
NOTĂ INFORMATIVĂ  

cu privire la activităţile educative şi sportive  

pentru anul de studii 2016-2017 

 

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) „1 Septembrie – ziua cunoştinţelor”. Participanţi: 200 studenţi. 

2) Donaţie de sînge de către studenţi. Participanţi: 150 studenţi. 

3) Şedinţa Comisiei Educative. Participanţi: 20 persoane. 

4) „Ora Olimpică” în colaborare cu Catedra Managementul Culturii Fizice. 

Participanţi: 150 studenţi. 

5) „Ziua îndrăgostiţilor” în colaborare cu Senatul studenţesc şi Sindicatul 

USEFS. Participanţi: 200 studenţi. 

6) Prezentarea cărţii a ziaristului Ion Robu „Petru Caduc – colonel cu baston de 

mareşal”. Participanţi: 120 studenţi. 

7) „1 Martie – Prima zi de Primăvară”. Participanţi: 200 studenţi. 

8) „Transnistria – pămînt al durerii”, ziua memoriei – întîlnire cu participanţii la 

războiul din Transnistria, colaboratori USEFS, în colaborare cu Sindicatul 

USEFS şi Senatul studenţesc. Participanţi: 150 studenţi. 

9) „Cea mai bună odaie în cămin” în colaborare cu Departamentul Logistică, 

Sindicatul USEFS şi Sindicatul studenţesc. Participanţi: 625 studenţi. 

10) „Siguranţă şi intervenţie”, în colaborare cu catedra Medicină Sportivă. 

Participanţi: 75 studenţi. 

11) „Ziua drapelului naţional” în colaborare cu Sindicatul USEFS şi Senatul 

studenţesc. Participanţi: 300 studenţi. 



12) „Masă rotundă – Europa – istorie şi actualitate”, în colaborare cu catedra 

Ştiinţe psiho-pedagogice şi socio-umanistice. Participanţi: 60 studenţi. 

13) Întîlnirea cu sportivii de performanţă – Nicolai Valuev şi Valerii Gazaev. 

Participanţi: 500 studenţi. 

14) 19 Iunie – Absolventul 2017.  

 

II.Activităţi sportive: 

1) Campionatele USEFS la probele de şah, baschet, lupta naţională „Trîntă”, 

handbal, volei ( septembrie – decembrie 2016); 

2) Campionatele USEFS la probele de mini-fotbal, armwrestling, tenis de masă, 

judo, badminton, nataţie, şi lupta naţională „trîntă” (ianuarie – iunie 2017). 

3) Echipa USEFS de fotbal a participat în Campionatul mun.Chişinău, la care sa 

clasat pe locul trei; 

4) Echipa USEFS la baschet feminin a obţinut titlul de campioană a Republicii 

Moldova; 

5) Sportivii de la USEFS participă cu succes la campionatele naţionale şi 

competiţii internaţionale; 

6) În perioada respectivă a fost organizat cursul de perfecţionare a măiestriei 

sportive la toate genurile de sport, practicate la USEFS. 

 

 


