NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire le activitățile educative și sportive
pentru anul de studii 2017-2018
Educația și formarea studenților Universității de Stat de Educație Fizică și
Sport au un rol semnificativ într-o economie bazată pe cunoaștere, întrucât
creșterea economică și ocuparea forței de muncă, a inserției profesionale se fac
prioritar prin încurajarea emergenței unei populații adaptabile și cu înaltă
calificare.
Strategia urmărește implementarea strategiei naționale în domeniul educației ,
aceasta având scopul de a le asigura studenților oportunități egale și adecvate, ceea
ce le va permite să-și dezvolte cunoștințele și competențele în vederea participării
active la toate aspectele vieții prin integrare și implicare deplină , prin acces la
informare și servicii de calitate în educație, sănătate și petrecerea timpului liber.
Strategia de față vizează dezvoltarea educației și sportului în perioada 20152020 și se întemeiază, așadar, pe două tipuri de demersuri: unul de expertiză,
celălalt de angajament major. Educația și sportul, oricât de nobile ar fi, nu sunt
activități în sine; ele sunt mijloace prin care construim un tip de societate.
Întrebarea “Ce-i de făcut cu educația și sportul în Republica Moldova?” este strâns
legată de o alta, și anume “Ce fel de țară ne dorim?”. Strategia de față conține
soluțiile operaționale pentru perioada 2015-2020, astfel încât prin educație și sport
să construim în Republica Moldova o societate a cunoașterii, singura care poate
aduce prosperitatea, dezvoltarea durabilă și dezvoltarea personală a fiecărui
cetățean.
Promovarea celor patru piloni ai societății cunoașterii – educația, cercetarea,
dezvoltarea și inovarea – nu înseamnă doar susținere prioritară a acestor activități
sociale; înseamnă , în primul rând, o nouă grilă de valori. Astfel, este important să
facem în așa fel încât cei care învață permanent, cei care cercetează, cei care
contribuie la dezvoltarea și inovarea universității sau tehnologiilor să se bucure de
cel mai înalt prestigiu social. Toate măsurile și acțiunile propuse în această
strategie țintesc nu numai un nou aranjament instituțional și legislativ, cât mai ales
un nou angajament axiologic.
Avem o colaborare fructuoasă pe perioada mai multor ani cu Academia de
Muzică, Teatru și Arte Plastice. Studenții academiei sunt implicați în activitățile
educative și sportive ale USEFS.

În același timp colaborăm cu mai multe ONG-uri din țara noastră. Drept
exemplu ne servește colaborarea cu Uniunea Națională a Studenților și Tineretului
din Republica Moldova, care participă în organizarea mai multor evenimente
educative desfășurate de către USEFS.
Avem colaborare cu mai multe federații sportive:
1. Federația Sportului Universitar din Republica Moldova.
2. Federația de Judo din Republica Moldova.
3. Federația de Atletism din Republica Moldova.
4. Federația de Taekwon-Do din Republica Moldova.
5. Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova.

Activități educative
1) 1 Septembrie – “Ziua cunoștințelor”. Participanți: 200 de studenți.
2) Donații de sânge de către studenți „Donează sânge - salvează vieți”, în
colaborare cu decanatele Sport, Pedagogie, Kinetoterapie, Protecție, Pază
și Securitate, Învățământ cu Frecvență Redusă, decani: dr., conf.univ. –
Vasile Triboi, dr., conf.univ. – Sergiu Busuioc, dr., conf.univ. – Sergiu
Racu, dr., conf.univ. – Alexei Guțu, dr., conf.univ. – Anatol Cotorcea.
Participanți: 150 de studenți.
3) “Hai în gașca voluntarilor!” - masă rotundă cu studenții în colaborare cu
catedra Managementul Culturii Fizice, șef de catedră, dr., prof.univ. Anatolie Budevici-Puiu. Participanți: 60 de studenți.
4) Balul Bobocilor 2017, în colaborare cu Senatul Studențesc, Sindicatul
USEFS, președinte - Gheorghe Egorov, vicepreședinte - Irina Volcu și
Uniunea Națională a Studenților și Tineretului din Republica Moldova.
Participanți: 750 de studenți.
5) Lansarea cărții “Cartea Jocurilor Olimpice vol. II”, autor Efim
Josanu. Participanți: 120 de studenți.
6) Ziua mondială a studentului, omagierea celor mai bune grupe și studenți,
în colaborare cu Sindicatul USEFS. Paticipanți: 200 de studenți.
7) Concursul “Cea mai bună odaie în cămin”, în colaborare cu
departamentul Logistică, prorector - Andrei Toma, Sindicatul USEFS și
Senatul Studențesc. Participanți: 650 de studenți.
8) “Ziua îndrăgostiților”, în colaborare cu Senatul Studențesc și Uniunea
Națională a Studenților și Tineretului din Republica Moldova. Participanți:
300 de studenți.
9) “Transnistria – pământ al durerii”, ziua memoriei – întâlnire cu
participanții războiului din Transnistria, colaboratori USEFS, în colaborare

cu Catedra Militară, șef catedră locotenent-colonel - Vitalie Pleșca,
Sindicatul USEFS și Senatul Studențesc. Participanți: 200 de studenți.
10)
Masă rotundă cu studenții consacrată operațiunii militare IașiChișinău, în colaborare cu Catedra Militară, șef catedră locotenent-colonel
- Vitalie Pleșca. Participanți: 60 de studenți.
11)
“Ziua drapelului național”, în colaborare cu Sindicatul USEFS și
Senatul Studențesc. Participanți: 300 de studenți.
12)
Masă rotundă - “Europa – istorie și actualitate”, în colaborare cu
Catedra Științe psiho-pedagogice și socio-umanistice, șefă de catedră, dr.,
conf.univ. - Svetlana Goncearuc, Catedra Managementul Culturii Fizice,
șef de catedră, dr., prof.univ. - Anatolie Budevici-Puiu. Participanți: 150
de studenți.
13)
Aspecte deontologice ale educației incluzive, masă rotundă cu
studenții în colaborare cu Catedra Științe psiho-pedagogice și socioumanistice, șefă de catedră, dr., conf.univ. - Svetlana Goncearuc.
Participanți: 50 de studenți.
14)
“Ora Olimpică”, în colaborare cu Catedra Teoria și Metodica
Jocurilor, șefă de catedră, dr., conf.univ. - Elena Mocrousov. Participanți:
60 de studenți.
15)
“Valorile și idealurile olimpice”, masă rotundă în colaborare cu
Catedra Teoria și Metodica Jocurilor, șefă de catedră, dr., conf.univ. Elena Mocrousov. Participanți: 50 de studenți.
16)
“Dragobete”, activitate culturală în colaborare cu Catedra Probe
Sportive Individuale, șefă de catedră, dr., conf.univ. - Angela PolevaiaSecăreanu. Participanți: 100 de studenți.
17)
Întâlnire cu vedetele sportului autohton – Oleg Crețul, Campion
Paralimpic, și Anatol Guidea, Vicecampion Mondial și Campion
European, în colaborare cu Catedra Probe Sportive Individuale, șefă de
catedră, dr., conf.univ. - Angela Polevaia-Secăreanu. Participanți: 60 de
studenți.
18)
Masă rotundă cu studenții dedicată Zilei profesorului! “Prestigiul
profesiei de profesor”, în colaborare cu Catedra Bazele Teoretice ale
Culturii Fizice, șef de catedră dr. - Gheorghe Braniște. Participanți: 60 de
studenți.
19)
1 decembrie - Ziua Mondială de combatere a SIDA, în colaborare
cu Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice, șef de catedră dr. Gheorghe Braniște. Participanți: 50 de studenți.

20)
“Lupta împotriva traficului de ființe umane” – masă rotundă cu
studenții în colaborare cu Catedra Drept, șef de catedră, dr., conf.univ. Victor Manolachi. Participanți: 60 de studenți.
21)
“Violența domestică – o realitate ascunsă în familiile din
Republica Moldova. Măsurile de protecție a victimelor violenței în
familie.”, masă rotundă în colaborare cu Catedra Drept, șef de catedră, dr.,
conf.univ. - Victor Manolachi. Participanți: 50 de studenți.
22)
Masă rotundă cu studenții “Întâlnire cu administrația și
reprezentanții colectivului Clinicii de recuperare medicală
Neokinetica”, în colaborare cu Catedra Kinetoterapie, șef de catedră, dr.,
conf.univ. – Eugeniu Agapii. Participanți: 60 de studenți.
23)
Masă rotundă cu studenții “Kinetoterapia – actualitate și
perspectivă”, în colaborare cu Catedra Kinetoterapie, șef de catedră, dr.,
conf.univ. – Eugeniu Agapii. Participanți: 40 de studenți.
24)
Conferință cu studenții “Fenomenul violenței în sport”, în
colaborare cu Catedra de Atletism, șef de catedră, dr., prof.univ. – Lazari
Povestca. Participanți: 50 de studenți.
25)
Masă rotundă “Drepturile și posibilitățile de integrare a tinerilor
specialiști în câmpul muncii”, în colaborare cu Catedra de Atletism, șef
de catedră, dr., prof.univ. – Lazari Povestca. Participanți: 40 de studenți.
26)
Masă rotundă cu genericul: “Moldova autentică - un tărâm
necunoscut pentru turiştii autohtoni”, în colaborare cu Catedra de
Natație și Turism, șef de catedră, dr., conf.univ. – Vasile Mindrigan.
Participanți: 40 de studenți.
27)
“Organizarea şi desfăşurarea sărbătorii Ziua Neptunului” în
colaborare cu Catedra de Natație și Turism, șef de catedră, dr., conf.univ. –
Vasile Mindrigan. Participanți: 50 de studenți.
28)
“Acțiuni de informare privind modul sănătos de viață„‟, în
colaborare cu Catedra de Medicină Spotivă, șefă de catedră, dr., conf.univ.
– Odetta Țîgănaș. Participanți: 58 de studenți.
29)
Masă rotundă cu studenții “Problemele studenților secolului XXI„‟,
în colaborare cu Catedra de Medicină Spotivă, șefă de catedră, dr.,
conf.univ. – Odetta Țîgănaș. Participanți: 20 de studenți.
30)
Masă rotundă cu studenții “Gimnastica – mod sănătos de viață„‟, în
colaborare cu Catedra de Gimnastică, șef de catedră, dr., conf.univ. –
Victor Buftea. Participanți: 34 de studenți.
31)
Vizionare colectivă la cinematograful “Odeon„‟, în colaborare cu
Catedra de Gimnastică, șef de catedră, dr., conf.univ. – Victor Buftea.
Participanți: 25 de studenți.

32)
Conferințe cu studenții consacrate francofoniei, în colaborare cu
Catedra Limbi Moderne, șef de catedră, dr.hab., prof.univ. – Dragoș Vicol.
- „Filierea francofonă; instrument al multilingvismului. Participanți: 60
de studenți.
- „Francofonia: structură şi funcţionare”. Participanți: 60 de studenți.
I. Concursuri:
- Concursul traducătorilor din limba franceză în limba română.
Participanți: 40 de studenți.
- Concursul declamatorilor de poezie franceză. Participanți: 50 de
studenți.
- Concursul traducătorilor din limba engleză în limba română/rusă.
Participanți: 50 de studenți.
- Concursul declamatorilor de poezie engleză/americană. Participanți:
40 de studenți.
II. Vizionări colective la teatru şi cinema:
- Teatrul „Geneza Art” , Cinematograful „Odeon”. Participanți: 40 de
studenți.
III. Editarea gazetei de perete „Grai” (trei numere).
33)
Masă rotundă cu studenții “Întâlnire cu administrația
Departamentului Trupelor de Carabinieri„‟ cu genericul
“Comportamentul cotidian al tinerilor în societate„‟, în colaborare cu
Catedra Protecție, Pază și Securitate, șef de catedră, dr. – Andrei Nastas.
Participanți: 60 de studenți.
34)
Masă rotundă cu studenții “Prevenirea și combaterea traficului de
droguri„‟, în colaborare cu Catedra Protecție, Pază și Securitate, șef de
catedră, dr. – Andrei Nastas. Participanți: 50 de studenți.
35)
Absolventul 2018, în colaborare cu decanatele Sport, Pedagogie,
Kinetoterapie, Protecție, Pază și Securitate, Învățământ cu Frecvență
Redusă, decani: dr., conf.univ. – Vasile Triboi, dr., conf.univ. – Sergiu
Busuioc, dr., conf.univ. – Sergiu Racu, dr., conf.univ. – Alexei Guțu, dr.,
conf.univ. – Anatol Cotorcea.

Activități sportive
1. Campionatul USEFS la cros pe teren variat (28.09.17), la care au
participat circa 700 de studenţi de la toate facultăţile din cadrul USEFS. Pe
primul loc la ştafeta pe echipe s-a clasat facultatea de Sport (anul III), pe
locul secund echipa masteranzilor de la facultatea Sport şi pe locul III echipa

2.

3.

4.

5.

anului II de la facultatea Sport. Astfel, facultatea Sport a câștigat de trei ori
consecutiv clasamentul pe facultăţi, fapt care i-a permis să obţină Cupa
transmisibilă a Rectorului USEFS. Cât priveşte clasamentul general de cros,
aici locurile
s-au repartizat astfel: Locul I facultatea Kinetoterapie,
locul II facultatea Protecţie, Pază, Securitate şi locul III facultatea
Sport;
Campionatul USEFS la baschet (14 - 16 noiembrie 2017), la care au
participat loturile reprezentative ale facultăţilor în număr de 60 de studenţi.
Locurile s-au repartizat astfel: locul I – facultatea Sport, locul II facultatea Protecţie, Pază, Securitate, locul III - facultatea Pedagogie şi
locul IV - facultatea Kinetoterapie;
Campionatul USEFS la handbal ( 28-30 noiembrie 2017) cu participarea
selecţionatelor facultăţilor în număr de 60 de sportivi. Clasamentul pe
facultăţi a fost următorul: I loc facultatea Sport, locul II facultatea
Protecţie, Pază, Securitate, locul III facultatea Pedagogie şi locul IV
facultatea Kinetoterapie;
Campionatul USEFS la volei (05 – 07 decembrie 2017) la care au
participat echipele mixte ale facultăţilor. Clasamentul a fost următorul:
Facultatea Sport – locul I, facultatea Protecţie, Pază, Securitate locul II
şi facultatea Pedagogie – locul III. La competiţii au participat toate
facultăţile din cadrul USEFS cu circa 60 persoane;
Campionatul USEFS la lupte libere, consacrat memoriei fostului profesor
al catedrei Probe sportive individuale Nicolai Biriucov care sa desfăşurat pe
23 noiembrie 2017. La concurs au participat studenţi de la toate facultăţile la
8 categorii de greutate în număr de 80 persoane.

În semestrul II al anului 2018 competiţiile au fost prelungite la următoarele
probe sportive:
6. Mini-fotbal, la care au participat echipele de la toate facultăţile în număr de
60 persoane. Premianţii concursului au fost studenţii de la facultatea de
Pedagogie – locul I, facultatea Sport – locul II şi facultatea PPS – locul
III;
7. Tenis de masă (13 – 14 martie 2018), concurs individual la care au
participat 32 studenţi.
8. Badminton (28 – 29 martie 2018) concurs individual la care au participat 30
de studenţi;
9. Lupta naţională „Trânta”, la care au participat circa 40 de studenţi.
10. Olympic Fest (19 mai 2018), la care au participat 200 de studenți.

Echipa USEFS la baschet feminin a obţinut titlul de campioană a
Republicii Moldova.
Sportivii de la USEFS participă cu succes în campionatele naţionale
universitare, rezervate studenţilor de la instituţiile de învățământ superior din ţară.
După 10 probe desfăşurate au fost obţinute următoarele performanțe:
baschet (fete) – locul I,
futsal – locul I,
volei fete – locul IV,
tenis de masă - fete – locul I, băieţi – locul I,
şah – locul 7,
volei băieţi – locul 2,
lupte libere – locul I,
triatlon forţă – locul I,
atletism - fete – locul I, băieţi – locul I,
înot – locul I.
Astfel, după 10 probe disputate, USEFS conduce clasamentul general cu 176
puncte la activ, urmată de ASEM – 108 puncte şi UTM – 107 puncte.
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