parcursul perioadei de 

referință, în colaborare cu subdiviziunile universitare au fost organizate următoarele 

activități: 
 

I. Activităţi educative: 

1) “Un îndrăgostit de Olimp”- întîlnire cu ziaristul, comentatorul sportiv, scriitorul, 

primul preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic Efim Josanu;  

Participanţi: 200 studenţi; 

2) Balul Bobocilor 2015, în colaborare cu Sindicatul USEFS; participanţi: 700 studenţi; 

3) “Prefer sa-i înving pe cei văzători”- întîlnire cu multiplul campion European, 

Mondial, campion Paralimpic, Oleg Creţul şi antrenorul Vitalii Gligor. 

Participanţi: 200 studenţi; 

4) Ședinţa Comisiei Educative Disciplinare; 

5) Ziua Mondială a Studentului, omagierea celor mai bune grupe şi studenţi în 

colaborare cu sindicatul USEFS; 

participanţi: 170 studenţi; 

6) întîlnirea studenţilor cu vice-amabasadorul SUA în colaborare cu sub-diviziunea 

“Relaţii internaţionale”; 

Participanţi: 50 studenţi; 

7) concursul “Cea mai bună odaie în cămin” în colaborare cu departamentul Logistică şi 

Sindicatul USEFS; 

participanţi: 620 studenţi; 

8)”Transnistria- pămînt al durerii”, Ziua Memoriei –întîlnire cu participanţii la războiul 

din Transnistria, colaboratori USEFS; 

Participanţi: 200 studenţi; 

9) concursul Miss USEFS, în colaborare cu sindicatul USEFS; 

10) seminar anticorupţie organizat de CNA Studenţesc; 

participanţi: 60 studenţi; 

11) Ziua Drapelului Naţional, în colaborare cu sindicatul USEFS; 

Participanţi :300 studenţi. 

12)Concursul traducătorilor din limba franceză în română, în colaborare cu catedra 

Limbi Moderne; 

Participanţi: 50 studenţi; 

13)Concursul declamatorilor de poezie franceză, în colaborare cu catedra Limbi 

Moderne; 

Participanţi: 60 studenţi; 



14)Concursul traducătorilor din limba engleză în română, în colaborare cu catedra 

Limbi Moderne; 

Participanţi: 50 studenţi; 

15)Concursul declamatorilor de poezie engleză, în colaborare cu catedra Limbi 

Moderne; 

Participanţi: 50 studenţi; 

16) “Limba, intîiul mare poem al unui popor”- program artistic în limba engleză;  

în colaborare cu catedra Limbi Moderne; 

Participanţi: 60 studenţi; 

 

17) “Adrian Păunescu: vinovat de iubire”, serată literară în colaborare cu catedra Limbi 

Moderne; 

Participanţi: 100 studenţi; 

18)Vizita colectivă la teatrul GenevaArt, în colaborare cu catedra Limbi Moderne; 

Participanţi: 40 studenţi; organizator: dna Aliona Luca; 

19) organizarea şi desfăşurarea  sărbătorii ”Ziua Europei”; 

Participanţi: 200 studenţi; 

20) 27 iunie 2016, “ Absolventul USEFS 2016”; 

Participanţi 150 studenţi; 

 

II.Activităţi sportive: 

Semestrul I: 

1)Campionatul USEFS de alergări pe teren variat (cros), pe data de 1 octombrie, la care 

au participat circa 650 de studenţi, masteranzi, angajaţi ai USEFS; 

2)Campionatul USEFS la Joc de Dame cu participarea studenţilor de la secţia de zi în 

număr de 46 de amatori la proba respectivă; 

3)Campionatul USEFS la baschet masculin între facultăţile din cadrul universităţii – 4 

echipe în număr de 52 persoane; 

4)Campionatul USEFS la lupta naţională „Trîntă”, la care au participat 53 de studenţi şi 

masteranzi; 

5)Campionatul USEFS la handbal cu participarea echipelor reprezentative ale 

facultăţilor – 56 de studenţi şi masteranzi; 

6)Campionatul USEFS la volei masculin cu participarea loturilor reprezentative ale 

facultăţilor – 51 de studenţi şi masteranzi. 

Semestrul II: 

1)Campionatul USEFS la tenis de masă la care au participat studenţii tuturor formelor 

de învăţămînt – în total 60 persoane; 

2)Campionatul USEFS la mini – fotbal cu participare loturilor facultăţilor – în total 50 

persoane; 

3)Campionatul USEFS la lupte libere – în total 46 persoane; 

4)Campionatul USEFS la judo – în total 38 de persoane; 

5)Campionatul USEFS la Joc de Dame – în total 26 persoane. 

6)Campionatul USEFS la nataţie rezervat sportivilor începători şi sportivii care se 

specializează la proba respectivă. 



 La capitolul „ Participare la Universiada republicană” în lunile septembrie – 

decembrie reprezentanţii USEFS au participat la competiţiile de Joc de Dame (locul 

IV), Orientare sportivă (locul IV), Baschet masculin (locul I), Badminton (locul I), lupta 

„Trîntă” – locul I. 


