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1.

Cadrul juridic și organizatoric al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport

1.1. Date generale
Elementele identităţii USEFS sunt:
Denumirea completă: UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Denumirea prescurtată: USEFS
Codul fiscal: 1007600002824
Data înregistrării de stat: 18.01.2007
Obiectul de activitate: învăţământ superior universitar
Administrator: Rectorul universităţii
Fondator: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM
Sediul USEFS: 2024, Chişinău, str. Andrei Doga nr.22.
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (în continuare USEFS) este o comunitate
academică structurală a sistemului de învăţământ din Republica Moldova, aflată în subordonarea
Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova şi funcţionează conform
Constituţiei Republicii Moldova, Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014,
Hotărârii Guvernului nr.983 din 22.12.2012 „Cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de
învăţământ superior de stat în condiţii de autonomie financiară”, legislaţiei în vigoare, a Cartei
universitare şi a altor reglementări proprii.
Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport a fost fondat în conformitate cu Hotărârea
nr.289 a Guvernului Republicii Moldova din 6 iunie 1991 „Cu privire la înfiinţarea Institutului
Naţional de Educaţie Fizică şi Sport”, ca urmare a comasării bazei tehnico-materiale a Facultăţii
de Educaţie Fizică şi a Tehnicumului Moldovenesc de Cultură Fizică. Un eveniment important
pentru INEFS a fost Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.771-IV din 21.09.2006,
Vladimir Voronin, privind reorganizarea Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport în
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.
Programele universitare de studii sunt destinate formării iniţiale la nivelul ciclului I de licenţă
şi formării profesionale/de cercetare la nivelul ciclului II, Masterat, precum şi la ciclul III —
Doctorat. În acest context, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport îşi defineşte misiunea
prin intermediul celor 14 catedre, laboratoare ştiinţifice subordonate Centrului de Cercetări
Ştiinţifice al USEFS. De asemenea, USEFS are în dotare o bibliotecă performantă, o tipografie, o
editură şi două reviste ştiinţifice: „Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală” şi „Ştiinţa culturii
fizice”, pe paginile cărora îşi publică rezultatele cercetărilor cele peste 250 cadre didactice ale
USEFS. Baza tehnico-materială a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport constă din 24
săli sportive, bazin de înot, două corturi de tenis de câmp, teren de minifotbal şi alte obiecte
strategice menite să pregătească specialiştii în domeniul sportului.
USEFS are personalitate juridică, dispune de ştampilă cu stema Republicii Moldova şi
emblemă proprie, de cont de decontare şi alte conturi, inclusiv valutare, de balanţă proprie şi
posedă o parte a patrimoniului naţional. USEFS îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu propriu, în
deplină autonomie şi libertate academică.
1.2. Viziunea și misiunea USEFS
Viziunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este de a fi lider în învăţământul şi
cercetarea ştiinţifică din domeniul culturii fizice şi sportului din Republica Moldova, de a se
identifica printre instituţiile de referinţă la nivel european în realizarea, formarea şi dezvoltarea
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competenţelor profesionale, a aptitudinilor şi abilităţilor necesare unui traseu profesional
performant.
Misiunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este de a realiza activitatea de
cercetare şi de învăţământ la standarde de excelenţă naţionale şi internaţionale prin:
• formarea, dezvoltarea şi consolidarea valorilor noii societăţi bazate pe cunoaştere;
• formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice şi sportului, kinetoterapiei, pazei,
protecţiei şi securităţii, de înaltă performanţă, prin oferirea de programe de studii creative, care să
integreze rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie la dezvoltarea intelectuală a studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor;
• generarea de calificări competitive în formarea universitară şi postuniversitară;
• realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic şi de afaceri;
• integrarea Centrului de Cercetări Ştiinţifice al USEFS în reţele europene de excelenţă şi
realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de cunoştinţe;
• dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate profesională şi
civică;
• promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi internaţională
1.3. Obiective
Obiectivele USEFS, stabilite în vederea realizării misiunii, sunt următoarele:
• realizarea avantajului competitiv concretizat în crearea programelor universitare de masterat
şi doctorat, a programelor postdoctorale şi de cercetare, caracterizate printr-un nivel calitativ
ridicat, recunoscute pe piaţa globală a forţei de muncă, competitive pe plan naţional şi
internaţional;
• finalizarea implementării sistemului de credite transferabile ECTS la nivelul universităţii,
adaptarea tuturor planurilor de învăţământ, astfel încât studenţii şi masteranzii participanţi la
programe de mobilitate academică să beneficieze de recunoaşterea activităţilor prestate de USEFS;
• diversificarea surselor de finanţare a învăţământului şi cercetării, din surse extrabugetare
(surse de finanţare din cercetare, formare continuă, studii şi sondaje, cărţi etc.);
• promovarea continuă a cooperării naţionale şi internaţionale prin încheierea de parteneriate
şi acorduri de colaborare cu universităţi din Europa, fiind membră a Asociaţiei Instituţiilor de
Învăţământ Superior de Cultură Fizică şi Sport din ţările Europei de Est şi Asiei Centrale, cu
instituţii din Rusia, România, Ucraina, Belarus, Marea Britanie, Coreea de Sud, Polonia, Ungaria,
Spania şi Canada;
• crearea unei echipe manageriale performante, competente, care promovează principiile
autonomiei universitare, ale democraţiei, participării şi responsabilităţii deschise spre
eficientizarea continuă a procesului de învăţământ şi de cercetare;
• dezvoltarea cercetării ştiinţifice ca element de bază al performanţelor universităţii;
• aplicarea principiilor managementului calităţii în organizarea şi conducerea activităţilor
USEFS;
• crearea condiţiilor pentru realizarea procesului educaţional şi de cercetare;
• crearea şi dezvoltarea campusului virtual universitar;
• dezvoltarea programelor de educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii;
• modernizarea şi consolidarea bazei materiale universitare;
• asigurarea calităţii procesului didactic, creşterea continuă a acesteia;
• sporirea calităţii cadrelor didactice;
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• asigurarea flexibilităţii planurilor de studii şi adaptarea strategiei didactice, de formare
profesională, la necesităţile acesteia, contribuind astfel la o pregătire eficientă a specialistului din
domeniu;
• adaptarea conţinutului curriculelor universitare şi al disciplinelor aferente planurilor de
învăţământ în corespundere cu cerinţele economiei naţionale şi cu perspectivele internaţionale;
• crearea unor domenii şi specializări la ciclul II, atractive în contextul evoluţiei economiei
naţionale şi mondiale;
• dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor educaţionale moderne (inclusiv IT);
• modernizarea şi dotarea cu echipamentul necesar a procesului didactic prin dezvoltarea
infrastructurii adecvate tehnologiilor informaţiei şi comunicării;
• promovarea cercetărilor ştiinţifice conform temei complexe a universităţii;
• promovarea investigaţiilor ştiinţifice în domenii ce reies din profilul ştiinţific al
universităţii;
• pregătirea ştiinţifică a cadrelor didactice (cercetările ştiinţifice ale doctoranzilor şi
postdoctoranzilor);
• promovarea investigaţiilor ştiinţifice ale studenţilor (în cadrul cercurilor ştiinţifice
studenţeşti, precum şi pentru realizarea tezelor anuale, de licenţă şi de masterat);
• implicarea colaboratorilor USEFS în cercetări ştiinţifice în cadrul proiectelor naţionale şi
internaţionale, obţinând prin aceasta o serie de rezultate benefice universităţii;
• amplificarea substanţială a veniturilor universităţii.
Structura instituţiei de învăţământ superior

2.

2.1. Structuri de conducere și administrative
Sistemul organelor de conducere ale Universității de Stat de Educație Fizică și Sport este
format din Senat, Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională, Consiliul ştiinţific,
Consiliile facultăţilor, Consiliul de administraţie şi rectorul universității.
Senatul
Senatul USEFS reprezintă organul colectiv suprem de conducere a instituției și este format
din personal ştiinţifico-didactic şi nedidactic, ales prin votul secret al corpului profesoral-didactic
al facultăţilor, departamentelor, centrelor ştiinţifice, din studenţi, aleşi de formaţiunile academice
şi asociaţiile studenţeşti, din reprezentanţi ai organelor sindicale, în conformitate cu Regulamentul
de organizare și funcționare a organelor de conducere ale USEFS, aprobat la ședința Senatului
USEFS din 9.04.2015.
Senatul USEFS numără 43 membri (lista nominală este prezentă în Tabelul 1).

Nr.
d/o
1
2
3
4
5

Tabelul 1. Lista nominală a membrilor Senatului USEFS în anul de studii 2018-2019
Nume, prenume
Poziția
Manolachi Veaceslav
Dorgan Viorel
Budevici-Puiu Liliana
Eșanu Dmitrii
Demcenco Petru

dr.hab.,prof.univ., rector USEFS
dr.hab.,prof.univ., prim-prorector
dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică
prorector pentru educație și sport
dr., conf. univ., prorector pentru dezvoltarea academică și
7

6
7
8
9
10
11
12

Toma Andrei
Dumanschi Ghenadie
Busuioc Sergiu
Triboi Vasile
Racu Sergiu
Guţu Alexei
Cotorcea Anatol

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Mocrousov Elena
Povestca Lazari
Budevici-Puiu Anatolie
Vicol Dragoș
Calugher Viorica
Agapii Eugeniu
Erhan Ecaterina
Manolachi Victor
Nastas Andrei
Polevaia-Secăreanu
Angela
Pleșca Vitalie
Mindrigan Vasile
Branişte Gheorghe
Goncearuc Svetlana
Buftea Victor
Brega Viorica
Ciumașu Ana
Iliin Grigore
Oprea Lilian

calitatea studiilor
prorector pentru logistică și probleme financiare
prorector pentru relații internaționale
dr., conf. univ., decanul Facultății de Pedagogie
dr., conf. univ., decanul Facultății de Sport
dr., conf. univ., decanul Facultății de Kinetoterapie
dr., conf. univ., decanul Facultății Pază, protecție și securitate
dr., conf. univ., decanul Facultății Învățămînt cu frecvență
redusă
dr., lector, șefa Catedrei Teoria și metodica jocurilor
dr., prof. univ., șeful Catedrei de atletism
dr., prof. univ., șeful catedrei Managementul culturii fizice
dr. hab., prof. univ., șeful Catedrei de limbi moderne
dr., conf. univ., directorul Departamentul Studii
dr., conf. univ., șeful Catedrei de kinetoterapie
dr. conf. univ., șefa Catedrei de medicină sportivă
dr., conf. univ., șeful Catedrei de drept
dr., șeful Catedrei de protecție, pază și securitate
dr., conf. univ., șefa Catedrei de probe sportive individuale

lector, șeful Catedrei Militare
dr., conf. univ., șeful Catedrei de natație și turism
dr. lector universitar, şeful Catedrei BTCF
dr., prof. univ., șeful Catedrei ȘPPSU
dr., conf. univ., șeful Catedrei de gimnastică
dr., conf. univ., Catedra de limbi moderne
managerul Bibliotecii USEFS
dr., prof. univ., Catedra de atletism
antrenor, reprezentant al Departamentului logistică și probleme
financiare
32
Egorov Gheorghe
șeful Complexului Sportiv, Președintele Sindicatului USEFS
33
Russu Cristina
studentă
34
Creciun Valeria
studentă
35
Rusnac Felicia
studentă
36
Cataraga Andrei
student
37
Gudima Daniel
student
38
Leşco Victoria
studentă
39
Pantea Ion
student
40
Răileanu Nicolae
student
41
Badarau Mihaela
studentă
42
Bugu Mihaela
studentă
43
Efros Ecaterina
studentă
Din cei 43 membri ai Senatului 28 persoane (68%) sunt de sex masculin și 14 (31%) –
feminin. Din toți membrii Senatului studenții constituie 25%.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională
Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională (CDSI) activează conform articolului 104
din Codul Educației nr.152 din 17.07.2014.
Pentru soluționarea competentă și eficientă a problemelor strategice în dezvoltarea
instituțională, CDSI este format din profesori, economiști, juriști și manageri de înaltă calificare şi
are următoarea componenţă:
1. Salinschi Afanasii, economist, administrator al S.C. „Makony Trade House” SRL,
preşedinte;
2. Putin Natalia, lector universitar la Catedra ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice a
USEFS, secretar;
3. Manolachi Veaceslav, rectorul USEFS, prof univ., dr. hab., Antrenor Emerit al Republicii
Moldova, maestru al sportului, membru;
4. Briceac Ion, director al Direcției Juridice Î.S. «Calea Ferată» Moldova, membru;
5. Borțoi Svetlana, specialist principal, şef-adjunct de direcţie a Ministerului Finanțelor,
elaboratoare şi coordonatoare a proiectelor de acte normative, planificări strategice, membru;
6. Cauș Vasilisa, controlor de stat principal al Curții de Conturi a Republicii Moldova,
membru;
7. Pîrlii Ina, lector universitar la Catedra de drept a USEFS, membru;
8. Doga Anatolie, judecător, Curtea de Apel Chișinău, membru;
9. Toma Andrei, prorector responsabil pentru logistică și probleme financiare, USEFS,
membru.
Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională coordonează elaborarea Planului de
dezvoltare strategică instituţională, monitorizează şi evaluează eficienţa resurselor financiare,
aprobă contractul-tip de studii şi cuantumul taxelor de studii, asigură managementul privind
drepturile de proprietate intelectuală şi de transfer tehnologic, ia decizii, cu avizul favorabil al
Senatului, privind:
- dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului instituţiei;
- iniţierea şi închiderea programelor de studii;
- metodologia de salarizare şi stimulare a personalului;
- activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea cu mediul de
afaceri,
- angajarea în consorţii şi fuzionarea cu alte instituţii de învăţămînt superior
O altă atribuţie a Consiliului constă în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru postul de
rector în conformitate cu Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a alegerilor.
În perioada 30.01.2018-30.08.2019 Consiliul de dezvoltare srategică instituțională al
Universității de Stat de Educație Fizică și Sport și-a desfășurat activitatea, întrunindu-se în 11
ședințe în anul 2018 și 9 ședințe în anul 2019, unde au fost discutate și aprobate următoarele
probleme:
1. Ședința din 30.01.2018/pr.verb.nr.1:
1. Aprobarea contractelor de dare în locațiune a spațiilor USEFS pentru anul 2018.
2. Aprobarea actelor adiționale la Contractul de locațiune nr. 17 din 26.09.2017 încheiat cu
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și la Contractul de locațiune nr. 18 din 20.09.2017
încheiat cu Universitatea “Dunărea de Jos Galați”, în legătură cu modificarea coeficienților
aplicați la calculul plății de locațiune pentru anul 2018.
3. Informarea CDSI cu privire la transmiterea publicațiilor uzate la maculatură și achitarea
mijloacelor bănești obținute de la realizare în contabilitatea USEFS.
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4. Revizuirea cuantumului plății pentru cazare în căminul studențesc al USEFS cu aprobarea
noilor tarife.
5. Stabilirea taxei pentru formarea profesională continuă pentru cadrele didactice.
6. Stabilirea taxei pentru cursurile de calificare a personalului pentru executarea activităţilor de
pază “Protecţie, pază şi securitate”.
7. Stabilirea taxei pentru prestația serviciilor educaționale cadrelor didactice în cadrul stagiului
profesional-pedagogic și științifico -metodic – 1560,0 (una mie cinci sute şaizeci) lei.
8. Stabilirea taxei pentru cursurile de pregătire a instructorilor-antrenori de fitness – 2560,0 (două
mii cinci sute şaizeci) lei.
9. Stabilirea taxei de studii pentru satisfacerea serviciului militar cu termen redus in cadrul
catedrei militare – 1900,0 (una mie nouă sute) lei.
2. Ședința din 06.02.2018/pr.verb.nr.2 în cadrul căreia au fost abordate problemele:
1. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate financiară a USEFS pentru perioada de
gestiune a anului 2017.
2.Aprobarea planului de activitate al CDSI pentru anul 2018.
3.Ședința din 21.02.2018/pr.verb.nr.3 în cadrul căreia au fost abordate problemele:
1. Aprobarea contractelor de dare ]n locațiune agenților economici SRL «SEVEN FEELS» și
SRL «VITAJ INVEST» a spațiilor pentru prestarea serviciilor de comercializare a produselor de
patiserie, băuturilor fierbinți și răcoritoare ( fără băuturi alcoolice), începănd cu 01.03.2018.
2. Aprobarea taxei de cazare pentru studenți în căminele studențești ale USEFS
pentru anul 2018.
3. Repartizarea bugetului instituției pe tipuri pentru anul 2018.
4. Aprobarea deciziei de casare a bunurilor uzate ,raportate la mijloace fixe.
4. Ședința din 16.03.2018/pr.verb.nr.4 în cadrul căreia au fost abordate problemele:
1.Aprobarea deciziei de modificare a Contractului de locațiune nr.17 din 26.09.2017 încheiat cu
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a Contractului de locațiune nr.18 din 20.09.2017
încheiat cu Universitatea “Dunărea de Jos Galați” prin Acord adițional, referitor la chiria pentru
folosirea mijloacelor circulante (mobilier) pe perioada 01.10.2017-31.07.2018.
2.Aprobarea desfășurării Conferinței științifice internaționale a studenților și masteranzilor cu
genericul: «Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii fizice» (ediția a XXI-a) și a taxelor de
participare, care va avea loc în perioada 3 – 4 aprilie 2018.
5. Ședința din 17.04.2018/pr.verb.nr.5 în cadrul căreia au fost abordate problemele:
1.Aprobarea desfășurării Conferinței Științifice Internaționale cu genericul:«Tradiții, realități și
perspective ale dezvoltării culturii fizice» (ediția I-a) în comun acord cu Federația Sportului
Universitar din Republica Moldova, care va avea loc la data de 25-26 mai 2018.
2.Aprobarea devizului provizoriu de cheltuieliși și a taxelor de participare la Conferința Științifică
Internațională cu genericul:«Tradiții, realități și perspective ale dezvoltării culturii fizice» (ediția
I-a) în comun acord cu Federația Sportului Universitar din Republica Moldova, care va avea loc la
data de 25-26 mai 2018.
3.Aprobarea desfășurării Congresului Științific Internațional cu genericul: «Sport, Olimpism,
Sănătate» (ediția a III-a) din data de 13-15 septembrie 2018.
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4.Aprobarea devizului provizoriu de cheltuieliși a taxelor de participare la Congresul Științific
Internațional cu genericul: «Sport, Olimpism, Sănătate» (ediția a III-a) din data de 13-15
septembrie 2018.
5.Aprobarea taxei privind organizarea cursurilor de recalificare profesională în domeniile: ”Științe
ale Educației” și ”Științe ale Sportului” - în cadrul programelor de formare continuă: educație
fizică; antrenament sportiv.
6. Ședința din data de 11.06.2018/pr.verb.nr.6 în cadrul căreia au fost abordate problemele:
1. Aprobarea deciziei de reziliere a contractului de locaţiune nr. 2 din 02.01.2018 încheiat cu Î.I.
„Moldovanu Iulia” începând cu 15 iunie 2018.
2. Aprobarea deciziei de dare în locaţiune agentului economic SRL „GeniusConsult”a
spaţiului cu suprafața de 8,90 m.p., amplasat pe str.Alexandru cel Bun,nr.69 destinat ca oficiu
pentru birou de traduceri începînd cu 15 iunie 2018.
7. Ședința din 20.06.2018/pr.verb.nr.7 în cadrul căreia au fost abordate problemele:
1.Aprobarea contractelor – tip de înmatriculare la studii pentru anul 2018-2019 la Ciclul I –
Licență și Ciclul II - Masterat.
2. Aprobarea taxelor de studii pentru studenţii Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
cetățeni ai RM, cetăţeni ai României și statelor CSI, cetățeni străini ai altor state, pentru anul de
studii 2018-2019.
3. Aprobarea taxei de perfectare a dosarelor depuse de către candidaţii pentru participarea la
concursul de înmatriculare la studii superioare (ciclul I, ciclul II) cu finanţare bugetară și pe bază
de contract, în sumă de 30,00 (treizeci) lei pentru persoană.
4. Aprobarea taxei pentru cazarea abiturienţilor în căminele studenţeşti ale USEFS, în perioada
susţinerii examenelor de admitere în sumă de 30,00 (treizeci) lei /zi.
5. Aprobarea taxei pentru testarea medicală specializată (encefalogramă) a abiturienților, în sumă
de 100,00 (una sută) lei pentru o investigație/persoană.
6. Audierea Raportului de activitate a rectorului USEFS - domnului Veaceslav Manolachi pentru
anul de studii 2017-2018.
8. Ședința din data de 04.09.2018/pr.verb.nr.8:
1. Aprobarea deciziei de dare în locațiune Universității “Dunărea de Jos” din Galați a spațiului
pentru activități didactice desfășurate pentru studenții ciclului I și ciclul II, începând cu
01.10.2018 (anul de studii 2018-2019).
2. Aprobarea deciziei de dare în locațiune Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iașia spațiului
pentru activități didactice desfășurate pentru studenții ciclul II, începând cu 01.10.2018 (anul de
studii 2018-2019).
3. Aprobarea taxei de verificare antiplagiat a tezelor de licență, master, doctoratîn suma de 150,0
lei/o teză.
4. Aprobarea majorării taxei pentru susținerea tezei de doctor pentru cetăţenii RM de la 4800 lei la
5800 lei și pentru cetățenii străini de la 9600 lei la 11600 lei.
5. Aprobarea majorării taxei pentru înscriere la Școala doctorală: pentru cetățenii Republicii
Moldova de la suma de 7000 lei la suma de 9000 lei (nouă mii) lei, pentru cetățenii străini de la
14000 lei la suma de 18000 (optsprezece mii) lei.
9. Ședința din data 01.10.2018/pr.verb.nr.9:
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1. Aprobarea majorării taxei pentru cursurile de pregătire a instructorilor - antrenori de fitness de
la suma de 2 560 (două mii cinci sute șaizeci) lei la suma de 3 000 (trei mii) lei.
2. Aprobarea deciziei de dare în locațiune agentului economic Î.M.»Moldcell» S.A. a spațiului
pentru amplasarea localului tehnic, suporturilor cu antene de telefonie mobilă și a cablurilor de
interconexiune pe acoperișul căminului situat pe adresa mun.Chișinău,str.Melestiu 14/3,începând
cu 01.11.2018.
10. Ședința din data de 12.12.2018/pr.verb.nr.10:
1. Aprobarea deciziei de dare în locațiune Federației de Atletism din Republica Moldova a
spațiului USEFS, pentru desfășurarea Adunării Generale a
Federației pe data de 19 decembrie 2018 de la ora 12:00 pînă la 14:00.
2. Examinarea și aprobarea Actului de organizare și petrecere a Congresului
Științific
Internațional «Sport, Olimpism, Sănătate » care s-a desfășurat în perioada 13.09.2018 –
15.09.2018 cu reflectarea cheltuielilor efective.
3. Elaborarea și aprobarea planului de activitate al CDSI pentru anul 2019.
11.Ședința din 21.12.2018/pr.verb.nr.11 :
1.Aprobarea propunerii de acordare a unui premiu unic, rectorului USEFS dlui Veaceslav
Manolachi cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă, conform art.25 din Hotărârea Guvernului nr.1234 din
12.12.2018 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt care
funcţionează în regim de autogestiune financiar-economică.
12.Ședința din 18.01.2019 /pr.verb.nr.1:
1. Aprobarea contractelor de dare în locațiune a spațiilor USEFS pentru anul 2019.
2. Aprobarea actelor adiționale la Contractul de locațiune nr.17 din 26.09.2018 încheiat cu
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și la Contractul de locațiune nr.18 din 20.09.2018
încheiat cu Universitatea “Dunărea de Jos Galați”, în legătură cu modificarea coeficienților
aplicați la calculul plății de locațiune pentru anul 2019.
3. Aprobarea taxelorpentru serviciile prestate de Complexul Sportiv al USEFS.
4. Aprobarea inițierii programelor de studii de master.
13.Ședința din 15.02.2019/pr.verb.nr.2 :
1. Aprobarea majorării taxei pentru cursurile de pregătire continuă și perfecționare.
2. Aprobarea politicii contabile al USEFS pentru anul 2019.
3. Aprobarea Raportului Financiar pentru anul 2018.
14.Ședința din 21.02.2019/pr.verb.nr.3 :
1. Aprobarea repartizării bugetului USEFS pentru anul 2019.
2. Aprobarea regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului cu caracter
personalului USEFS pentru anul 2019.

specific

15. Ședința din 29.05.2019/pr.verb.nr.4 :
1. Aprobarea deciziei de reziliere a contractului de locaţiune nr. 13 din 02.01.2019 încheiat cu
agentul economic SRL „Oldnavi” începând cu 01 iunie 2019.
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2. Aprobarea deciziei de dare în locaţiune agentului economic SRL„Coffe Giu” a spaţiului cu
suprafața de 38,75 m.p., amplasat pe str.31 august 1989,nr.78 destinat pentru prestarea serviciilor
de cofetărie(fără băuturi alcoolice și produse de tutun) începând cu data de 01 iunie 2019.
3. Aprobarea actelor de casare a publicațiilor deteriorate fizic și depășite în conținut din evidența
documentară a bibliotecii USEFS.
16. Ședința din 28.06.2019 /pr.verb.nr.5:
1.Aprobarea taxei de perfectare a dosarelor depuse de către candidaţii pentru participarea la
concursul de înmatriculare la studii superioare (ciclul I, ciclul II) cu finanţare bugetară și pe bază
de contract în sumă de 30,00 (treizeci) lei pentru o persoană.
2. Aprobarea taxei pentru cazarea abiturienţilor în căminele studenţeşti al USEFS, în perioada
susţinerii examenelor de admitere în sumă de 30,00 (treizeci) lei /zi.
3. Aprobarea taxei pentru testarea medicală specializată (encefalogramă) a abiturienților, în sumă
de 100,00 (una sută) lei pentru o investigație/persoană.
4. Aprobarea taxelor de studii pentru studenţii Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
cetățeni ai RM, cetăţeni ai României și statelor CSI, cetățeni străini ai altor state, pentru anul de
studii 2019-2020.
5. Aprobarea taxei de studii privind stabilirea tarifului pentru instruirea studenţilor la catedra
militară din cadrul USEFS.
6. Aprobarea contractelor – tip de înmatriculare la studii pentru anul 2019-2020 la Ciclul I –
Licență și Ciclul II - Masterat.
7. Inițierea anunțului de concurs pentru ocuparea funcției de rector al USEFS.
8. Suspendarea din calitatea de membru al CDSI al USEFS a dl Veaceslav Manolachi pe
perioada desfăsurării alegerilor rectorului USEFS, în baza cererii depuse.
17. Ședința din data de 18.07.2019 /pr.verb.nr.6:
1. Aprobarea actului de achiziție a mărfurilor de către Combinatul de articole din carton SA, MD
2037, str.Transnistria,16 (actele de casare nr.85 și nr.86 a publicațiilor deteriorate fizic și depășite
în conținut din evidența documentară a bibliotecii USEFS examinate în procesul verbal nr.4 din
29.05.2019 al CDSI).
2. Propunerea dnei Cauș Vasilisa de a convoca la data de 29.07.2019 o ședință ordinară în
legătură cu examinarea de către membrii CDSI a dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea
funcției de rector al USEFS.
18. Ședința din data de 29.07.2019/pr.verb.nr.7:
1. Examinarea și aprobarea dosarelor depuse de către candidați pentru participarea la concursul
de ocupare a funcției de rector al USEFS, care s-a desfășurat în perioada 12 iulie - 26 iulie 2019 în
incinta Universității de Stat de Educație Fizică și Sport.
2. Plasarea informației pe pagina web a universității cu privire la dosarele depuse pentru
concursul de ocupare a funcției de rector al USEFS.
19. Ședința din data de 29.07.2019 /pr.verb.nr.8:
1. Aprobarea deciziei de dare în locaţiune agentului economic SRL „Dulce-Dulce” a spaţiului
pentru prestarea serviciilor de alimentaţie începând cu 01 septembrie 2019.
20. La data de 30.08.2019/pr.verb.nr.9:
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1. Examinarea și aprobarea listei candidaților pentru participarea la vot în concursul de ocupare a
funcției de rector al USEFS.
2. Aprobarea textului buletinului de vot.
3. Dezbaterile publice electorale aferente alegerii rectorului USEFS.
Consiliul de administrație
În baza Codului Educației al Republicii Moldova și în scopul administrării operative a
procesului instructiv-educativ, la ședința Senatului USEFS din 29.09.2015 (proces-verbal nr.1) a
fost constituit Consiliul de administrație al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport în
următoarea componență:
1. Manolachi V., rectorul universității, președinte;
2. Dorgan V., prim-prorector;
3. Demcenco P., prorector pentru dezvoltarea academică și calitatea studiilor;
4. Budevici-Puiu L., prorector pentru activitatea științifică;
5. Eșanu D., prorector pentru educație și sport;
6. Dumanschi G., prorector pentru relații internaționale;
7. Toma A., prorector pentru logistică și probleme financiare;
8. Busuioc S., decanul facultății Pedagogie;
9. Triboi V., decanul facultății Sport;
10. Racu S., decanul facultății Kinetoterapie;
11. Guțu A., decanul facultății Protecţie, pază şi securitate;
12. Cotorcea A., decanul facultății Învățământ cu Frecvență Redusă;
13. Creciun V., studentă;
14. Calugher V., directorul Departamentului Studii.
Consiliul de administraţie va permite rezolvarea promptă a problemelor privind diferitele
aspecte ale procesului de învățământ în vederea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare în
domeniul culturii fizice și sportului.
Consiliul științific
Cercetarea ştiinţifică şi performanţa sportivă sunt componente esenţiale ale activităţii
membrilor comunităţii academice. Acestea reprezintă o obligaţie de bază a fiecărui cadru didactic
şi constituie un criteriu important de evaluare a calificării şi profesionalismului acestuia.
Activitatea Consiliului ştiinţific al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport urmăreşte
promovarea cercetării ştiinţifice, a performanţei sportive la standarde calitative recunoscute prin
integrarea în programele naţionale şi internaţionale, accesul la publicaţiile naţionale şi
internaţionale, obţinerea unor venituri suplimentare pentru dezvoltarea universităţii.
Componența Consiliului ştiinţific:
Budevici-Puiu L., dr., conf. univ., preşedinte;
Dorgan V., dr. hab., prof. univ.;
Carp I., dr., prof. univ.;
Jurat V., dr., conf. univ.;
Povestca L., dr., prof. univ.;
Nastas Natalia, drd.;
Lungu E., secretar.
Pentru realizarea misiunii sale de bază, Consiliul ştiinţific al USEFS organizează şi susţine
dezvoltarea direcţiilor sale de cercetare ştiinţifică prin: acumularea de cunoştinţe noi şi
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valorificarea acestora sub formă de publicaţii, comunicări, creaţii de autor, contracte etc.;
participarea constantă şi nemijlocită la programe de cercetare interne şi internaţionale; sporirea
prestigiului ştiinţific şi sportiv al universităţii la nivel naţional şi internaţional.
Rectorul universității
Conducerea operativă a USEFS este asigurată de rector, asistat de prorectori, cu sprijinul
consiliului de administrație.
Rector al USEFS este dl Veaceslav Manolachi, doctor habilitat, profesor universitar,
Academician al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă, doctor Honoris Causa în 13 centre
universitare din lume, Maestru al sportului, Antrenor Emerit al RM, Lucrător emerit în domeniul
culturii fizice și sportului din RM, Cavaler al Ordinului «Gloria Muncii», al «Ordinului de
Onoare», al «Ordinului Republicii», deținător al Medaliei «Meritul Olimpic».
2.2. Facultăți/departamente/catedre
În anul universitar 2018-2019 în cadrul USEFS au activat 5 facultăți:
 facultatea Pedagogie
 facultatea Sport
 facultatea Kinetoterapie
 facultatea Pază, protecție și securitate
 facultatea Învățământ cu frecvență redusă.
Organul suprem de conducere al facultăţii este Consiliul facultăţii, care este ales pentru un
termen de cinci ani în conformitate cu reglementările în vigoare.
Membrii Consiliului facultăţii sînt, de regulă, persoane cu titlu ştiinţific şi ştiinţificodidactică şi studenţi. În Consiliu sunt reprezentate toate subdiviziunile Facultăţii în baza
respectării principiului egalităţii în drepturi. Membrii din oficiu ai Consiliului facultăţii sânt
decanul, prodecanul şi şefii catedrelor din cadrul facultăţii. Studenţii sânt reprezentaţi în Consiliul
facultăţii în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor. Durata mandatului membrilor
Consiliului din rândul studenţilor este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
Componenţa Consiliului facultăţii Pedagogie
Nr.
Numele, prenumele
Funcția
crt.
1. Busuioc Serghei
dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Pedagogie, preşedinte al
Сonsiliului Facultăţii
2. Volcu Irina
drd., lector univ., prodecan al Facultăţii de Pedagogie
vicepreşedinte al Consiliului Facultății
3. Mihai Onoi
dr., lector univ., Catedra Nataţie şi Turism, secretarul Consiliului
4. Goncearuc Svetlana
dr., prof. univ., șeful Catedrei Ştiinţe Psihopedagogice şi
Socioumanistice
5. Ghețiu Adelina
dr., lect.,univ., Catedra Ştiinţe Psihopedagogice şi
Socioumanistice
6. Leşcu Artur
drd., lector.univ., Catedra Ştiinţe Psihopedagogice şi
Socioumanistice
7. Branişte Gheorghe
dr., conf.univ., şeful Catedrei BTMCF
8. Danail Sergiu
dr., prof. univ., Catedra BTMCF
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9.
10.
11.
12.

Arsene Igor
Mindrigan Vasile
Diacenco Evghenia
Bugu Mihaela

13. Colotuha Irina
14. Tihon Cristian
15. Onofrei Dmitri

dr., conf. univ., Catedra BTMCF
dr., conf.univ., Catedra Nataţie şi Turism
dr., conf. univ., Catedra Nataţie şi Turism
studentă, grupa 404 EFP, preşedinte al biroului Sindical
Studenţesc facultatea Pedagogie
studentă, grupa 310 EFP
masterand, anul I TMF
student, grupa 309 EFP

Componenţa Consiliului facultăţii Sport
Nr. Numele, prenumele
Funcția
Crt.
1
Triboi Vasile
dr., profesor universitar, Antrenor Emerit, decanul Facultăţii de
Sport – preşedinte
2
Volcu Gheorghe
drd., lector universitar, prodecan – vicepreşedinte
3
Creciun Valeria
studentă - secretar
4
Budevici-Puiu Anatolie
dr., prof. univ., şeful Catedrei Managementul Culturii Fizice
5
Franţ Ana
drd., lector universitar, Catedra Managementul Culturii Fizice
6
Savin Alexandru
drd., lector universitar, Catedra Managementul Culturii Fizice
7
Vicol Dragoş
dr. hab., prof. univ., şeful Catedrei Limbi Moderne
8
Brega Viorica
dr., conf. univ., Catedra Limbi Moderne
9
Coronovschi Zinaida
lector universitar, Catedra Limbi Moderne
10
Povestca Lazar
dr., prof. univ., Antrenor Emerit, şeful Catedrei Atletism
11
Svecla Svetlana
dr., lector universitar, Catedra Atletism
12
Mrut
dr., prof. univ., Catedra Atletism
13
Mocrousov Elena
dr., conf.univ., şefa Catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor
14
Sîrghi Sergiu
dr., lector universitar, Catedra Teoria şi Metodica Jocurilor
15
Tabârţa Vasile
dr., conf.univ., Catedra Teoria şi Metodica Jocurilor
16
Stepanov Vasile
dr., lector universitar, Catedra Teoria şi Metodica Jocurilor
17
Volcu Irina
drd., lector universitar, vicepreşedinte Sindicatul USEFS
18
Nirca Octavian
preşedintele Biroului Sindical al studenţilor facultăţii sport
19
Ciobotaru ana
sudentă, gr. 101AS
20
Frunze Ludmila
studenta, gr. 401 EFS
21
Pantea Ion
student, gr. 301 EFS
22
Stavinschi Marin
student, gr. 103 ODS
Componenţa Consiliului facultăţii Kinetoterapie
Nr. Numele, prenumele
Funcția
Crt.
1 Racu Sergiu
dr., conf. univ., decanul facultăţii Kinetoterapie, preşedintele Consiliului
2 Carp Ana
drd., lect. univ., prodecanul facultăţii Kinetoterapie, vicepreşedintele
Consiliului
3 Agapii Eugeniu
dr., conf.univ., şeful catedrei Kinetoterapie, membru
4 Erhan Ecaterina
dr., conf.univ., şeful catedrei Medicina sportivă, membru
5 Moroșan Ion
dr., catedra Medicină sportivă, membru
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6
7
8
9
10
11
12
13

Buftea Victor
Zavalişca Aurica
Jurat Valeriu
Peni Irina
Novoloacă Olga
Ghenea Daniela
Rotaru Vitalie
Efros Ecaterina

dr., conf. univ., şeful catedrei de Gimnastică, membru
dr., conf.univ., catedra Kinetoterapie, membru
dr., conf. univ., catedra de Gimnastică, membru
secretarul facultății
studentă grupa 313 K, membru
studentă grupa 211 K, membru
student, grupa 213 K, membru
studentă, grupa 111K, membru

Componenţa Consiliului facultăţii
Nr. Numele, prenumele
crt.
1. Alexei Guţu
2. Victor Manolachi
3. Mihai Drăniceru
4. Andrei Nastas
5. Angela Polevaia-Secăreanu
6. Vitalie Pleşca
7. Dumitru Baltag
8. Irina Antoşciuc-Burciu
9. Alexei Postolachi
10. Deliu Nicolae
11. Elena Bernevec
12. Vozian Ion

Protecție, pază și securitate
Poziția
dr., conf.univ., decanul Facultăţii PPS – președinte
dr., conf.univ., șeful catedrei Drept
lector univ., prodecanul facultăţii Protecţie, pază şi securitate
dr., șeful Catedrei Protecţie, pază şi securitate
dr., conf.univ., șeful Catedrei Probe sportive individuale
șeful Catedrei militare
dr., conf.univ., Catedra Drept
lector univ., Catedra Protecţie, pază şi securitate
lector univ., Catedra Probe sportive individuale
student, grupa105 SCP, liderul sindical al studenţilor Facultăţii
PPS
studentă, grupa1MSS
student, grupa 204 SCP

Componenţa Consiliului facultăţii Învățământ frecvență redusă
Nr. Numele, prenumele
Poziția
crt.
1. Cotorcea Anatol
dr., conf. univ., Antrenor Emerit al Republicii Moldova,
decanul facultăţii ÎFR – preşedinte
2. Gîdei Mariana
lector univ., prodecan – vicepreşedinte
3. Vicol Dragoș
dr.hab., prof. univ., șeful catedrei Limbi moderne
4. Povestca Lazar
dr., prof. univ., şeful catedrei Atletism,
5. Mocrousov Elena
dr., conf., șeful catedrei Teoria şi metodica jocurilor
6. Mindrigan Vasile
dr.,conf.univ.șeful catedrei Natație și turism
7. Victor Buftea
dr., conf.univ., catedra de Gimnastică
8. Erhan Ecaterina
dr.conf. univ., șeful catedrei de Medicină sportivă
9. Nastas Andrei
dr., șeful catedrei Protecţie, pază şi securitate
10. Braniște Gheorghe
dr., conf.univ., șeful catedrei Teoria și metodica culturii fizice
11. Budevici-Puiu Anatol
dr.., prof.univ. șeful catedrei Managementul culturii fizice
12. Polevaia- Secăreanu Angela dr., conf.univ., șeful catedrei Probe sportive individuale
13. Svetlana Goncearuc
dr., prof.univ., șeful catedrei Științe psihopedagogice și
socioumanistice
14. Carțîn Victor
student, an.V, gr.2
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15.
16.
17.
18.
19.

Patrachi Cristina
Pluta Alexandru
Crețu Eugeniu
Nina Dănilă
Grecu Doina

studentă, an.IV, gr.7
student, an.IV, gr.6
student, an.IV, gr. 2
metodist
secretarul facultății

Departamentele Universității de Stat de Educație Fizică și Sport
DEPARTAMENTUL STUDII este o subdiviziune a universităţii, care activează în baza
documentelor normative ce reglementează procesul de învăţămînt din Republica Moldova, a
ordinelor rectorului (prorectorului).
Obiectivele de bază ale Departamentului Studii sunt:
- evidenţa, organizarea şi asigurarea procesului de învăţămînt;
- organizarea şi asigurarea tehnico-materială şi didactică a procesului de învăţămînt;
- formarea şi evidenţa contingentului de studenţi.
Componența Departamentului Studii se aprobă de Rectorul universităţii. Obligaţiunile şi
competenţa angajaţilor departamentului se determină şi se aprobă de prorectorul pentru activitatea
didactică în funcţie de necesităţile de organizare, eficienţa procesului instructiv-educativ şi
asigurarea evidenţei contingentului.
Activităţi pe care le desfăşoară Departamentul:
I. Organizarea şi asigurarea procesului de învăţămînt
II. Controlul calităţii şi al eficienţei procesului de învăţămînt
III. Evidenţa şi mobilitatea contingentului de studenţi
DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Departamentul Formare Profesională Continuă (în continuare - DFPC) este subdiviziune a
USEFS, care iniţial a fost fondată prin ordinul Ministerului Ştiinţei şi Învăţământului al RM nr.
247 din 05.08.1993, prin care disciplina Educaţie fizică de la catedra Discipline Educative a
Institutului Naţional de Instruire Continuă a fost transferată în cadrul Facultăţii de Perfecţionare şi
Reciclare a specialiştilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului a Institutului Naţional de
Educaţie Fizică şi Sport. Mai târziu, facultatea menţionată, fiind comasată cu Facultatea
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, a funcţionat ca subdiviziune a USEFS, până în vara anului 2007.
Prin decizia Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 04-04-1140 din 28.08.2007 a fost fondat
Departamentul Formare Profesională Continuă (DFPC).
Misiunea principală a DFPC este oferirea serviciilor educaţionale de formare profesională
continuă de calitate solicitate de beneficiarii formării profesionale continue: instituții şi persoane
fizice cointeresate în actualizarea cunoştinţelor sau obţinerea de noi cunoştinţe şi competenţe
necesare în perfecţionarea sau recalificarea profesională în domeniul Științe ale educației și
sportului, în vederea integrării active pe piaţa muncii.
În scopul eficientizării activităţii, DFPC şi-a trasat următoarele obiective:
a) identificarea nevoilor de iniţiere, formare/recalificare profesională a specialiștilor din
domeniul educației fizice și sportului;
b) reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de
învățare pe tot parcursul vieții;
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c) racordarea permanentă a nivelului de calificare şi studii ale cadrelor didactice de educaţie
fizică şi sport la renovarea conceptuală, metodologică curriculară şi tehnologică a învăţământului
naţional;
d) optimizarea strategiilor de educaţie permanentă;
e) dezvoltarea resurselor umane prin activităţi de perfecţionare şi formare profesională
continuă;
f) pregătirea metodologică a specialiştilor, promovarea inovaţiilor ştiinţifice şi a experienţei
pedagogice avansate;
g) analiza de noi tehnologii educaţionale prin elaborarea lucrărilor ştiinţifico-didactice în
vederea dezvoltării profesionale precum şi valorificării programării a celor mai actuale probleme
educaţionale;
h) acordarea serviciilor de consultanță, asistenţă metodologică şi de specialitate organelor
locale de specialitate în domeniul învăţământului, cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport din
ţară.
Componența personalului DFPC conform statelor include 5 unități: șef – 1; metodiști – 2,
secretară – 2. În conformitate cu modificările în legislație, unitățile de metodist și secretar au fost
înlocuite cu unitatea de laborant-metodist.
Tabelul 2. Componența personalului DFPC în anul de studii 2018-2019
Nr.
crt.
1.

2.
3.

Numele, prenumele,
Studiile de bază/calificarea profesională
funcția exercitată
Ghețiu Adelina,
UPS I.Creangă. Pedagogie; master
șef DFPC
USEFS: PPS. Doctorat, specialit. Ed.
1,0 salariu
fizică și sport, kinetoterapie și recreație
Sava Panfil, metodist
Instit. de Stat de Cultură fizică, Lvov
DFPC, 1,0 salariu
(Ucraina), prof. de cultură fizică și sport
Bețivu Olga, metodist UPS I. Creangă. Filologie; limba și
1,0 salariu, secterar - 0,5 literatura rusă în școli naționale
salariu

Titlul științific/
Titulari/ Vârsta
gradul didactic cumularzi (ani)
Doctor în științe
titular
54
pedagogice, lector
univ.
Conferențiar univ.
titular
69
-

titular

51

În anul universitar 2018-2019 în cadrul DFPC au fost angajate 3 persoane (Tabelul 2),
acestea acoperind 2,5 unități: șef – 0,75; laborant-metodist – 1,5.
DEPARTAMENTUL DE LOGISTICĂ ŞI PROBLEME FINANCIARE. Logistica se
manifestă prin planificarea integrată şi gestionarea optimă a fluxului de mărfuri şi materiale, a
serviciilor şi lucrărilor de la furnizori la destinatar, în vederea satisfacerii tuturor cerinţelor legate
de procesul principal în domeniu, de dezvoltare a bazei tehnico-materiale şi didactice.
Începînd cu anul 2005, USEFS a parcurs o etapă ascendentă în dezvoltarea bazei tehnicomateriale şi didactice, care a schimbat, în general, aspectul şi condiţiile în care activează
universitatea, devenind una dintre cele mai bine dotate şi performante instituţii din Republica
Moldova.
În cadrul Departamentului de logistică şi probleme financiare îşi desfăşoară activitatea circa
20 de angajaţi:
 Vladimir Dragomir, Sergiu Ţurcanu - ingineri;
 Veronica Postevca —şefa cazangeriei;
 Nina Răilean - şefa depozitului;
 Ivan Caţavelea, Anatolie Slovov, Anatolie Toma, Grigore Vîrlan - lăcătuşi;
 Vasile Vartic - tîmplar;
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 Igor Pavlov, Grigore Oanţa, Ghenadie Mahiboroda, Alexandru Siminiţchi - operatori;
 Vitalie Hamurari, Alexandru Siminiţchi, Mihai Ghenita - conducători auto;
 Oxana Şumila, Eugenia Delipovici, Ion Roşior, Ion Popa, Oxana Dicaia, Claudia Bacioi muncitori.
Catedrele Universității de Stat Educație Fizică Sport
În USEFS procesul de studii este organizat în cadrul a 5 facultăți și 14 catedre.
Facultatea Sport are în componența sa 4 catedre:
 Managementul culturii fizice
 Teoria și metodica jocurilor
 Atletism
 Limbi moderne
Activitatea profesional-didactică în cadrul facultăţii Pedagogie este asigurata de 3 catedre:
 Științe psihopedagogice și socioumanistice
 Natație și turism
 Bazele teoretice ale culturii fizice
Facultatea Kinetoterapie are în componență 3 catedre:
 Gimnastica
 Kinetoterapie
 Medicină sportivă
Facultatea Pază, protecție și securitate - 4 catedre:
 Drept
 Pază, protecție și securitate
 Probe sportive individuale
 Catedra militară
2.4. Centre/laboratoare de cercetare
Cercetarea ştiinţifică se realizează şi prin unităţi sau structuri distincte de cercetaredezvoltare create la nivelul catedrelor, al facultăţilor sau al universităţii, cu aprobarea Senatului
universitar.
USEFS, consorţiile şi parteneriatele naţionale şi internaţionale încheiate cu aceasta, în
calitate de instituţie academică organizatoare de programe de studii superioare de doctorat, a
constituit Consiliul ştiinţific, care funcţionează în baza prevederilor propriului regulament, ale
Cartei universitare şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare
de doctorat (ciclul III) în USEFS. Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte, asimilat/asociat
cu funcţia de Prorector, care este numit în urma unui concurs public organizat de către USEFS, în
persoana dnei Budevici – Puiu Liliana, dr., conf.univ.
Printre principalele atribuţii ale Consiliului ştiinţific putem menționa:
a) elaborarea strategiei de cercetare a USEFS, ori a consorţiului sau parteneriatului;
b) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolii/şcolilor doctorale din
cadrul universităţii ori parteneriatului;
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c) selectarea conducătorilor de doctorat pentru activitate într-o nouă şcoală doctorală a
universităţii;
d) coordonarea parteneriatului potrivit contractului de parteneriat, dacă este cazul;
e) monitorizarea planificării și îndeplinirii activității de cercetare – inovare a USEFS;
f) raportarea și aprobarea activității de cercetare – inovare a USEFS;
g) alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul universităţii de organizare şi
desfăşurare a programelor de studii de doctorat.
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport dispune de un Centru Științific în domeniul
Educației Fizice și Sportului, de Şcoala doctorală care asigură procesul de studii la Ciclul III.
Centrul Științific în domeniul Educației Fizice și Sportului conlucrează cu laboratoarele de
cercetare în domeniul de referință, iar dotarea acestora corespunde exigenţelor temelor abordate.
Echipamentele existente permit realizarea unor cercetări de anvergură pe plan naţional şi
internaţional.
În Figura 1 prezentăm Organigrama organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării a Universității
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport .
Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului (CCŞEFS) al
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport funcţionează în baza deciziei Senatului USEFS,
fondat prin ordinul rectorului nr. 26 din 14.03.2007.
Temeiul organizării: Codul Educaţiei al Republicii Moldova; Strategia de cercetare
ştiinţifică a USEFS pentru anii 2015-2020, aprobată la şedinţa Senatului USEFS, p.v., nr.9 din
02.06.2015; Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat
(Ciclul III) în USEFS aprobat la şedinţa Senatului USEFS, p.v. nr.5 din 12.02.2015.
În cadrul CCȘEFS își desfășoară activitatea 13 laboratoare de cercetare științifică, care sunt
afiliate catedrelor de specialitate după cum urmează: Bazele teoretice ale culturii fizice; Medicina
sportivă; Kinetoterapie; Atletism; Gimnastică; Nataţie şi turism; Teoria și metodica jocurilor;
Managementul culturii fizice; Probe sportive individuale; Științe psihopedagogice şi
socioumanistice; Drept; Protecție, pază și securitate și Limbi moderne.
Laboratoarele de cercetare științifică funcționează în cadrul catedrelor universității, aici fiind
asigurate realizarea proiectelor de cercetare 5 la număr în anul de studii 2018-2019. Tot în cadrul
laboratoarelor sunt realizate tezele de licență, master și doctorat, care pun accentul pe probleme
stringente în domeniul culturii fizice și sportului.
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SENAT

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUŢIONALĂ

RECTOR

Consiliul ştiinţific

PRORECTOR
pentru activitatea ştiinţifică

ŞCOALA DOCTORALĂ

Centrul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul
Educaţiei Fizice şi Sportului

Consiliul şcolii doctorale
Laboratoare de cercetare ştiinţifică
Directorul şcolii doctorale

Serviciul de editură și
tipografie
Editura

Biblioteca

Conducători de doctorat

Studenţi doctoranzi

Figura 1. Organigrama organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării la
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Conform Hotărârii Senatului USEFS din 22.01.2019, p.v. nr.7 cu privire la aprobarea
Organigramei instituționale, CCȘEFS va avea o nouă structură.
În cadrul CCȘEFS în anul de studii 2018-2019 și-au desfășurat activitatea un număr de 5
colaboratori, 3 colaboratori în cadrul secţiei tehnico-ştiinţifică şi 7 persoane în cadrul tipografiei
USEFS, care au asigurat organizarea și buna desfășurare a mai multor evenimente și activități
științifice realizate în perioada de referință:
 Congresul științific internațional „Sport. Olimpism. Sănătate“.
 Conferința științifică internațională „Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii
fizice” etc.
 Editarea revistei „Știința Culturii Fizice” etc.
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2.5. Alte subdiviziuni structurale
CONSILIUL CALITĂŢII al USEFS este un organ consultativ al Senatului USEFS în
domeniul calităţii, având misiunea de a stabili, a documenta, a implementa, a menţine şi a
îmbunătăţi sistemul de management al calităţii din USEFS, în deplină concordanţă cu cerinţele
învăţământului superior al Republicii Moldova şi al celui european.
Obiective strategice:
- elaborarea conceptuală a sistemului de asigurare a calității, în sensul definirii structurii lui
organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a acestuia în managementul
strategic al universităţii;
- elaborarea strategiei de implementare a sistemului de asigurare a calităţii în USEFS;
- planificarea activităților şi rezultatelor preconizate a fi obţinute prin implementarea
sistemului de asigurare a calităţii;
- analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea sistemului
de asigurare a calităţii şi propunerea de soluţii privind depăşirea lor;
- evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în USEFS şi aplicarea
măsurilor necesare;
- elaborarea strategiilor de evaluare internă şi gestiunea acțiunilor de evaluare externă.
În componenţa Consiliului Calităţii sunt următoarele persoane:
Demcenco P., prorector pentru dezvoltarea academică și calitatea studiilor, preşedinte;
Ghețiu A., vicepreşedinte;
Zavalişca A., şefa Departamentului Managementul Calităţii;
Calugher V., director Departament Studii;
Guţu A., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a facultăţii Protecţie, pază şi securitate;
Racu S., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a facultăţii Kinetoterapie;
Busuioc S., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a facultăţii Pedagogie;
Triboi V., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a facultăţii Sport;
Cotorcea A., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a facultăţii Învăţămînt cu frecvenţă
redusă;
Mocrousov E., şefa Secţiei de audit intern al USEFS;
Creciun V., studentă, facultatea Sport.
Asigurarea calităţii în cadrul USEFS nu constituie un scop în sine, ci un mijloc prin care
universitatea este orientată spre performanţă. Prin intermediul sistemului calităţii se dezvoltă o
cultură a calităţii în activitatea personalului şi a studenţilor.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT AL CALITĂŢII a fost constituit prin ordinul
rectorului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport nr.109 din 30.12.2014 „Referitor la
formarea Departamentului Managementul calităţii al USEFS” în baza cerinţelor Codului Educaţiei
al RM, în vederea sporirii calităţii procesului de studii.
Departamentul Managementul calităţii al USEFS este o subdiviziune funcţională de suport
pentru elaborarea, funcţionarea, implementarea şi certificarea sistemului de management al
calităţii. El are drept scop îmbunătăţirea calităţii muncii şi studiilor în contextul sistemului
educaţional european.
Activitatea departamentului este asigurată de următorii membri: A. Zavalişca, V. Brega, N.
Vizitei, E. Erhan, Gh. Branişte, P. Poburnîi, N. Șaragov, V. Roşca.
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Direcţiile prioritare ale activităţii Departamentului Managementul calităţii al USEFS sunt
axate pe următoarele obiective:
1. Asigurarea calităţii învăţămîntului universitar la ciclurile I, II şi doctorat, prin
implementarea noilor tehnologii.
2. Asigurarea calităţii pregătirii viitorilor specialişti din domeniu prin accesul deschis al
beneficiarului la informaţii şi standardele europene.
3. Asigurarea calităţii formării continue a cadrelor didactice de profil prin utilizarea surselor
de informare şi de cunoaştere.
Astfel, în prezent este formată o bază bine definită a Departamentului Managementul
Calităţii al USEFS, care contribuie la realizarea cu succes a activităţilor de instruire şi antrenament
în conformitate cu standardele învăţămîntului european şi ale celui mondial.
SECŢIA DE AUDIT INTERN are misiunea de a determina eficacitatea sistemului calităţii
în raport cu realizarea obiectivelor referitoare la calitate, identificarea posibilităţilor de
îmbunătăţire a activităţilor din USEFS în raport cu cerinţele tuturor părţilor interesate, verificării
îndeplinirii cerinţelor obligatorii şi indicatorilor de performanţă precizaţi în Metodologia de
evaluare externă, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă ai ANACEC.
Activitatea de auditare internă se desfăşoară sub conducerea Consiliului calităţii al USEFS.
Obiectivele strategice ale Secţiei de audit intern sunt:
- Evaluarea modului în care se aplică politica USEFS în domeniul calităţii şi sunt realizate
obiectivele stabilite în domeniul calităţii; elaborarea strategiei de implementare a sistemului de
asigurare a calităţii în USEFS;
- Monitorizarea îndeplinirii planului strategic al universităţii şi a planului de îmbunătăţire a
calităţii activităţilor USEFS;
-Planificarea propriu-zisă a auditurilor privind activităţi specifice;
-Participarea activă la aplicarea regulamentelor şi procedurilor ce privesc activitatea didactică
din universitate/facultate/catedră;
-Demararea procesului de autoevaluare la nivel de facultate/catedră în vederea obţinerii
autorizării/acreditării conform dispoziţiilor legale.
Componenţa Secţiei de audit intern:
 Mocrousov Elena, dr., conf.univ., preşedinte;
 Gîdei Mariana, lector univ., drd., prodecanul Facultăţii Învăţămînt cu frecvenţă redusă,
membru;
 Cireş Victoria, lector univ., drd., metodist al Departamentului Studii, membru;
 Carp Ion, dr., prof.univ, catedra Teoria și metorica culturii fizice, membru;
 Șaragov Natalia, lector univ., catedra de Știinţe psihopedagogice şi socioumanistice,
membru;
 Manolachi Victor, dr., conf.univ., șef catedra Drept, membru;
 Stepanov Vasile, dr., catedra Teoria şi metodica jocurilor, membru.
Comisia de audit intern al universităţii elaborează programul şi raportul de audit intern pe
universitate, care este supus analizei şi aprobării în cadrul Consiliului calităţii al USEFS.
CENTRUL UNIVERSITAR DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ este creat
ca structură specializată a universităţii în conformitate cu ordinul Ministerului Educaţiei nr.970 din
10 septembrie 2014 şi Hotărârea Senatului USEFS din 04.12.2014, proces-verbal nr. 4. În
activitatea sa centrul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul Educaţiei, actele
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normative ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, Carta Universităţii, actele legislative
şi normative în domeniul ocupării forţei de muncă.
Personalul centrului:
 Calugher Viorica – director Centru;
 Drăniceru Mihai, metodist-responsabil de stagiile de practică şi de relaţiile cu
întreprinderile;
 Carp Ana, metodist documentarist-recepţionist;
 Branişte Gheorghe, psiholog-consilier în carieră;
 Lascov Adrian, informatician-programator.
Centrul are ca obiective esenţiale:
- promovarea valorilor universitare şi a imaginii universităţii în rîndul tinerilor, inclusiv al
absolvenţilor liceelor, al studenţilor şi absolvenţilor universităţii;
- susţinerea, informarea şi consultarea elevilor şi absolvenţilor liceelor privind orientarea
profesională, informarea studenţilor cu privire la locurile stagiilor de practică şi posibilităţile de
plasare în cîmpul muncii.
Centrul efectuează misiuni cu privire la:
Informare
- participă la elaborarea şi realizarea politicii de informare; în comun cu catedrele şi
facultăţile, elaborează materiale publicitare privind studiile la universitate;
- asigură, cu mijloacele proprii şi cu cele ale structurilor universitare specializate, editarea
pliantelor şi a altor materiale publicitare, ce ţin de orientarea profesională, stagiile de practică,
plasarea studenţilor în cîmpul muncii;
- organizează pentru elevii liceelor, ai şcolilor şi ai altor instituţii de învăţămînt preuniversitar
seminare, întruniri, zile de acces liber, întîlniri cu absolvenţii universităţii, actuali conducători de
întreprinderi, personalităţi marcante, în scopul promovării imaginii universităţii;
- elaborează programe şi acorduri de colaborare cu centre similare autohtone şi străine,
organizaţii nonguvernamentale, alte organisme internaţionale privind dezvoltarea resurselor
umane;
-conlucrează cu alte organizaţii nonguvernamentale în vederea promovării politicii de
ocupare a tineretului în Republica Moldova.
Orientare profesională
-elaborează, în strînsă legătură cu facultăţile, catedrele şi serviciile competente ale
universităţii, informaţii şi
materiale publicitare despre studii, specialităţile universităţii, încadrarea în cîmpul muncii şi
cariera profesională a absolvenţilor universităţii.
-favorizează participarea profesorilor la diferite acţiuni de informare şi de orientare
profesională, precum şi crearea unor noi filiere de specializare conform cerinţelor pieţei muncii;
-desfăşoară diferite activităţi de orientare profesională cu aplicarea tehnicilor moderne;
-studiază, argumentează şi propune organelor superioare modalităţi de perfecţionare a
sistemului de admitere în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova.
Comunicare cu întreprinderile şi asistenţă în plasarea studenţilor în cîmpul muncii
-colaborează cu agenţii economici în vederea creării bazei de date a locurilor pentru stagii de
practică şi angajare în cîmpul muncii;
-stabileşte relaţii necesare cu reprezentanţii activităţilor economice, sociale şi profesionale,
precum şi cu serviciile de încadrare în cîmpul muncii (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă, Asociaţia Micului Business, Camera de Comerţ şi Industrie, Biroul de Statistică);
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-studiază piaţa forţei de muncă, informează studenţii şi mediul universitar despre cererea şi
oferta forţei de muncă, prevederile legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă şi măsurile de
protecţie socială a persoanelor afectate de şomaj;
-efectuează monitorizarea încadrării absolvenţilor universităţii în cîmpul muncii, studiază
promovarea şi traiectoriile carierei profesionale a absolvenţilor;
-asigură, de comun acord cu Departamentul de formare profesională continuă, instruirea şi
formarea continuă a tutorilor stagiilor de practică ale întreprinderilor;
-ţine evidenţa persoanelor care solicită susţinere la plasarea în cîmpul muncii, acordă ajutor
în alegerea unui loc de muncă corespunzător.
Activitatea de ghidare în carieră trebuie să devină o prioritate pentru sistemul educaţional, o
şansă reală, creată pentru fiecare tînăr, în susţinerea trebuinţei lui de a-şi valorifica potenţialul
personal, spre satisfacţie proprie şi spre binele societăţii.
BIBLIOTECA USEFS este un centru stiinţifico-didactic şi informaţional, care îşi
desfăşoară activitatea în direcţiile prioritare de dezvoltare ale învăţământului universitar de cultură
fizică şi sport din Republica Moldova, orientate spre formarea unui mediu informaţional unic, în
contextul sistemului educaţional european. Ea deţine rolul central în pregătirea viitorilor specialişti
în domeniu şi contribuie la formarea continuă a cadrelor didactice de profil, oferind beneficiarilor
săi servicii de calitate şi asigurându-le accesul la multiplele surse de informare şi de cunoaştere.
Colectivul bibliotecii îşi axează activitatea pe următoarele obiective:
-dezvoltarea şi actualizarea surselor informaţionale şi de documentare în sprijinul
curriculum-ului universitar;
-intensificarea activităţii de cercetare ştiinţifică de specialitate;
-eficientizarea activităţilor ştiinţifico-metodice şi culturale;
-implementarea noilor tehnologii educaţionale;
-accesul deschis al beneficiarilor şi racordarea activităţii la standardele internaţionale;
-realizarea cataloagelor tradiţionale;
-includerea colecţiilor pe suport electronic;
-crearea bazei de date;
-implementarea SOFT-ului ИРБИС-64;
-crearea paginii Web a bibliotecii;
-crearea repozitoriului instituţional USEFS;
-elaborarea indicilor bibliografici şi a biobibliografiilor;
-formarea culturii informaţionale a beneficiarului prin intermediul cursului opţional “Bazele
culturii informaţionale”;
-crearea fişierului de autoritate a profesorilor USEFS.
Potenţialul uman disponibil al bibliotecii.
În anul de studii 2018-2019 la bibliotecă au activat 8 angajaţi:
Ciumașu Ana, şefa bibliotecii;
Cotoman Tamara, şefa serviciului Achiziţii. Evidenţa şi prelucrarea colecţiilor, grad superior
de calificare;
Vatamanu Maria, şefa serviciului Asistenţă informaţională, grad superior de calificare;
Timofti Silvia, şefa serviciului Relaţii cu publicul, gradul I de calificare;
Cotoman Ludmila, bibliotecar principal, gradul II de calificare;
Bogdan Angela, Cornea Veronica, Cabătut Tatiana - bibliotecari.
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EDITURA Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a fost fondată prin Hotărârea
Senatului USEFS din 4 iunie 2009. În cadrul ei îşi desfăşoară activitatea: Robu Ion, redactor-şef;
Petru Cociurca, laborant; Aliona Luca, redactor; Ecaterina Lungu, metodist; Cristina Movileanu,
pictor-designer; Nastas Natalia – laborant superior; Elena Spataru, corector-redactor.
Obiectivele principale ale acestei subdiviziuni a universităţii sunt:
-publicarea unor lucrări reprezentative ale cadrelor didactice şi ale studenţilor universităţii,
precum şi ale altor autori care activează în cadrul acestei instituţii;
-reeditarea publicaţiilor pe principiul îmbunătăţirii continue atît în baza unor sugestii făcute
de referenţi, cît şi a observaţiilor editoriale sau a revizuirilor efectuate de autor;
-asigurarea calităţii de conţinut şi formă.
Activitatea angajaţilor editurii este orientată în două direcţii:
-selectarea, propunerea şi pregătirea pentru publicare a lucrărilor (cărţi, publicaţii,
mercantilaj);
-tipărirea şi multiplicarea materialelor.
Această subdiviziune asigură editarea şi tipărirea de cursuri universitare, monografii,
manuale, tratate, cărţi, îndrumare de laborator, îndrumare de proiect, dicţionare, broşuri, reviste în
domeniile ştiinţifice şi culturale în limba română sau în limbi străine.
Editura este dotată cu utilaj modern de tehnoredactare şi multiplicare. Toate apariţiile
editoriale sunt executate în atelierul de multiplicare al Editurii universităţii, fiind difuzate prin
librăria editurii.
În cadrul editurii funcţionează şi o tipografie, al cărei obiect de activitate constă în tipărirea
lucrărilor didactice şi ştiinţifice (cursuri universitare, reviste etc.) întru susţinerea procesului de
învăţămînt şi de cercetare ştiinţifică, precum şi alte imprimate.
SERVICIUL RESURSE UMANE constituie factorul esenţial al activităţii unei instituţii de
învăţământ, al cărei succes depinde de modul în care angajaţii pun în practică obiectivele acesteia.
De aceea, capacităţile şi calitatea resurselor umane sunt definitorii pentru obţinerea rezultatelor
scontate. Asigurarea autonomiei universitare оn domeniul personalului se realizează prin
intermediul mecanismelor proprii de angajare, monitorizare, motivare şi flexibilizare a
personalului universitar.
Sarcina principală a Serviciului Resurse umane constă în asigurarea cu cadre de toate
categoriile conform statelor aprobate pentru organizarea procesului instructiv - educativ în
USEFS, în organizarea şi coordonarea оntregului proces de selectare şi integrare a angajaţilor.
În cadrul serviciului în anul de studii 2018-2019 au activat următoarele persoane: Elena
Suvac, inspector superior (corpul profesoral-didactic şi auxiliar), Lidia Decuseară, inspector
superior (evidenţa studenţilor).
Activitatea serviciului implică selectarea şi repartizarea corpului profesoral-didactic, auxiliar
şi a personalului administrativ-gospodăresc; legalizarea, transferul şi concedierea persoanelor
incluse în statele universităţii, conform legislaţiei în vigoare; participarea la plasarea tinerilor
specialişti în câmpul muncii; perfectarea actelor ce vizează activitatea profesională a tuturor
angajaţilor.
Politica organizaţională a resurselor umane constă în aplicarea formelor individuale şi
statistice ale angajaţilor conform normelor stabilite; planificarea şi managementul resurselor
umane în concordanţă cu obiectivele şi managementul general al instituţiei; selectarea şi angajarea
personalului conform principiului competenţei; integrarea rapidă a noilor angajaţi şi elaborarea
programelor de activitate; dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazate pe un puternic sistem de
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valori; promovarea principiilor privind etica profesională. Serviciul are drept scop asigurarea unei
dezvoltări dinamice profesionale calitative proprii, contribuind astfel la formarea unei colectivităţi
universitare elitiste, care asigură dezvoltarea dinamică a USEFS, ca instituţie de învăţământ
superior care se manifestă deosebit în educaţie, formare şi cercetare, fiind competitivă în plan
naţional şi internaţional.
CANCELARIA este o subdiviziune a USEFS subordonată direct conducerii, şi care are
atribuţii cu caracter permanent pentru efectuarea lucrărilor specifice muncii de secretariat.
Principalele funcţii care revin cancelariei sunt: prelucrarea informaţilor, documentarea;
funcţiile de reprezentare, de filtru şi legătură pentru solicitări de contacte cu administraţia, de
asistare directă a managementului.
Personalul cancelariei realizează un complex amplu de activităţi:
- executarea lucrărilor de registratură generală: sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea
corespondenţei;
- lucrări de corespondenţă primită şi emisă de administraţie; lecturarea corespondenţei
primite (cu excepţia celei confidenţiale, nominalizate), prezentarea acesteia conducerii;
- înregistrarea, repartizarea şi urmărirea rezolvării, în termenele indicate, a corespondenţei
primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării prealabile, dactilografierea lor,
prezentarea la semnat; pregătirea şi expedierea corespondenţei prin organizarea muncii curierului
sau transmiterea acesteia pe alte canale (fax, poştă electronică etc.);
- aranjarea în bibliorafturi sau în mape a corespondenţei de intrare/ieşire, împreună cu
documentele de răspuns şi cu anexele lor;
- clasarea documentelor, organizarea şi asigurarea unei bune funcţionări a arhivei
subdiviziunii;
- multiplicarea materialelor: dactilografierea, transcrierea, stenografierea şi procesarea
textelor;
- organizarea sistemului informaţional: primirea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor;
difuzarea în cadrul universităţii a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter de circulară.
Obiectivul general al subdiviziunii este sporirea calităţii, productivităţii şi flexibilităţii
muncii de secretariat prin automatizarea activităţilor referitoare la introducerea, prelucrarea,
memorarea şi extragerea informaţiilor.
Colectivul cancelariei asigură, de asemenea, întocmirea corectă, stilizarea şi redactarea
informaţiilor prelucrate, ţine evidenţa delegaţiilor şi deplasărilor angajaţilor universităţii şi a
evenimentelor profesionale.
O atenţie sporită se acordă sarcinilor şi indicaţiilor prevăzute în actele înregistrate,
integrităţii, securităţii şi confidenţialităţii documentelor, informaţiilor sau altor date utilizate în
desfăşurarea activităţii USEFS.
În cadrul cancelariei în anul de studii 2018-2019 au activat următoarele persoane:
 Manuil Tamara, şefa cancelariei;
 Hristoforova Natalia, şefa biroului de dactilografiat;
 Apachița Iana, curieră;
 Darii Diana, paşaportistă.
CONTABILITATEA, serviciul economico-financiar, aflat în subordinea conducătorului
instituţiei în colaborare cu alţi conducători de compartimente, planifică şi coordonează activitatea
administrativă, evaluează resursele financiare, supraveghează operaţiunile financiare ale unităţii,
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monitorizează utilizarea raţională a resurselor financiare şi efectuarea cheltuielilor, elaborează şi
implementează măsuri de îmbunătăţire a indicilor economico-financiari şi de utilizare a rezervelor
din cadrul universitatii, reprezintă universitatea academica în relaţiile de lucru cu alte
compartimente sau cu alţi agenţi economici.
Angajaţii contabilităţii în anul de studii 2918-2019:
 Popov Margareta, contabil-sef;
 Gligor Lucia, contabil-sef adjunct;
 Suhaiţchi Valentina, contabil-coordonator;
 Clim Marcela, economist-coordonator;
 Ignat Inna, economist cat.I;
 Vacariţa Maria, contabil-casier.
SINDICATUL UNIVERSITĂȚII DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT a fost
înregistrat pe 12 decembrie 2012 cu numărul de înregistrare 5538 şi îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii
nr. 87, Legea Sindicatelor, Statutul Sindicatului.
Activitatea sindicală a USEFS este coordonată de Consiliul de administrare în următoarea
componenţă: Gheorghe Egorov – președinte, Elena Suvac, Irina Volcu, Sergiu Racu, Alexei
Vişnevschi, Veronica Postevca, Ciumașu Ana, Doina Cazacu, Lilia Armăsari, Clim Marcela, Bugu
Mihaela, Fiodor Eugenia, Sergiu Mircos, Alexandru Vreme.
Direcţiile principale ale activităţii sindicale în cadrul universităţii sunt:
- apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, colective şi individuale, ale membrilor
sindicatului, în instanţele de judecată, în asociaţiile obşteşti etc.;
- protecţia social-economică a membrilor de sindicat - salariaţi şi studenţi;
- negocierea contractelor de muncă la nivel de unitate şi semnarea lor;
- stimularea studenţilor care participă la conferinţe, seminare, întruniri ştiinţifice, precum şi
la competiţii sportive de diferit nivel din ţară şi de peste hotare;
- organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive şi cultural-educaţionale.
Sindicatul, în comun cu administraţia, decanatele şi alte structuri universitare, optează pentru
stabilirea unei cooperări intense cu studenţii. De-a lungul anilor, au fost organizate multiple
acţiuni cu caracter educaţional:
- concursuri sportive devenite tradiţionale (crosul de toamnă/primăvară la atletism, competiţii
la lupte, jocuri sportive, nataţie, campionate interne şi universiade);
- sărbători consacrate unor evenimente importante (Balul Bobocilor, Ziua Profesorului,
Ziua Internaţională a Studenţilor, Revelionul, Ziua Internaţională a Femeii etc.);
- întîlniri cu personalităţi ilustre —sportivi de performanţă, antrenori emeriţi, scriitori, poeți,
preoţi, medici;
- concursuri la disciplinele predate, conferinţe, mese rotunde, şezători literare etc.;
- serate de divertisment (concursuri distractive, TVC- uri, Miss USEFS etc.);
- excursii în locuri istorice din ţară, pelerinaje;
- vizite colective la teatre, cinematografe, muzee, expoziţii;
- matineuri ale copiilor angajaţilor universităţii, organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
Sindicatul susţine iniţiativa studenţilor-activişti, acordîndu-le premii, cadouri, bilete de
călătorie.
În viitor, sindicatul îşi propune să continue activitatea în vederea realizării obiectivelor sale,
contribuind la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, de studii şi de trai; la creşterea stării social29

economice a studenţilor şi a profesorilor prin majorarea burselor şi a salariilor; la eficientizarea
acţiunilor cultural-sportive; la acordarea unui număr suficient de bilete de călătorie şi de tratament
salariaţilor universităţii.
SERVICIUL MEDICAL al USEFS este o subdiviziune a universității menită să realizeze
acțiunile necesare în vederea efectuării controlului privind starea sănătății studenților și a corpului
profesoral, precum şi starea igienico-sanitară în universitate.
Angajații Serviciului medical asigură, de asemenea, asistența la competiții și acordă ajutor
medical urgent în caz de necesitate.
Activitatea acestui serviciu este asigurată de o echipă calificată de cadre medicale:
1. Popa Galina, medic superior;
2. Avram Aliona, medic categoria I.
CANTINA USEFS este o subdiviziune a universităţii menită să asigure o alimentaţie
adecvată a studenţilor şi profesorilor, precum şi a sportivilor în perioada desfăşurării
cantonamentelor de pregătire şi a competiţiilor.
Unitatea are o capacitate de pregătire a hranei pentru circa 300 de persoane şi este dotată cu
utilaj performant, ce corespunde standardelor contemporane.
Colectivul cantinei este constituit din următoarele persoane: Ala Colesnic - șeful cantinei;
Chigai Vera, Maria Gahramanov, Rotaru Violeta - bucătari; Svetlana Mironov - contabil;
Gospodinova Mariana - casier-controlor; Angela Robu și Maria Sоrbu - personalul tehnic.
Angajaţii subdiviziunii acordă o atenţie deosebită întocmirii meniului îin baza
recomandărilor nutriţioniştilor, incluzind produse calitative, care au conţinutul necesar de
proteine, lipide, glucide, minerale şi vitamine. Activitatea lor se desfăşoară conform normelor
igienico-sanitare în vigoare şi ale tehnicii securităţii. Ca rezultat al concursului republican
organizat la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova (ordinul nr. 626
din 05.09.2008), cantina USEFS a fost desemnată drept cea mai bună unitate de alimentaţie
studenţească din ţară.
Capacitatea de servire a mesei la cantina universităţii a fost menţinută în limitele anterior
definite, intervenţiile pe această perioadă fiind mai mult de natura calitativă, în sensul asigurării
unei diversităţi corespunzătoare la meniurile ofertate şi intensificarea sistemului de control în ceea
ce priveşte calitatea produselor utilizate şi oferite studenţilor. Astfel, pentru anul 2018-2019 au
fost deserviţi de către Cantina USEFS cca 250 de studenţi şi 100 de colaboratori zilnic.
COMPLEXUL SPORTIV al blocului principal al USEFS are o suprafaţă totală de 10000m2
şi reprezintă un veritabil lăcaş al sportului, оn care se antrenează studenţii universităţii şi care
oferă servicii contra plată pentru toţi doritorii de a practica sportul.
Complexul sportiv include 6 săli:
- Sala universală de jocuri sportive, оn care se practică fotbal de sală, handbal, volei, baschet
etc. Aici au loc competiţii universitare, naţionale şi internaţionale. Sala este dotată cu tehnică
modernă şi aparataj de sonorizare performantă. Antrenori: Alexandru Şestopal, Valentin Pereu,
Tatiana Graboveţcaia.
- Sala de aerobică, gimnastică ritmică şi dans, amenajată pentru buna desfăşurare a
antrenamentelor la fitness, aerobică, gimnastică ritmică şi gimnastică estetică. Antrenori:
Aftimciuc Olga, Craijdan Olga.
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- Sala de gimnastică artistică, dotată cu aparataj performant al firmei „GYMNOVA”.
Antrenori: Gheorghe Cerescu, Rodica Podlesnov.
- Sala de arte marţiale, care dispune de utilajul necesar pentru procesul de antrenament la
această probă de lupte. Antrenori: Igor Neagu, Scobioală Ghenadie.
- Sala de tenis de masă, dotată cu 12 mese de tenis permite desfăşurarea competiţiilor şi
participarea nemijlocită la joc a 48 persoane. Antrenori: Elena Mocrousov, Valeria Grosul.
- Sala de forţă, dotată cu trenajoare moderne şi performante. Antrenori: Lilian Oprea, Sergiu
Stratulat.
Complexul sportiv include, de asemenea, un cort de tenis şi un teren de minifotbal la aer
liber, o saună de recuperare şi 13 vestiare bine amenajate.
Astfel, sunt create condiţii optime, ce corespund standardelor internaţionale de realizare a
unui proces didactic şi de antrenament de cea mai оnaltă calitate. Edificiul sportiv are capacitate
maximă de 800 de persoane pe zi, întregul set de servicii fiind asigurat de 35 angajaţi. Programul
zilnic de activitate al Complexului sportiv durează 14 ore: 6 ore sunt acordate desfăşurării
procesului didactic, 5 ore - perfecţionării măiestriei sportive, 4 ore - activităţii grupelor de
recuperare şi asanare.
BAZINUL DE ÎNOT al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport este unicul centru
metodico-științific de sporturi nautice din Republica Moldova, dotat cu utilaj modern, care asigură
formarea specialiștilor calificați în domeniu și a sportivilor de performanță.
Pentru vizitatorii bazinului au fost create posibilități excelente de antrenament, de refacere și
de odihnă, la dispoziția lor fiind puse 2 săli de aerobică, o sală de aqua aerobică, 3 săli de forță, 2
terenuri de tenis, o sală de masaj, o sală de hidromasaj, 5 săli de refacere, care sunt utilate conform
tehnologiilor igienico-sanitare în vigoare. Bazinul dispune de condiții favorabile atît pentru
desfășurarea procesului didactic al studenților, precum și pentru toți acei care doresc să-și formeze
deprinderi de înot, să-și fortifice sănătatea, pentru a obţine o condiție fizică impecabilă.
3.

Programe realizate

3.1. Ciclul I, studii superioare de licență
Unul dintre obiectivele principale ale universităţii îl constituie modernizarea continuă a
procesului de învăţământ. În perioada analizată în procesul de studii au fost implementate toate
actele normative aprobate de Guvern în perioada de referinţă.
Actualmente, USEFS derulează programe de studii universitare de licenţă, masterat şi
doctorat, în conformitate cu sistemul Bologna.
USEFS pregăteşte specialişti în 4 domenii generale de studii pentru programele de licență
și de masterat: Științe ale educației, Științe ale sportului, Servicii publice, Servicii ale securității.
Astfel, în anul universitar 2018-2019 au fost realizate următoarele programe de licență
(Tabelul 3):
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Tabelul 3. Programe de studii superioare de licență realizate în USEFS în anul de studii
2018-2019 conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al
specialităților
Codul și denumirea
domeniului general de
studii (conform
Nr.cr
Nomenclatorului
Codul, specialitatea
t.
domeniilor de formare
profesională și al
specialităților)
011 Ştiinţe ale
1. educaţiei
0114.16 Educație fizică/
141.13/142.04 Educație fizică/Psihopedagogie

Nr.
credite

180

Cu frecvență/
cu frecvență
redusă
Cu frecvență/
cu frecvență
redusă
Cu frecvență/
cu frecvență
redusă
Cu frecvență/
cu frecvență
redusă
Cu frecvență/
cu frecvență
redusă

240

Cu frecvență

180
240

2.

3.

4.

100 Ştiinţe ale
sportului

0114.13/ 824.1 Dans sportiv și modern

180

1000.1 Antrenament sportiv/
821.2 Educație fizică și sport

240

1000.2 Organizarea și dirijarea sportului

180

1000.3 Fitness și programe de recreare/
822.1 Cultura fizică recreativă
1001.1 Kinetoterapie și terapie ocupațională/
823.2 Cultura fizică de recuperare

5.
6.

1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement

180

1032.1 Securitate civilă și publică/
861.1 Securitate civilă și ordine publică
1032.2/862.1 Servicii de securitate a proprietății

180
180

Cu frecvență/
cu frecvență
redusă
Cu frecvență/
cu frecvență
redusă
Cu frecvență

180

Cu frecvență

7. 101 Servicii publice
103 Servicii ale
8. securității
9.
10.

Forma de
învățământ

1032.3 Salvatori și pompieri/
863.1 Servicii antiincendii
3.2. Ciclul II, studii superioare de master

Programele de master orientate spre cercetare/profesionalizare funcţionează, în principal, în
domeniile pentru care Universitatea este acreditată să desfăşoare studii doctorale, respectiv 533.04
– Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, precum şi pentru domeniul securitate şi ordine
publică.

32

Programele de studii se desfăşoară în cadrul locaţiilor de bază ale universităţii. Toate
programele de studii se derulează în deplină legalitate. Programele de studii ale universității
îndeplinesc standardele şi cerinţele normative de calitate instituite prin Metodologia Agenţiei
Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare.
Programele de master oferite de USEFS în anul de studii 2018-2019 se încadrează în 4
domenii generale de studii (Tabelul 4) și sunt prevăzute pentru un volum de 90 sau 120 credite,
care sunt realizate prin învățământul cu frecvență.
Tabelul 4. Programe de master realizate în cadrul USEFS în anul de studii 2018-2019
Codul și
denumirea
domeniului
general de studii
Tipul
(conform
programului
Nr. de
Nr.crt.
Codul, specialitatea
Nomenclatorului
(științific/de
credite
domeniilor de
profesionalizare)
formare
profesională și al
specialităților)
011. Tehnologii de educaţie şi instruire
011 Ştiinţe ale
1.
motrică
Ș
90
educaţiei
2.
011. Asistenţa psihopedagogică în sport
P
90
3.
100. Managementul culturii fizice
P
120
4.
100. Marketing şi legislaţie în sport
P
120
5.
100.Tehnologii şi management în fitness
P
120
6.
100. Teoria şi metodologia activităţii motrice
P
90/120
7.
100 Ştiinţe ale
100. Tehnologia antrenamentului sportiv
P
90
sportului
100. Tehnologii kinetoterapeutice de
8.
recuperare
P
90/120
9.
100. Logopedie şi motricitate verbală
P
120
100. Terapia manuală și kinesiologie
10.
aplicativă
P
120
101.Tehnologii şi management în turism
101 Servicii
11.
P
120
publice
103. Management în protecţie, pază şi
103 Servicii ale
12.
securitate
P
120
securității
Rigorile vieţii sociale impun extinderea și adaptarea continuă a spectrului de programe de
studii propuse studenţilor.
În acest context, în anul de studii 2018-2019, Universitatea de Stat de Educație Fizică și
Sport a solicitat inițierea procesului de evaluare externă a programelor de studii superioare de
master:
a). în vederea autorizării de funcționare provizorie a Programelor de studii de master,
după cum urmează:
Domeniul general de studiu: Științe ale sportului
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1. Programul de master de profesionalizare: Educație, management și marketing în
sport (120 credite), învățământ cu frecvență;
2. Programul de master de profesionalizare: Kinetoterapie în recuperarea motrică și
somato-funcțională (120 credite), învățământ cu frecvență;
3. Programul de master de profesionalizare: Tehnologii și management în fitness (120
credite), învățământ cu frecvență;
4. Programul de master științific: Teoria și metodologia culturii fizice (120 credite),
învățământ cu frecvență;
Domeniul general de studiu: Științe ale educației
5. Programul de studii de profesionalizare: Psihopedagogia educației fizice și sportului
(120 credite), învățământ cu frecvență;
Domeniul general de studiu: Servicii ale securității
6. Programul de studii de profesionalizare: Managementul securității persoanelor și a
proprietății (120 credite), învățământ cu frecvență;
b). în vederea acreditării Programului de studii de master:
Domeniul general de studiu: Științe ale sportului
7. Programul de master de profesionalizare: Tehnologia antrenamentului sportiv (90
credite), învățământ cu frecvență;
În perioadele 28-30 mai 2019, 1-2 iulie 2019 au avut loc vizitele la USEFS ale Comisiilor de
Evaluare Externă ale ANACEC. Rezultatele și recomandările Comisiilor au fost consemnate în
Fișele vizitei și Rapoarte de evalure externă.
În conformitate cu scrisoarea ANACEC nr. 609-01 din 12.07.2019 au fost aprobate următoarele
decizii ale Consiliului de Conducere al ANACEC din 09.07.2019 cu referitoare la rezultatele
evaluării externe:
 acreditarea programului de studii superioare de master Tehnologia antrenamentului
sportiv;
 autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii superioare de master:
Psihopedagogia educației fizice și sportului; Educație, management și marketing în
sport; Kinetoterapie în recuperarea motrică și somato-funcțională; Teoria și
metodologia culturii fizice; Tehnologii și management în fitness.
3.3. Ciclul III, studii superioare de doctorat
Şcoala doctorală funcţionează în cadrul USEFS în conformitate cu prevederile specifice ale
următoarelor documente:
- Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III;
- Planul – cadru pentru studii superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Ordinul
Ministerului Educației a Republicii Moldova nr.1045 din 29 octombrie 2015;
- Metodologia de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea
granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației a
Republicii Moldova nr.86 din 8 februarie 2016;
- Recomandările-cadru de redactare a tezei de doctorat și a rezumatului, aprobat prin
Ordinul Ministerului Educației a Republicii Moldova nr.1078 din 27 decembrie 2016;
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- Hotărîrea Guvernului nr.531 din 10 iulie 2017, pentru modificarea și completarea
Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III.
Şcoala doctorală a USEFS este condusă de un director, asimilat directorului de departament,
şi de Consiliul Şcolii doctorale, ca organ de conducere colectivă, fiind format din 6 conducători de
doctorat din cadrul şcolii doctorale și 2 studenţi-doctoranzi .
Şcoala doctorală include totalitatea studenţilor-doctoranzi şi a conducătorilor de doctorat
care au dobândit dreptul de a conduce doctorat.
Şcoala doctorală a universităţii oferă informaţii corecte şi complete privind programele de studii
universitare de doctorat candidaţilor la aceste programe, comunităţii universitare şi altor persoane
fizice sau juridice interesate.
Biblioteca Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este o unitate ştiinţifico-culturală
ce funcţionează în subordinea universităţii în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul
Educaţiei, a regulamentului propriu aprobat de Senat şi dispune de colecţii corespunzătoare
programelor de studii, având funcţia de a sprijini procesul de instruire şi cercetare de specialitate.
Şcoală doctorală a USEFS este constituită din 34 conducători de doctorat (Tabelul 5): 25 –
Republica Moldova, 9 din România și 13 cadre didactice, care asigura desfășurarea procesului
instructiv în cadrul programului de pregătire avansată a studenților – doctoranzi.

Nr.
d/ o
1.
2.

Nume, prenume
Manolachi
Veaceslav,
prof.univ.
Dorgan Viorel,
dr.hab., prof.univ.

3.

Danail Sergiu ,
dr., prof.univ.

4.

Triboi Vasile,
dr., prof.univ.

5.

Carp Ion,
dr., prof.univ.

6.

Demcenco Petru,
dr., conf.univ.
Buftea Victor,
dr., conf.univ.

7.

Tabelul 5.Conducători de doctorat, studenți-doctoranzi
Nume, prenume doctoranzi
(anul de studii)
dr.hab., 1.Chirtoacă Ilie – 3;
1. Lepciuc Gabriela -3
2. Popa Ghenadii – 4
3. Nastas Natalia -4
4. Timotin Vitalie - 4
1.Capsomun Natalia
-1
2.Cecate Timur
-1
3.Pasicinic Natalia
-1
1.Donţov Serghei - 3
2.Oltreanu Nelu – 4
3.Tatarcan Andrei Cătălin-2
4.Duminică Valeriu -2
5.Guidea Anatol -2
1.Grigore Nicolae -3
2.Vaşcenco Marina -4
3.Andrei Daniel Marian – 1
4.Ionescu Alexandru Ninel - 1
1. Berzan Serghei - 2
1.Verejan Galina - 1
2. Cozima Mihai – 2
3. Podlesnov Rodica - 3
4.Ionaşco Alexandru -4
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8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21
22.
23
24.
25.
26.
27.
28.

Grimalschi Teodor, dr., prof.univ.
Jurat Valeriu,
dr., conf.univ.
Goncearuc Svetlana,,
dr., prof.univ.
Budevici-Puiu Liliana,
dr., conf.univ.

1.Milevschi Anatolie -3
1.Poleacova Varvara - 1
2.Potop Larisa – 4
1.Ninicu Alina - 1
2.Leşco Victoria -3
1.Vechiu Cosmin-Gabriel -4
2.Burlacu Alexandra-Gabriela -2
3.Cernițoiu Cosmin -2
4.Dina Nicolae-Adrian -2
5.Dorobăț Simona-Elena -2
Budevici-Puiu Anatol ,
1.Blîndu Adela - 4
dr., prof.univ.
2.Nica Irene-Teodora – 4
3.Anghel Alexandru -2
4.Dervici Ana - 1
Polevaia –Secăreanu Angela,
1.Babiuc Ioana – 1
dr., conf.univ.
2.Bighei Robert-Constantin - 1
Moroșan Raisa,
1.Donţova Natalia – 3
dr.hab., prof.univ.
2.Moisa Valeria - 1
Manolachi Victor,
1.Tachi Denis – 2
dr., conf.univ.
2.Baraliuc Igor - 2
Rîşneac Boris,
1.Curbanova Ecaterina -2
dr., prof.univ.
2.Strună Vadim – 1
Racu Sergiu,
1.Belenkii Maxim - 3
dr., conf.univ.
2.Cotruţă Ana -4
3.Boca Pantelimon - 1
Zavalişca Aurelia,
1.Corman Marina - 3
dr., conf.univ.
2.Slimovschi Marina - 3
Ciorbă Constantin, dr.hab., prof.univ. 1. Buciu Daniela – 4
2. Prișcepnaia Anastasia - 2
3. Ciobanu Alexandu Florin – 1
4. Stanciu Nicu Gabriel – 1
5. Tenea Marian Emil - 1
Ceban Vasile,
1. Petică Sergiu – 1
dr., conf.univ.
2. Slobodaniuc Eduard - 1
Povestca Lazari, dr., prof.univ.
Gorașcenco
Alexandru,
dr., conf.univ.
Aftimiciuc Olga, dr., conf.univ.
Calugher Viorica dr., conf.univ.
Braniște Gheorghe, dr.,conf.univ
Păcuraru Alexandru ,
1. Rusianu Iulian - 1
dr., prof.univ.
Popescu Veronica,
1.Toma Alin-Cătălin -4
dr., conf.univ.
2.Sunea Răzvan -4
Urichianu Toma Sanda,
1.Enăchescu Sorin-Valentin-2
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2.Udroiu Marian – 1
3.Urlih Liviu-Cristian - 1
1.Constantun Iuliana - Luminița -2
2.Loluța Adrian –Gabriel -2
3.Tudor Adrian – 4
4.Miron Corneliu - 1
1.Caracalenu Cristian-Mihai – 3
2.Caracaleanu Sorin-Gabriel -3
3.Anastasiu Andreea-Mădălina -2
4.Timnea Andreea Consuela – 1
5.Pavel Liviu Paul - 1
1.Chiruț Adrian - 2
2.Gălățeanu Ioan Sorin-2
3.Cazan Luminița Magda -1
4. Moje Călin Mircea – 1
1.Andrei Iulian - 2
2.Ciubotaru Mihai -2
3.Timofte Mihai -2
4.Cojocaru Daniela - 1
1.Avram Luminița Eugenia -2
2.Agache Gheorghe - 1
3.Țurcanu Alina Petruță – 1
4. Tănasă Bogdan Ionuț - 1.
5. Darabă Iulian - 1
1.Bucătaru Răzvan –Marian -2
2.Burlui Raluca Mădălina -2

dr., prof.univ.
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Chirazi Marin,
dr., prof.univ.

30.

Potop Vladimir,
dr.hab., prof.univ.

31.

Ghervan Petru,
dr., prof.univ.

32.

Leuciuc Florin-Valentin,
dr., prof.univ.

33

Rață Elena ,
dr., conf.univ.

34

Moisescu Petronel Cristian,
dr., prof.univ.

În Figura 2 reprezentăm grafic numărul conducătorilor de doctorat în perioada 2017 – 2019
(activi și inactivi).

33

34
2017/2018
29

2018/2019
activi
inactivi
25

RM
9

Romania

5

conducatori de doctorat

Figura 2. Evoluția conducătorilor de doctorat în perioada 2017-2019
În Tabelul 6 prezentăm contingentul de studenți-doctoranzi în anul de studii 2018-2019, iar
în Figura 3 reflectăm evoluția acestora față de anul de studii 2017 – 2018.
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Nr.
crt.

Tabelul 2. Contingentul de studenți-doctoranzi în anul de studii 2018-2019
Anii de studii
Țara
Total
Republica Moldova
România

1
2
3
4

Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
TOTAL

10
9
9
7
35

22
17
4
8
51

32
26
13
15
86

Admiterea la studii superioare de doctorat este procesul prin care are loc selecţia
candidatului pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand (tabelul 3), ciclul III, pentru care
conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale ai universităţii au obţinut finanţare de la buget
sau din alte surse legale.

86

83

2017/2018
2018/2019
Romania
RM

51
35

doctoranzi

Figura 3. Evoluția doctoranzilor în perioada anilor de studii 2017 – 2019
Preventiv este organizată competiția proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor
doctorale de la bugetul de stat între Şcolile doctorale, la care participă conducătorii de doctorat cu
locuri vacante pentru următorul an de studii.
PLANUL de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul
de stat, pentru anul de studii 2018 –2019 (3 locuri – Ordinul Ministrului Educației,Culturii și
cercetării nr.1381 din 14 septembrie 2018). În Tabelul 6 prezentăm rezultatele admiterii la studii
superioare de doctorat pe anii 2016-2018.
Tabelul 6. Rezultatele admiterii la studii superioare de doctorat pe anii 2016-2018
Nr.
crt.

1

2

3

Anul

2016

2017

2018

Forma de
studii
cu
frecvență
frecvență
redusă
cu
frecvență
frecvență
redusă
cu
frecvență
frecvență
redusă

Cereri
depuse

Înmatriculați
Republica Moldova
buget
contract
1
-

România
buget contract
-

Alte state
buget
contract
-

Total
înmatricul
ați
1

3

8

-

8

-

-

19

1

1

-

-

-

-

2

2

6

-

19

-

-

27

-

-

-

-

1

-

22

-

-

31

21

30

1
32
2

7
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Admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Școlii doctorale USEFS se
efectuează în baza următoarelor probe:
1. Probă de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională(engleza/franceza),
care este apreciată cu calificativul admis sau respins.
2. Referatul ştiinţific, apreciat cu notă de către conducătorul de doctorat care urmează să îndrume
studentul-doctorand
Programului de studii superioare de doctorat la specialitatea ,,Educație fizică, sport,
kinetoterapie și recreațieˮ, ciclul III, îi corespund 180 de credite transferabile de studiu. Acestea
sunt rezultatele obținute prin cuantificarea efortului depus de studentul-doctorand la parcurgerea
programului de pregătire avansată, anul I, şi parcurgerea programului de cercetare, anii II-III
(IV).
Se poate observa din Figura 4 că în anul 2018 –2019 au fost înmatriculați la studii la Şcoala
Doctorală un procent de 68% studenți străini, față de 32% din Moldova.

32

studenti straini

68

studenti nationali

Ciclul III 2018/2019
Figura 4. Procentul studenților înmatriculați la Ciclul III în anul de stuii 2018-2019
Evaluarea studenților - doctoranzi în cadrul programului de pregătire avansată are loc
prin susținerea a 3 examene de doctorat în semestrul I, a 3 examene de doctorat și elaborarea și
prezentarea proiectului științific, pentru semestrul II (Tabelul 7).
Tabelul 7. Îndeplinirea programului de pregătire avansată de către studenții doctoranzi (%)
Au îndeplinit
programul

Nr.
crt.

Anul de studii

1

2015-2016

22

2

2016-2017

20

13

65 %

3

2017-2018

29

26

89,6 %

4

2018-2019
(semestrul I)

32

27

84.37 %

Înmatriculați

18

%
81,8 %

În perioada parcurgerii programului de cercetare, activitatea studenților-doctoranzi este
materializată prin articole publicate, 3 referate științifice, susținute în cadrul ședințelor comisiilor
de îndrumare, rapoarte de cercetare, participarea cu lucrări la conferinţe ştiinţifice, precum şi prin
susţinerea publică cu succes a tezei de doctorat.
Susținerea publică prealabilă a tezei de doctorat are loc în baza procedurii operaționale,
elaborate de Școala Doctorală.
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Școala doctorală USEFS dispune de Protocol de colaborare cu Școala Doctorală Știința
Sportului și Educație Fizice a Universității din Pitești, România. În Tabelul 8 prezentăm studențiidoctoranzi care sunt incluși în activități de cercetare în cadrul proiectelor științifice.
Tabelul 8. Studenții-doctoranzi sunt incluși în activități de cercetare în cadrul
proiectelor științifice (granturi)
Nr.crt. StudentulTitlul proiectului
Funcția
Țara/Instituția
doctorand
1
Nastas Natalia, Socializarea adolescenților prin membru
Moldova
anul IV
practicarea formelor turismului
USEFS
activ
2
Urichianu
Cercetări privind îmbunătățirea Coordonator, România
Bogdan,
performanțelor sportivilor (hochei partener
anul III
pe iarbă, fotbal) prin optimizarea
parametrilor cardiovasculari și
neuromusculari
3
Poleacova
Strategia acmeologică de pregătire membru
Moldova
Varvara, anul I
profesională a specialistului de
USEFS
cultură fizică în contextul integrării
europene a Republicii Moldova

În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a programului de postdoctorat,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.499 din 29 mai 2018, Ordinul Agenției Naționale pentru
Dezvoltare și Cercetare nr. 12-PC din 13 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea rezultatelor
concursului proiectelor din cadrul programului de postdoctorat, Ordinul Rectorului USEFS nr.1
din 02.01.2019, a fost înmatriculat la anul I, studii de postdoctorat, dl Manolachi Victor, dr.,
conf.univ.
În conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 şi
Regulamentul privind organizarea studiilor de doctorat/postdoctorat, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din 10 decembrie 2014, pct. 200, dna Mocrousov Elena,
dr., conf.univ., a finalizat studiile de postdoctorat din 01.04.2019.
În tabelul 9 reflectăm tezele susținute în anul de studii 2018-2019, iar în Figura 5 reflectăm
schematic numărul tezelor susținute în Consiliul Științific Specializat față de anul 2017-2018.
Tabelul 9. Teze susținute în anul de studii 2018-2019
a) Consiliul Științific Specializat
Titlul tezei susținute
Autor

Conducător

1.Dezvoltarea îndemânării la Pascu Nicolae
începători în tenisul de câmp prin
învățarea motrică

2.Formarea
capacităților Demcenco
coordinative aplicative la elevii de Alexei
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Data
susținerii
20.09.2018

Ceban
Vasile,dr.,conf.univ.,
Consultant – BudeviciPuiu
Anatolie,
dr.,
prof.univ.
Manolachi Veaceslav, 20.09.2018
dr.hab.,prof.univ.

12-13 ani prin mijloacele educației
fizice
3.Menținerea condiției fizice Ungureanu
a studenților prin practicarea Aurelian
activității motrice la aparate și (România)
instalații de fitness
4.Psihosocializarea copiilor Dima Loredana
din ciclul primar prin activități (România)
extrașcolare sportive

Ceban
08.11.2018
Vasile,dr.,conf.univ.,
Consultant – Braniște
Tudor, dr.hab. în med.,
prof.univ.
Budevici-Puiu Anatolie, 03.05.2019
dr.,
prof.univ.
/
Consultant științific –
Dorgan Viorel, dr.hab.,
prof.univ.

b) Seminarul Științific de Profil
Titlul tezei susținute
Autor
1. Motivarea copiilor de 10- Andrieș
Vasile,
12 ani prin evaluare în cadrul (România)
activității cluburilor de loisir/
fitness.
2.Pregătirea profesională a CireșVictoria
specialiștilor din domeniul culturii
fizice și a sportului în cadrul
cursului ,,Managementul resurselor
umaneˮ.
3.Metodologia
recuperării Cristea Florentina
cinetice al sindromului dureros (România)
lombar la persoanele de vârsta a IIa

4.Формирование
Ceban Tatiana
профессионально-прикладных
компетенций
у
студенток
географического факультета в
рамках
курса
«Активный
туризм».
5. Formarea competențelor Gîdei Mariana
profesionale în cadrul cursului
,,Managementul comunicării în
educația fizică și sport ˮ (ciclul I).
6.Tehnologii de evaluare a Pîrlii Ina

Conducător
Data susținerii
Triboi Vasile, 19.09.2018
dr., prof.univ.

Manolachi
Victor,
conf.univ.

dr.,

Dragu Mircea, 25.10.2018
dr., prof.univ./
Consultant
științific – Racu
Sergiu,
dr.,
conf.univ.
Danail Sergiu, 15.11.2018
dr., prof.univ.

Dorgan Viorel, 15.11.2018
dr.
hab.,
prof.univ.

Budevici
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19.09.2018

-Puiu 20.12.2018

studenților din instituțiile de
cultură fizică în cadrul cursului ,,
Bazele statului și dreptului ˮ prin
analiza de conținut .
7.Pregătirea
masteranzilor Volcu
Irina
facultăților de educație fizică și
sport prin creativitate managerială
8.Metodologia implementării Scorțenschi Dmitri
hidroremorcherului computerizat în
vederea dezvoltării aptitudinii de
forță-viteză la înotătorii de
performanță.
9. Metodologia binară a Cozmei Geanina
educației fizice a studenților cu (România)
profil medical
c) Catedre
Titlul tezei susținute
1.Tehnologii de evaluare a
studenților din instituțiile de
cultură fizică în cadrul cursului
,, Bazele statului și dreptului ˮ prin
analiza de conținut .
2.Pregătirea
masteranzilor
facultăților de educație fizică și
sport prin creativitate managerială
3.Metodologia
implementării
hidroremorcherului computerizat în
vederea dezvoltării aptitudinii de
forță-viteză la înotătorii de
performanță.
4. Bazele teoretice și
metodologice ale educației fizice a
studenților facultăților cu profil
medical.
5.Formarea
inteligenței
motrice
în
cadrul
disciplinei,,Muzică și mișcare ˮ a
elevilor din ciclul primar
6.Practicarea
diverselor
forme ale turismului activ în
vederea socializării adolescenților
7.Formarea eticii profesionalsportive a studenților din instituțiile
de învățământ superior de cultură
fizică

Liliana,
conf.univ.

dr.,

Manolachi
24.01.2019
Victor,
dr.,
conf.univ.,
Rîșneac Boris, 21.03.2019
dr., prof.univ.

Jurat
Valeriu, 21.03.2019
dr., conf.univ.

Autor

Conducător

Pîrlii Ina

Budevici
Liliana,
conf.univ.

Catedra / Data
susținerii
-Puiu Managementul
dr., Culturii Fizice
26.10.2018

Volcu Irina
Scorțenschi Dmitri.

Cozmei Geanina
(România)
Pasăre Daniela
(România)

Grosu Maria

Putin Natalia
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Manolachi
Victor,
dr.,
conf.univ.,
Rîșneac Boris,
dr., prof.univ.

Managementul
Culturii Fizice
26.10.2018
22.11.2018

Jurat
Valeriu, Bazele
dr., conf.univ.
Teoretice ale
Culturii Fizice
21.12.2018
Rîșneac Boris, Natație
și
dr., prof.univ.
Turism
24.04.2019
Rîșneac Boris, Natație
și
dr., prof.univ.
Turism
24.04.2019
Manolachi
Managementul
Victor,
dr., Culturii Fizice
conf.univ.
23.05.2019

6

4

3
2017/2018
2018/2019
in curs de sustinere 2018/2019

Figura 5. Dinamica numărului de teze de doctorat susținute în Consiliul Științific
Specializat față de anul 2017-2019
3.4. Studii de postdoctorat
Programul de postdoctorat se desfășoară în cadrul proiectelor finanțate de la bugetul de stat,
ca urmare a concursului de proiecte organizat și desfășurat de către Agenția Națională pentru
Cercetare și Dezvoltare, precum și în cadrul proiectelor finanțate din alte surse legale: surse
externe, granturi, burse oferite de către finanțatori privați, fonduri speciale, în conformitate cu
prevederile cadrului normativ.
În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a programului de postdoctorat,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.499 din 29 mai 2018, Ordinul Agenției Naționale pentru
Dezvoltare și Cercetare nr. 12-PC din 13 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea rezultatelor
concursului proiectelor din cadrul programului de postdoctorat, Ordinul Rectorului USEFS nr.1
din 02.01.2019, a fost înmatriculat la anul I, studii de postdoctorat, dl Manolachi Victor, dr.,
conf.univ. Astfel, în anul universitar 2018-2019 la studiile de postdoctorat și-au făcut studiile 2
persoane:
Studii de postdoctorat în cadrul USEFS în anul de studii 2018-2019
Nr.
Crt.

Nume,
prenume
postdoctorand

1.

Manolachi Victor

2.

Mocrousov Elena

Consultant științific

Tema
Bazele teoretico-metodologice și aspectele
aplicative ale dezvoltării capacităților de
forță la sportivii de performanță
Многолетняя
подготовка
высококвалифицированных игроков по
настольному
теннису
на
основе
оптимального выбора тренировочных
воздействий

Dorgan Viorel,
prof.univ.

dr.hab.,

Manolachi
Veaceslav,
dr.hab., prof.univ.

Anul
de
studii
I

II

3.5. Formare profesională continuă
Departamentul Formare Profesională Continuă îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor
legislative, conceptuale şi normative stipulate în actele respective aprobate de Parlamentul,
Guvernul şi ministerul de resort al Republicii Moldova, precum şi în temeiul Cartei USEFS,
Manualului Calității USEFS, Statutului şi Regulamentului DFPC aprobate la şedinţa Senatului
USEFS, proces-verbal nr. 05 din 01.02.2018; Strategiei de dezvoltare a DFPC pentru anii 20182022, aprobată de Senat, proces-verbal nr. 4 din 12.01.2018 etc.
DFPC, pe parcursul anilor, a format generaţii de profesori de educație fizică și profesoriantrenori la diverse probe de sport, în respectul marilor valori perene ale omenirii şi ale şcolii,
marcând şi căile de transpunere a acestora în finalităţi, strategii, metode, în toate tipurile de
activităţi educaționale. Acestea toate sunt diseminate şi cunoscute drept necesitate a formării unei
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personalităţi capabile să recepteze, să înţeleagă şi să interiorizeze marile valori ale adevărului,
binelui, frumosului, dreptăţii, să trăiască şi să vibreze pentru valori, să creeze valori.
Dacă până în anul 2014 DFPC oferea servicii de formare profesională continuă doar în baza
a două programe de formare, începând cu anul 2018 au fost propuse, apoi aprobate pentru
implementare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 10 programe, iar în 2019 – 11
programe (Tabelul 9).
Tabelul 9. Statistica ofertei serviciilor de formare prestate de către DFPC, anii 2014-2019
2014

2015

2016

2017

2018

Nr.
cursanți/
durata
medie/
Cost lei

Nr.
cursanți/
durata
medie/
Cost lei

Nr.
cursanți/
durata
medie/
Cost lei

Nr.
cursanți/
durata
medie/
Cost lei

Nr.
cursanți/
durata
medie/
Cost lei

2
127/
3 săpt./
1188
156/
3 săpt./
1188

2
133/
3 săpt./
1188
100/
3 săpt./
1188

2
171/
3 săpt./
1188
57/
3 săpt./
1188

2
110/
3 săpt./
1188
150/
3 săpt./
1188

3.Științe ale educației. Formarea
profesorilor – 60 credite

-

-

-

-

4. Științe ale sportului.
Antrenament sportiv – 60 credite

-

-

-

-

5.Științe ale educației. Formarea
profesorilor – 90 credite

-

-

-

-

6. Științe ale sportului.
Antrenament sportiv – 90 credite

-

-

-

-

10
117/
3 săpt./
1100
219/
3 săpt./
1100
32/
1 an/
4500
3/
1 an/
4500
4/
1 an/
4500
5/
1 an/
4500
40/
3 luni/
3000
58/
3 luni/
3000
15/
3 luni/
3000
5/
1 an/
1560
-

Programe

Număr de programe oferite
1.Științe ale educației. Formarea
profesorilor – 20 credite
2. Științe ale sportului.
Antrenament sportiv – 20 credite

7. Fitness și programe de recreare –
fitness și aerobic – 40 credite

-

-

-

-

8. Fitness și programe de recreare –
bodybuilding – 40 credite

-

-

-

-

9. Fitness și programe de recreare –
yoga –40 credite

-

-

-

-

10. Modul psihopedagogic – 60
credite

-

-

-

-

11. Kinetoterapie și recuperare

-

-

-

-
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2019
(01-05)
Nr.
cursanți/
durata
medie/
Cost lei

11
92/
3 săpt./
1300
188/
3 săpt./
1300
-

-

-

30/
3 luni/
3300
30/
3 luni/
3300
18/
3 luni/
3300
14/

fizică – 5 credite
Venituri obținute (lei)

336204

276804

270864

308880

914400

5 zile/
800
661400

Mărirea numărului de programe a fost posibilă datorită sondajului efectuat cu reprezentanții
OLSDÎ și a instituțiilor de învățământ preuniversitar, precum și grație analizei chestionarelor de
evaluare a nevoilor de formare ale profesorilor și antrenorilor care au frecventat cursurile oferite
de DFPC.
Printre cei mai apreciaţi formatori de către auditorii cursurilor de formare profesională
continuă se evidenţiază următorii: Manolachi V., dr. habilitat în pedagogie, prof. univ.; Dorgan V.,
dr. habilitat în pedagogie, prof. univ.; Moroşan R., doctor habilitat în medicină, prof. univ.; prof.
univ.; Mruţ I., dr. în pedagogie, conf. univ.; Arhiliuc S., dr. în pedagogie, conf. univ.; Goncearuc
S., dr. în pedagogie, prof. univ.; Calugher V., dr. în pedagogie, conf. univ.; Gheţiu A., dr. în
pedagogie, lector univ.; Sava P., conf. univ., Lucrător emerit în domeniul culturii fizice şi a
sportului din R. Moldova; Branişte G., dr. în pedagogie, conf. univ.; Erhan E., dr în biologie, conf.
univ.; Budevici-Puiu A., dr. în pedagogie, prof. univ. etc.
Cadrele menționate impresionează prin stilul şi metodologia aplicată în predarea subiectelor,
în comunicarea cu cursanţii. Instruirea interactivă, utilizarea tehnologiilor moderne, plasarea
accentului pe creativitatea gândirii cursanţilor - acestea sunt doar câteva aspecte realizate cu
iscusinţă de formatorii menţionaţi în vederea dezvoltării competenţelor profesionale ale
formabililor.
În general, conform rezultatelor anchetării, cursanţii sunt satisfăcuţi de programele de
formare, de tematica acestora, precum şi de calitatea predării. Unicul lucru pe care ei şi-l doresc –
să se organizeze mai multe lecţii practico-metodice la gimnastică, jocuri sportive, organizarea
cursurilor specializate pe probe sportive etc.
În scopul responsabilizării formatorilor pentru elaborarea şi implementarea calitativă a
tehnologiilor educaţionale au fost organizate consilieri metodologice atât cu formatorii care predau
la cursurile de formare, cât şi cu şefii catedrelor implicate în formarea continuă a profesorilor de
educaţie fizică şi antrenorilor la diverse probe de sport.
În anul de studii 2018-2019 DFPC a înaintat cererea de evaluare externă către Agenția
Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare:
a) în vederea acreditării - două programe de studii: 1) Științe ale educației. Educație fizică
– 20 credite; 2) Științe ale sportului. Antrenament sportiv – 20 credite;
b) în vederea autorizării de funcționare provizorie – 4 programe de studiu: 1) Științe ale
educației. Educație fizică – 60 credite; 2) Științe ale sportului. Antrenament sportiv – 60
credite; 3) Științe ale educației. Educație fizică – 90 credite; 4) Științe ale sportului.
Antrenament sportiv – 90 credite;
În baza rezultatelor evaluării externe, Consiliul de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a
Calității în Educați și Cercetare a luat decizia nr. 87 din 09.07.2019 de:
- acreditare a programului de formare profesională continuă Antrenament sportiv, 20
credite, forma de organizare cu frecvență, pentru o perioadă de 5 ani;
- autorizare de funcționare provizorie a programului de formare profesională continuă
Antrenament sportiv, 60 credite, forma de organizare cu frecvență redusă;
- autorizare de funcționare provizorie a programului de formare profesională continuă
Antrenament sportiv, 90 credite, forma de organizare cu frecvență redusă; și decizia
nr.88 din 09.07.2019 de:
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-

acreditare a programului de formare profesională continuă Educație fizică, 20 credite,
forma de organizare cu frecvență, pentru o perioadă de 5 ani;
autorizare de funcționare provizorie a programului de formare profesională continuă
Educație fizică, 60 credite, forma de organizare cu frecvență redusă;
autorizare de funcționare provizorie a programului de formare profesională continuă
Educație fizică, 90 credite, forma de organizare cu frecvență redusă.

În anul 2018 s-a majorat numărul formabililor cu 238 persoane,aproape dublu comparativ cu
anul 2017 (Tabelul 10), iar în primul semestru al anului 2019 deja au absolvit cursurile de formare
372 persoane.
Rata absolvirii cursurilor de formare profesională continuă în perioada 2015-2019 este de
100%.
Tabelul 10. Statistica certificării cadrelor didactice în perioada 2015 - 2019
Anul

2015

2016

2017

2018

2019
ian.- iunie

Total
2015 sem. I, 2019

Nr. de
formabili înscriși

233

228

260

498

372

1591

Nr. de
formabili
certificați

233

228

260

498

372

1591
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2/
6,06
1/
3,45
1/
3,03
1/
2,57
1/
2,71

1/
3,03
1/
3,45

4/
12,12
4/
13,80
5/
15,17
5/
12,80
2/
5,40

2/
6,06
1/
3,45
2/
6,06
4/
10,26
3/
8,10

1/
3,03
1/
3,45

1/
2,57
-

-

Alte categ.

magistru

1/
3,03
1/
2,57
1/
2,71

1/
3,03
1/
3,45
1/
3,03
1/
2,57
1/
2,71

grad did.
întâi

1/
2,57
4/
10,81

-

7/
21,21
5/
17,23
8/
24,26
7/
17,95
6/
16,20

grad did.
superior

-

-

economie

1/
3,03
1/
3,45

Cumul extern Nr. cadre didactice/%
Doctor în
Prof. de ed. fizică

pedagogie

10/
30,31
10/
34,47
12/
36,38
14/
35,90
15/
40,54

economie

1/
3,03
1/
3,45
1/
3,03
1/
2,57
1/
2,71

Conferențiar
univ.

2018/ 37

1/
3,03
1/
3,45
1/
3,03
1/
2,57
2/
5,40

Lector univ.

2017/ 39

biologie

2016/ 33

pedagogie

2015/ 29

medicină

2014/ 33

Titulari USEFS Nr. cadre didactice/%
Doctor habilitat
Doctor în

pedagogie

Anul
calendaristic

Finalizarea cursului de formare profesională se încheie cu înmânarea certificatului fiecărui
formabil, care semnează în registrul „Evidența eliberării certificatelor”. Certificatul atestă că
titularul a realizat planul de învăţământ la programul de formare dat și conține informație despre
formabil, module curriculare cu înregistrarea numărului de ore și credite, precum și probele de
evaluare a competențelor profesionale a acestuia.
În Tabelul 11 se prezintă statistica cadrelor didactice ce au asigurat în perioada 2014-2019
realizarea procesului de studii. Programele de formare profesională continuă preponderent se
bazează pe rezultatele cercetărilor ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice și sportului ale
profesorilor din cadrul catedrelor de specialitate.
Tabelul 11. Statistica cadrelor didactice ce au asigurat în perioada 2014-2019
realizarea procesului de studii ale programelor de formare

2/
6,06
2/
6,90
1/
3,03
2/
5,10
1/
2,71

2019/ 35

3/
8,57

Total:
2014-2019/
206 c.d.

1/
2,85

15/
7,29%

20/
4/
1/
57,19 11,42 2,85
150 titulari / 72,81%
96/
46,61%

-

1/
2,85

39/
18,93%

2/
5,71

2/
5,71
56 cumularzi / 27,19%
11/
36/
5,33%
17,47%
-

1/
2,85
9/
4,37%

Rata personalului didactic care a asigurat procesul de instruire/formare, este următoarea:
2014 – 21 titulari (64%), 12 cumul (36%); 2015 – 19 tit. (66%), 10 cumul (34%); 2016 – 24
titulari (73%), 9 cumul (27%); 2017 – 26 titulari (67%), 13 cumul. (33%); 2018 – 30 titulari
(81%), 7 cumul (19%); 2019 – 30 titulari (85,71%), 5 cumul (14,29%). Dinamica numărului de
titulari în anul 2019 este în creștere cu 21,71%, comparativ cu anul 2014.

2019
2018
2017
2016

2015
2014

2,85%
8,57%
2,85%
11,43%
2,70%
13,51%
18,91%
8,11%
5,12%
23,07%
20,51%
5,12%
3,03%
21,21%
27,27%
6,06%
6,89%
20,68%
20,68%
6,89%
6,06%
21,21%
24,24%
6,06%

74,30%
56,77%
46,18%
42,43%
44,86%
42,43%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%
Prof. ed. fiz., grad did. întâi, superior
Doctor

Alte categorii
Conferențiar/lector

Figura 6. Raportul statistic al personalului didactic/științific ce au asigurat procesul de
formare continuă în perioada 2014-2019, DFPC, USEFS
Vârsta medie a cadrelor didactice care au asigurat în perioada 2014-2019 procesul de
instruire/formare din cadrul programului de formare supus evaluării externe este de 53 ani.
În procesul de instruire/formare, în scopul promovării bunelor practici și
consilierii/consultării formabililor referitor la problemele din domeniu, sunt implicați și profesori
de educație fizică cu titlu științific/grad didactic întâi/superior din instituțiile de învățământ
partenere: LCI Prometeu - Junior, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie, LT Da Vinci, LT
A. Russo, Cojușna, Strășeni (2014-2019 – 56 persoane/27,19% din numărul total de formatori).
Această categorie de specialiști prestează servicii de formare în baza ordinului de angajare prin
cumul și sunt remunerați conform numărului de ore predate, dosarele personale se păstrează la
DFPC.
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Întreg personalul didactic/științific, 206 formatori/100%, care au asigurat procesul de
instruire/formare în perioada 2014-2019, au studii superioare preponderent în domeniul
pedagogiei – cca 90,06%, dar și în medicină/biologie - 7,02%, economie – 2,92%. Dintre aceștia,
precum este reflectat în Figura 6, în perioada 2014-2019, în fiecare an calendaristic, prevalează, cu
o dinamică în creștere, numărul cadrelor didactice cu titlul de doctor în științe, obiectiv prioritar al
DFPC de a sigura procesul de formare continuă cu cadre calificate.
Respectiv: în 2014 au asigurat procesul de instruire/formare 42,43% de cadre cu titlul
științific de doctor în pedagogie/medicină/biologie/economie; 2015 – 44,85%; 2016 - 42,43%;
2017 – 46,18%; 2018 – 56,77%; 2019 - 85,71%.
Participare în proiecte Un suport real al USEFS și DFPC pentru dezvoltarea procesului de
formare continuă a personalului didactic ce asigură programele de formare profesională continuă,
este implicarea în proiectul COMPASS (Erasmus+), KA2 – Cooperarea pentru inovare și
schimbul de bune practici. Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior.
Categoria D: Dezvoltarea învățământului superior. Învățarea pe tot parcursul vieții, formarea
continuă. Perioada de implementare a proiectului: 15.11.2018-14.11.2021.
Totodată, în anul de studii 2018-2019, DPFC al USEFS a participat în proiectul oferit de
CEDA din Republica Moldova ,,Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră.
REVOCC II”. În cadrul acestui proiect două cadre didactice vor beneficia de formare continuă la
modulul ,,Managementul carierei”, iar ulterior vor fi încadrați în pilotarea la nivel național a
implementării curriculumului Managementul carierei.
4. Sistemul de management intern de asigurare a calităţii
Sistemul de Management al Calităţii (SMC), dezvoltat și implementat în cadrul USEFS în
perioada de raportare, contribuie la atingerea viziunii și misiunii asumate de către USEFS, fiind
alcătuit din structuri și documente de evaluare și asigurare a calității, precum și dintr-un sistem de
relații stabilite între aceste componente, care are drept scop ţinerea sub control asigurarea calităţii
procesului didactic şi de cercetare în toate componentele sale.
Coordonarea activităților în domeniul implementării Sistemului de Management al Calității
în cadrul USEFS se realizează prin intermediului structurilor interne ale calității ce asigura
exercitarea funcției de asigurare a calității, integrată coerent în organigrama universității. Aceasta
structura interna este formata din: Consiliul Calității, președintele căruia este prorectorul pentru
dezvoltare academică și calitatea studiilor, Departamentul Management al Calității; Comisia Audit
Intern, Echipele și Comisiile de asigurare a calității (la nivelul catedrelor de specialitate și
facultăților universității).
4.1. Structuri responsabile
Managementul calităţii în Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport este implementat
și gestionat de structurile interne de asigurare a calităţii.
Managementul calităţii în cadrul USEFS se realizează printr-o structură organizatorică
adecvată – structura asigurării calităţii – cu stabilirea responsabilităţilor şi competenţelor
decizionale, care să faciliteze implementarea şi îmbunătăţirea permanentă a Sistemului de
Management al Calităţii (SMC).
Structura organizatorică a asigurării calităţii din cadrul USEFS are la bază principiul
conform căruia, SMC este condus la fiecare nivel instituţional de către managerul nivelului
respectiv: nivelul universităţii – rector, facultate – decan, catedră – şef de catedră.
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Infrastructura calităţii USEFS funcţionează în baza regulamentelor proprii, aprobate de
Senatul Universităţii şi este formată din:
a) Consiliul Calităţii, organism consultativ pe lângă Senatul USEFS cu funcţii de
coordonare şi luare de decizii în domeniul proiectării şi implementării managementului calităţii în
cadrul instituţiei, precum şi autorizare a acţiunilor necesare în acest scop.
b) Departamentul Management al Calităţii, compartiment funcţional de suport pentru
elaborarea, funcţionarea, implementarea şi certificarea SMC.
c) Comisia Audit Intern – subdiviziune subordonată Consiliului Calității, constituită din
specialişti ai USEFS, din cadrul facultăţilor şi serviciilor funcţionale ale acesteia, care dispun de o
instruire adecvată şi au ca parte a sarcinilor de serviciu participarea la activităţile de
evaluare/auditare internă.
d) Comisii de asigurare a calităţii constituite la nivelul facultăţilor USEFS.
e) Echipe de asigurare a calităţii constituite la nivelul catedrelor de specialitate ale
universităţii.

Figura 7. Sistemul de management intern al calității în cadrul USEFS
Astfel, după cum este reflectat în organigramă (Figura 7), organul suprem al universității
este Senatul, deciziile căruia sunt delegate tuturor structurilor instituționale prin ordinele
rectorului USEFS, președinte al Senatului.
4.2. Proceduri/mecanisme noi implementate/testate la nivel instituțional
În concordanţă cu deciziile strategice adoptate în USEFS, Consiliul Calității a optat în anul
de studii 2018-2019 pentru consolidarea structurilor cu atribuții de evaluare și asigurare a calității
din Sistemul de Management al Calității, s-a făcut trecere către un nou mod de organizare,
planificare, desfășurare și raportare a activităților aferente managementului calității.
Astfel, în cadrul procesului de consolidare a Sistemul de Management al Calității s-a
efectuat reorganizarea/reconstituirea structurilor și definirea atribuțiilor la nivelul noilor structuri.
În acest context și în conformitate cu noua viziune și rigorile înaintate de Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării, precum și a rezultatelor auditului intern, precum și a
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recomandărilor comisiilor de evaluare externă, a apărut necesitatea de a actualiza Manualul
Calității și Sistemul de Management al Calității USEFS, decizie asumată de către Consiliul
Calității, proces-verbal nr. 1 din 30.08.2018. Documentele actualizate au fost discutate, avizate și
aprobate la nivel de structuri instituționale de asigurare a calității și se regăsesc în biblioteca
USEFS, fiind publicate pe pagina web oficială www.usefs.md , directoriul Consiliul Calității.
Consiliul Calității colaborează cu toate structurile din cadrul USEFS în vederea
implementării politicilor și strategiilor de calitate definite la nivelul instituției.
În cadrul procesului de organizare și gestionare a documentelor din Sistemul de
Management al Calității, Consiliul Calității a desfășurat o serie de activități care au condus la o
mai bună organizare a întregului sistem de documente și la asigurarea fluxurilor de informații și
documente privind evaluarea și asigurarea calității în cadrul USEFS. Astfel, în anul 2018-2019, sa realizat:
- reorganizarea și actualizarea bazei de date cu documentele SMC în vigoare în cadrul
USEFS;
- elaborarea și difuzarea către toate structurile din cadrul instituției a unui format
standardizat al regulamentelor și procedurilor;
- elaborarea, avizarea și comunicarea unei viziuni privind dezvoltarea și gestionarea
documentelor din Sistemul de Management al Calității în USEFS.
Pe baza analizei informațiilor colectate în Sistemul de Management al Calității, membrii
Consiliului Calității au constatat faptul că la nivelul facultăților:
1) în anumite cazuri, documentele Sistemului de Management al Calității proprii nu au
parcurs procedura de elaborare/revizuire – avizare - aprobare;
2) nu este utilizat un sistem de codificare care să permită o bună organizare și gestionare a
documentelor SMC proprii.
În baza acestor constatări, Consiliul Calității propune elaborarea, aprobarea și difuzarea
către structurile cu atribuții de evaluare și asigurare a calității din cadrul facultăților a unei
proceduri operaționale privind planificarea activităților și raportarea în sistemul de evaluare și
asigurare a calității care să reprezinte instrument-suport în planificarea activităților.
Totodată, în procesul de implementare a procedurilor de sistem și de proces s-a constatat că
sunt necesare mici intervenții în conținutul acestora. Astfel, se propune în anul de studii 20192020 revizuirea/actualizarea procedurilor de sistem referitor la inițierea, aprobarea, monitorizarea
și evaluarea periodică a programelor de studii; monitorizarea procesului de predare, învățare și
evaluare; autoevaluarea programului de studii; evaluarea programelor de studii de către studenți,
angajatori etc., în conformitate cu cerințele legislației în vigoare și a recomandărilor ministerului
de resort.
Consiliul Calității și-a organizat și desfășurat activitatea în anul de studii 2018-2019 în
conformitate cu Planul operațional privind managementul calității, avizat la ședința Consiliului
Calității nr. 02 din 12 septembrie 2018 și aprobat la ședința Senatului USEFS, proces-verbal nr. 02
din 26.09.2018.
În cadrul ședințelor Consiliului Calității s-au discutat și aprobat decizii referitor la:
- Monitorizarea procesului de autoevaluare a programelor de studii pentru ciclul II și
formare profesională continuă a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport, în vederea autorizării
de funcționare provizorie/acredităţii acestora.
- Monitorizarea procesului de reviuzuire/actualizare a cadrului reglementativ intern prin
completare și adecvare la legislație și bunele practici naționale și europene.
50

- Monitorizarea procesului de dezvoltare a programelor de licență, masterat şi formare
profesională continuă a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport (autorizarea provizorie a
programelor noi înființate și acreditarea celor existente).
- Monitorizarea calităţii procesului de dezvoltare a personalului academic.
- Acordarea suportului metodologic/organizarea seminarelor metodice pentru cadrele
didactice cu privire la asigurarea calităţii procesului educaţional în cadrul USEFS.
- Monitorizarea procesului de evaluare a programelor de studiu de către
angajatori/potenţialii angajatori ai absolvenţilor USEFS.
- Monitorizarea procesului de evaluare a programelor de studiu de către absolvenţii
USEFS.
- Monitorizarea realizării indicatorilor de performanţă ai procesului educaţional în cadrul
USEFS, inclusiv privind practica de specialitate, la ciclul I şi II.
- Monitorizarea calităţii procesului de dezvoltare a personalului academic.
- Acordarea suportului metodologic/organizarea seminarelor metodice pentru cadrele
didactice cu privire la asigurarea calităţii procesului educaţional în cadrul USEFS.
- Monitorizarea procesului de evaluare a satisfacţiei angajatorilor privind formarea
profesională a absolvenţilor USEFS.
- Monitorizarea şi analiza integrării în piaţa muncii a absolvenţilor universităţii.
- Monitorizarea ratei integrării studenţilor în structurile de luare a deciziilor: echipe de
calitate, comisii de asigurare a calităţii, consiliile facultăţilor, Senat.
- Desfășurarea Congresului ,,Sport.Olimpism. Sănătate” Ediţia a III-a, USEFS.
- Desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti.
- Controlul procesului de actualizare a informaţiilor de pe pagina web a universităţii.
- Monitorizarea şi evaluarea catedrelor şi facultăţilor privind modalităţile, măsurile
planificate şi realizate în vederea asigurării transparenţei înformaţiilor de interes public.
- Organizarea evenimentului ,,Ziua Mondială a Calităţii în USEFS”
- Organizarea evenimentului ,,Ziua uşilor deschise”.
- Elaborarea, aprobarea planurilor de activitate ale infrastructurii calităţii USEFS: echipe
de calitate, comisii de asigurare a calităţii, Departamentul Managementului Calităţii, Comisia de
audit intern.
- Monitorizarea procesului de implementare a planurilor de activitate ale infrastructurii
calităţii USEFS: echipe de calitate, comisii de asigurare a calităţii, Departamentul
Managementului Calităţii, Comisia de audit intern.
- Revizuirea/actualizarea procedurilor specifice Sistemului de Management al Calităţii
USEFS şi implementarea acestora la nivelul universităţii.
- Aplicarea mecanismelor de autoevaluare şi asigurare a calităţii.
- Consolidarea infrastructurii de asigurare a calității la toate nivelurile universității, prin
monitorizarea continuă a activității echipelor de calitate la catedre, a comisiilor de asigurare a
calității la facultăți și a Departamentului Management al Calității, Comisia Audit Intern.
Ședințele Consiliului Calității USEFS au avut loc lunar. Astfel, în anul curent de studii au
fost organizate și desfășurate 12 ședințe de lucru, iar respectarea, implementarea și evaluarea
deciziilor a fost monitorizată permanent.
4.3. Exemple/date statistice de creștere a calității
Evaluarea satisfacției studenților reprezintă o activitate importantă desfășurată la nivelul
tuturor facultăților/catedrelor în anul 2018-2019. Consiliul Calității a constatat faptul că activitatea
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s-a desfășurat în conformitate cu PS-07 – Procedura privind chestionarea studenților și PS-10 –
Procedura privind evaluarea performanțelor cadrelor didactice. Rezultatele evaluărilor, prelucrate
statistic și prezentate în rapoarte, au fost discutate individual cu cadrele didactice evaluate și cu
decanii facultăților.
Cercetarea a fost realizată în perioada 21 – 28 ianuarie 2019 prin intermediul unui chestionar
aplicat studenţilor celor 4 facultăţi, ciclul I, studii cu frecvență, prin intermediul Comisiilor de
Asigurare a Calităţii din cadrul facultăţilor USEFS. La sondaj au participat aproximativ 72% din
totalul studenţilor: anul I-II - 473 studenţi, ceea ce constituie 71% şi cei ai anilor terminali III-IV –
275 studenţi – ceea ce constituie 74% din totalul studenţilor de la anii terminali la ambele cicluri
de studii. Structural, eşantionul obţinut reflectă în mod proporţional distribuţia generală a
studenţilor din USEFS la nivelul principalelor subgrupuri (facultate, vârstă, gen). Aceiaşi studenţi
au fost chestionaţi la finalul anului precedent de studii, astfel încât să se obţină o percepţie
intermediară asupra aprecierilor şi aşteptărilor lor.
Răspunsurile la întrebări au fost apreciate cu ajutorul unei scale de tip Likert din 5 puncte,
astfel 5 p. fiind acordate calificativului „excelent”, iar 1 p. - calificativului „nesatisfăcător”. Astfel,
putem menționa unele rezultate relevante pentru îmbunătățirea calității procesului educațional în
USEFS:
1) Curriculum pe discipline, managementul procesului de învăţământ, procesul de predare–
învăţare–evaluare, cadre didactice: majoritatea studenţilor le-au apreciat ca fiind bune şi foarte
bune – 85,14% dintre respondenţii anului I; 67,47% - la anul II şi 85,82% - la anul III de studii.
Totodată, circa 40% dintre studenţii facultăţii Pedagogie , specialitatea Fitness și programe de
recreare au apreciat ca fiind suficient, iar 9% - au apreciat nivelul indicatorilor cu note minime,
în ce priveşte numărul disciplinelor de specialitate, fapt ce ar 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.
2) Stagiile de practică: 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 – 55,36% dintre respondenţi, la un nivel mediu – 36,83%, iar 2%- 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).
3) Evaluarea rezultatelor academice: obiectivitatea procesului de evaluare a rezultatelor
şcolare, realizarea evaluării pentru nivelele de cunoaştere, aplicare şi integrare, eficienţa utilizării
mijloacelor în vederea unei evaluări obiective au fost apreciate de majoritatea studenţilor –
93,43% la anul I; 69,85 % - la anul II, 76,56% - la anul III, cu bine şi foarte bine. Totodată,
aproximativ 5,78% dintre respondenţi au apreciat acest proces cu indicatorul minim. Pornind de
la aceste rezultate considerăm că structurile interne de asigurare a calităţii din cadrul catedrelor,
facultăţii, USEFS trebuie să acorde o atenţie sporită acestei probleme, în special criteriilor de
evaluare şi apreciere a rezultatelor academice şi eficienţei metodologiei utilizate în evaluare.
4) Angajări în câmpul muncii: 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 58,35% dintre studenţii anului I, 89,18 % - dintre respondenţii anului II şi 72% 52

studenţii anului III. Totodată, o parte dintre respondenţi: 18,38% 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
40,15% 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 – 34,28% dintre respondenţi.
5) Serviciile universitare: calitatea vieţii în căminele studenţeşti, calitatea serviciilor oferite
de biblioteca şi cantina universităţii, au fost apreciate după cum urmează: 43,53% dintre
respondenţii anului I, 31,27% - la anul II şi 60,35% la anul III sunt satisfăcuţi de acestea,
totodată, 26% dintre studenţii sunt nemulţumiţi şi au apreciat cu nota minimă serviciile acestora.
Studenţilor anului IV a fost aplicat un chestionar, în care, pe lângă întrebările cu privire la
calitatea studiilor, accentul s-a pus pe indicatorul ce se referă la orientarea profesională şi inserţia
pe piaţa muncii. Referitor la mulţumirea faţă de alegerea făcută privind specialitatea, studenţii
anului terminal din cadrul celor 4 facultăţi USEFS au răspuns afirmativ în proporţie de 74,27%
(bine şi foarte bine), apreciind calitatea Programului de studii ca fiind înalt şi foarte înalt, în
proporţie de 87,40%.
Cu privire la aprecierea calităţii cursurilor/seminarelor din cadrul USEFS, respondenţii au
răspuns: foarte bun – 28,00%, bun – 39,02%, satisfăcător – 16,92%. Astfel, circa 87,64% dintre
respondenţi sunt satisfăcuţi de cursurile/seminarele ţinute în cadrul USEFS.
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Figura 8. Date cu privire la satisfacţia studenţilor privind alegerea specialităţii
Totodată, 16,58% dintre respondenţi s-au arătat ca fiind nesatisfăcuţi de calitatea lecţiilor.
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Figura 9. Date privind aprecierea calităţii cursurilor/seminarelor de către studenți
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În ceea ce priveşte obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor de către profesori, circa
64,17% dintre respondenţi au apreciat procesul evaluării ca fiind obiectiv, 30% - ca fiind mediu,
iar 5,8% - şi-au exprimat dezacordul total privind obiectivitatea evaluării.
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Figura 10. Date cu privire la obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor
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 – 87,67%, 9,11% - satisfăcător,
şi 2,20% - nesatisfăcător.
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Figura 11. Date cu privire la aprecierea relaţiei profesor-student
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: 57,21% au confirmat necesitatea înaltă a Programului, iar 42,80% - l-au
calificat ca suficient.
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Figura 12. Date cu privire la utilitatea Programului pentru inserţia pe piaţa muncii
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Aceste date constituie un argument pentru revizuirea planurilor de învăţământ în vederea
compatibilizării acestora la exigenţele pieţei muncii.
Referitor la şansele de angajare în câmpul muncii, studenţii care le consideră înalte şi foarte
înalte sunt în proporţie de 73,25%, şanse medii – 17,65%, şi şanse mici – 5,21%.
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Figura 13. Date cvu privire la evaluarea șanselor de angajare în câmpul muncii
Totodată, studenţii au fost întrebaţi, daca doresc să activeze conform calificării obţinute.
Astfel, 76,12% îţi doresc acest lucru, iar alţii – 23,88% au demonstrat dorinţa joasă sau lipsa
acesteia privind activarea ulterioară conform calificării obţinute la universitate.
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Figura 14. Date cu privire la angajabilitatea conform calificării obţinute
Eficientizarea integrării pe piaţa muncii ca urmare a unor specialităţi duble este recunoscută
de majoritatea studenţilor – 70,21%, pe când alţii – 29,79% nu au considerat integrarea
profesională mai eficientă în rezultatul obţinerii unor specialităţi duble.
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Figura 15. Date cu privire la eficiența integrării pe piaţa muncii
Acest fapt semnifică informarea insuficientă a studenţilor privind specializările duble şi
priorităţile acestora în condiţiile unei concurenţe pe piaţa muncii.
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Cu privire la relaţia dintre sistemul de management al calităţii la nivelul USEFS şi satisfacţia
studenţilor/absolvenţilor acesteia, studenţii au răspuns: 60,20% - au declarat acordul privind
creşterea satisfacţiei datorită unui sistem de management al calităţii eficient, 20,61% - acord
parţial, iar 19,19% - au apreciat această influenţă ca fiind una minimă.
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Figura 16. Satisfacţia studenţilor/absolvenţilor față de SMC al USEFS
Bilanţul general al sondajului de evaluare a satisfacţiei studenţilor arată în total gradul de
satisfacţie de 75,15%.
Reeșind din rezultatele obţinute, pot fi formulate punctele forte ale activităţii USEFS, după
cum urmează:
 Disciplinele de studii sunt asigurate cu suport curricular; Programele de studii oferite de
universitate sunt de o calitate înaltă.
 Predarea în cadrul Programelor de studii se realizează în conformitate cu cerinţele actuale
ale şcolii superioare.
 Calitatea procesului de instruire în cadrul Programului este înalt.
 Evaluarea studenţilor se realizează pe nivelele cunoaştere, aplicare, integrare, condiţie
prevăzută în curricula pe discipline.
 Planurile de studii sunt elaborate in conformitate cu cerinţele actuale.
 Programul asigură formarea competenţelor profesionale necesare pieţei muncii.
 Realizarea programului de studii este asigurat de către specilalişti calificaţi în domeniu.
 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.
 Stagiile de practică se organizează în conformitate cu actele normative în vigoare.
 Realizarea stagiilor de practică are loc în baza convenţiilor de parteneriat cu unităţile-bază
de organizare a a stagiilor de practică.
 Existenţa unei baze tehnico-materiale la nivelul dotării celor mai bune universităţi europene
şi continuarea procesului investiţional.
Punctele slabe ale activităţii USEFS le constituie:
 Informarea insuficientă a studenţilor cu privire la specializările duble.
 Evaluarea rezultatelor academice nu întotdeauna este obiectivă.
 Metodele aplicate în procesul evaluării nu întotdeauna sunt eficiente.
 În relaţia profesor-student mai există tendinţe autoritare din partea cadrelor didactice.
 Profesorii nu întotdeauna utilizează strategiile didactice eficiente în procesul de
predare/învăţare/evaluare.
 Studenţii sunt informaţi insuficient cu privire la structurile de management intern al calităţii
în cadrul USEFS şi rolul acestora în creşterea satisfacţiei studenţilor.
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 Dorinţa slabă de inserţie a absolvenţilor în câmpul muncii conform calificării obţinute.
 Procesul de ghidare şi consiliere în carieră este valorificat insuficient de catedre şi facultate;
 Stagiile de practică sunt asigurate parţial cu suport curricular.
Totodată, în comparaţie cu anul de studii 2017-2018, poate fi remarcată creşterea
satisfacţiei privind unii indicatorii, precum:
 Evaluarea rezultatelor academice cu 1,07%.
 Procesul de ghidare şi consiliere în carieră cu 8,41%.
 Calitatea procesului de instruire cu 5,76%.
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. De asemenea, sunt binevenite şi unele recomandări,
care să îmbunătăţească calitatea procesului educaţional şi să satisfacă cerinţele actuale ale
studenţilor facultăţilor USEFS.
În această ordine de idei, se menționează importanța rezultatelor obținute în cadrul
chestionării studenților, relevanța situaţiei existente şi a măsurilor ce trebuie a fi întreprinse în
vederea sporirii calității serviciilor prestate de către USEFS, care va genera îmbunătăţirea
percepției studenților cu privire la calitatea globală a mediului academic. Având în vedere
acurateţea cu care au fost culese datele, considerăm că răspunsurile studenţilor chestionaţi trebuie
luate în consideraţie cu mare seriozitate. Astfel că, prezentele rezultate reprezintă o imagine a
situaţiei reale şi identifică golurile atât informaţionale, cât şi administrative din USEFS și permite
managementului să implementeze decizii corecte şi plauzibile.
În urma analizei rezultatelor obţinute, se pot contura câteva recomandări, menite să ducă la
îmbunătăţirea managementului calităţii universitare adresat studenţilor ca principali clienţi ai
serviciilor educaţionale oferite de universitate:
- se recomandă revizuirea itemilor, deoarece stagiul de practică se desfășoară în semestrul
VI, astfel nu poate fi evaluat veridic de către studenţii anului I-III de studii;
- reevaluarea sistemului modular de organizare a procesului de învăţământ;
- consultarea studenţilor în realizarea programului de activităţi extracurriculare;
- desfășurarea online a anchetării studenților și masteranzilor.
- 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;
- susţinerea studenţilor în promovarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor practice prin
publicarea de articole ştiinţifice şi participarea la manifestări ştiinţifice din domeniu;
Având în vedere rezultatele obţinute, prin datele prelucrate privind aşteptările studenţilor
USEFS, Consiliul Calităţii recomandă susţinerea chestionării periodice la nivel de management
universitar, cu revizuirea/actualizarea acestora în dependență de cerere și ofertă, prin
monitorizarea procesului de către Departamentului Management al Calităţii şi Comisiile de
asigurare a calităţii.
Evaluarea activităţii didactice a personalului didactic şi ştiinţifico – didactic de către studenţi
este obligatorie, rezultatul fiind făcut public pe pagina web oficială www.usefs.md .
Pe fonul dinamicii continue a cererii şi ofertei de servicii, rolul satisfacţia profesorilor în
instituţiile de învăţământ superior este în continuă creştere. În consecinţă, se impune - la nivel
didactic, de cercetare ştiinţifică şi administrativ - o focalizare a interesului asupra strategiilor de
creştere a satisfacţia profesorilor, pentru atingerea dezideratelor instituţiei.
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Cercetarea a fost realizată prin intermediul unui chestionar aplicat profesorilor celor 4
facultăţi, ciclul I şi II de studii, prin intermediul Comisiilor de Asigurare a Calităţii din cadrul
facultăţilor USEFS. La sondaj au participat aproximativ 67% din totalul profesorilor.
Alte obiective ale cercetării au vizat evaluarea satisfacţiei cu privire la:

determinarea gradului de satisfacţie a profesorilor privind calitatea studiilor în cadrul
USEFS;

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

formularea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii studiilor în cadrul USEFS.
Toate categoriile de întrebări au fost formulate astfel încât să atingă majoritatea aspectelor
importante care asigură profesionalismul angajatului din momentul în care începe serviciul până la
finalizarea acestora:
În contextul analizei răspunsurilor cu privire la indicatorii de calitate, acestea pot fi
caracterizate după cum urmează:
Ați mai activat în altă instituție de învățământ? La această întrebare 60 % au răspuns
pozitiv ,,da’’ şi 40% au răspuns ,,nu ’’. După cum observăm majoritatea respondenţilor au o
practică de angajare multiplă.
De cât timp activați în cadrul USEFS? Majoritatea respondenţilor 76,12% au o vechime
de cel puţin 2 ani în această unitate de învăţământ, iar 23,88% - mai puţin de 2 ani. Motivele
pentru care au rămas sunt: posibilitatea de a fi titular, renumele şi tradiţia universității, încrederea
şi buna colaborare în cadrul colectivului de cadre didactice, rezultatele bune pe care le-au obţinut
cu studenții, localizarea USEFS în apropierea de domiciliu.
Cum apreciați Politica de personal al USEFS: nivelul salarizarii personalul pedagogic
l-a apreciat satisfăcător cu posibilitatea de creștere profesională şi posibilitatea de perfecționare.
Totodată, aproximativ 57,21% au calificat componentele politicii ca fiind înalte, iar 42,8% satisfăcătoare, fapt care semnifică existenţa unor lacune în organizarea planurilor strategice a
personalului şi solicită o ajustare/rectificare a acestora, astfel încât să fie şi mai aproape de
exigenţele pieţei muncii.
Sunteți satisfăcut de condițiile de la locul de muncă? Referitor la aceste componente
pot fi prezentate următoarele rezultate: majoritatea profesorilor le-au apreciat ca fiind bune şi
foarte bune – 87,4%, iar 12.6 % consideră că condişiile de muncă sunt satisfăcătoare şi 1%
consideră că condiţiile lasă de dorit.
Bilanţul general al sondajului de evaluare a satisfacţiei profesorilor arată în total gradul de
satisfacţie de 75,15%.
Reieșind din rezultatele obţinute, pot fi formulate punctele forte ale activităţii USEFS, după
cum urmează:

Profesorii sunt asigurați cu suport didactic. Programele de studii oferite de universitate
sunt de o calitate înaltă.

Predarea în cadrul Programelor de studii se realizează în conformitate cu cerinţele
actuale ale şcolii superioare.

Calitatea procesului de instruire în cadrul Programului este înalt.

Evaluarea profesorilor se realizează pe domeniile: cunoaştere, aplicare, integrare.

Programul asigură formarea competenţelor profesionale necesare pieţei muncii.

Realizarea programului de studii este asigurat de către specilalişti calificaţi în domeniu.

Profesorii sunt satisfăcuţi parţial de calitatea activităţilor universitare privind
salarizarea cadrului didactic.
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Necesitatea unei baze tehnico-materiale la nivelul dotării celor mai bune universităţi
europene şi continuarea procesului investiţional.
Punctele slabe ale activităţii Universităţii le constituie:

Informarea şi colaborarea insuficientă a profesorilor cu privire la programele de
mobilitate.

În relaţia profesor-student mai există tendinţe autoritare din partea cadrelor didactice.

Profesorii nu întotdeauna utilizează strategiile didactice eficiente în procesul de
predare/învăţare/evaluare.

Procesul de ghidare şi consiliere în carieră este valorificat insuficient de catedre şi
facultate;
Având în vedere rezultatele obţinute, prin datele prelucrate privind aşteptările profesorilor
USEFS, Consiliul Calităţii recomandă susţinerea chestionării periodice la nivel de management
universitar, cu revizuirea/actualizarea acestora în dependență de cerere și ofertă, prin
monitorizarea procesului de către Departamentului Management al Calităţii şi Comisiile de
asigurare a calităţii.
Pentru îmbunătățirea procesului de evaluare a satisfacției studenților, se propune instruirea
cadrelor didactice, a șefilor de catedre, a decanilor privind implementarea noului Regulament de
evaluare profesională a cadrelor didactico-științifice din USEFS, aprobat la Senat, proces-verbal
nr. 5 din 01.02.2018 (formulare/chestionare de evaluare, itemi de evaluare, etape, proces etc.)
pentru a putea colecta date și informații relevante care să permită o analiză mai detaliată a
satisfacției studenților, respectiv o mai bună evaluare a cadrelor didactico-științifice pe toate
componentele de evaluare.
4.4. Organizarea concursului locurilor bugetare
Concursul anual de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în cadrul USEFS se realizează
în conformitate cu Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare
bugetară la USEFS, aprobată la Ședința Senatului USEFS din 28 mai 2014, process verbal nr.7.
Concursul pentru locurile cu finanţare bugetară se realizează pe specialităţi, ani de studii, cu
respectarea numărului şi a repartizării pe specialităţi a locurilor bugetare aprobate la admitere.
Selectarea candidaţilor la locurile cu finanţare bugetară se realizează în cadrul facultăţilor USEFS.
Departamentul Studii a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport oferă comisiilor de
concurs informaţia despre numărul de locuri cu finanţare bugetară pentru repartizare.
Astfel, în Tabelul 11, prezentăm rezultatele concursului de ocupare a locurilor cu finanțare
bugetară pentru anul de studii 2018-2019:
Tabelul 11. Rezultatele concursului de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară pentru
anul de studii 2018-2019
Indicatori
1 Numărul de LFB total pe anul de învățământ 2018-2019
330
2 Numărul de LFB scoase la concurs (în afara studenților
325
orfani, studenți rămași fără îngrijirea părinților și
persoanelor cu dezabilitate severă și accentuată)
3 Numărul studenților în bază de contract, care participă la
294
concursul LFB
4 Numărul de LFB ocupate de studenți înmatriculați în
53
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5

6
7

baza de contract după sesiunea de vară
Criterii de concurs aplicate altele decât cele din
regulament
Rata promovării studenților anului I în sesiunile de iarnă
și de vară
Media anuală pe specialități:
Educație fizică
Antrenament sportiv
Organizarea și dirijarea sportului
Fitness și programe de recreare
Servicii hoteliere, turism şi agrement
Kinetoterapie și terapie ocupațională
Securitate civilă și publică
Servicii de securitate a proprietății
Salvatori și pompieri

Participarea la competiții
republicane și
internaționale
73,7%

7,50
8,72
9,02
8,20
8,40
8,35
7,94
7,92
8,48

Obstacole întâmpinate și soluțiile aplicate pentru depășirea lor
În cadrul universității își fac studiile studenți – sportivi, membri ai diferitor loturi naționale.
Aceștia, pe motive de participare la diverse competiţii sportive şi cantonamente în perioada
sesiunilor, nu reușesc să susțină examenele integral în termenele stabilite regulamentar.
Studenților, care nu au promovat sesiunea de examinare în termenele stabilite din
următoarele motive: traume sportive, participări la activități și competiții sportive, justificate prin
documentele respective, li se permite susținerea examenelor conform unui orar special (fapt care,
uneori, deplasează termenul de totalizare a concursului de repartizare a locurilor pentru studii cu
finanțare bugetară).
5. Informaţii despre studenţi
5.1. Contingentul de studenţi
Contingentul de studenţi este prezentat în Anexele 1, 2 și 2.1. În anul 2018-2019 în USEFS şiau făcut studiile: ciclul I, licență: 1037 studenți - la învăţământul cu frecvenţă, 683 studenţi - la
învăţământul cu frecvenţă redusă; la ciclul II – 357 și la ciclul III – 86 studenți. În anexele
menționate este prezentată informaţia referitoare la numărul de studenţi pe ani de studii şi pe
specialităţi.
Astfel, putem concluziona, că la 1 Septembrie 2018 numărul total al studenţilor USEFS a
fost de 2163 – Figura 4:
 1720 la studiile universitare de licenţă (1703 în 2017-2018);
 357 la studiile universitare de masterat (347 în 2017-2018);
 86 la studiile de doctorat (83 în 2017-2018).
Numărul de studenţi la programele de studii universitare de licenţă, master și doctorat a
înregistrat o ușoară creștere (2163 studenți) față de anul de studii precedent - 2017-2018 (2133
studenți) (Figura 17).

60

2163
nr.total

1720

Ciclul I

Ciclul II
357

86

Ciclul III

contingentul de studenti 2018/2019
Figura 17. Numărul studenţilor în anul de studii 2018 – 2019

2163
2017/2018
2133

2018/2019

contingentul de studenti

Figura 18. Dinamica numărului total de studenţi în cadrul USEFS
Studiile superioare de doctorat din cadrul Școlii doctorale USEFS se organizează cu
frecvenţă sau cu frecvenţă redusă. Studiile superioare de doctorat cu frecvenţă redusă durează cu
un an mai mult şi li se acordă tot 180 de credite transferabile de studiu.

347
357
2017/2018

2018/2019
86
83

nr.masteranzi

nr.doctoranzi

Figura19. Dinamica numărului de studenți masteranzi şi doctoranzi în perioada 2017-2019
În cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport studenții își fac studiile în limba
română și în limba rusă. În Tabelul 12 reflectăm numărul de grupe cu predare în limba rusă.
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Tabelul 12. Numărul de grupe cu predare în altă limbă decât limba română, studii
superioare de licență în anul de studii 2018-2019
Limba de instruire

rusă

Nr. de studenți

Nr. de grupe pe ani de
studii
I
II III IV V
5
4
6
2
-

total
211

buget
65

contract
146

Nr.de studenți anul I
total buget contract
63
12
51

Numărul total de grupe academice la ciclul I, licență constituie 72, din care 23% sunt cu
predare în limba rusă. Ponderea grupelor cu predare în limba română o constituie – 77%. Numărul
de studenți ce își fac studiile la buget în grupele cu predare în limba rusă constituie 77 persoane.
5.2. Dinamica contingentului de studenţi
În cadrul universității au loc continuu mișcări ale studenților, precum: plecarea în concediu
academic, exmatricularea, restabilirea la studii, transfer la alte și din alte instituții. Astfel,
dinamica contingentului de studenţi, învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă este prezentată în
Anexa 3.
5.3. Evaluarea studenţilor
Reuşita studenţilor pe ani de studii este prezentată în Anexele 4 și 4.1.
Reuşita academică a studenților USEFS este monitorizată annual și constituie unul dintre
indicatorii calității procesului educațional. Astfel, la ciclul I, licență, în mediu pe universitate, în
anul de studii 2018-2019 aceasta constituie 85,50%, fiind mai înaltă cu 6,88% față de anul de
studii precedent 2017-2018 (78,62%) – Anexa 4.
În Anexa 4.1 este reflectată reuşita studenţilor studiilor superioare de master, care, în anul
2018-2019 a scăzut ușor în comparație cu anul de studii 2017-2018 (90,65% față de 92%).

Ciclul I
78,62

2017/2018

85,5

Ciclul I

2018/2019

Figura 20. Dinamica reuşitei academice a studenţilor ciclului I pentru anul de studii 2018-2019
comparativ cu anul de studii 2017-2018
În Figura 21 prezentăm dinamica reuşitei academice a studenţilor studiilor superioare de
master pentru anul de studii 2018-2019 faţă de anul de studii 2017-2018.
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Ciclul II
92

90,65
2017/2018
2018/2019

2017/2018

2018/2019

Figura 21. Reuşita academică a studenţilor - masteranzi pentru anul de studii 2018-2019 faţă
de anul de studii 2017-2018
În Tabelul 13 prezentăm contingentul de absolvenți ai USEFS în anul de studii 2018-2019 și
rezultatele (media examenului de licență – MEL) obținute la sesiunea de licență 2019. Astfel, în
anul de studii 2018-2019 USEFS a fost absolvită de 472 absolvenți la 8 programe de studii de
licență, media examenului de licență pentru toate programele fiind 8,78.
Tabelul 13. Contingentul de absolvenți și media examenului de licență (MEL), promoția 2019
Nr.crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programele de studiu

Educație fizică și psihopedagogie
Cultura fizică de recuperare
Cultura fizică recreativă
Educație fizică și sport
Dans sportiv
Securitate civilă și ordine publică
Servicii de securitate a proprietății
Servicii antiincendii
Total

Forma de învățământ/nr.
absolvenți/MEL (media
examenului de licență)
Cu frecvență
Cu frecvență
MEL
redusă
MEL
28 (8,95)
30 (8,66)
107 (9,46)
30 (9,00)
45 (8,27 )
50 (9,00)
38 (8,53 )
3 (9,70)
40 (8,78)
75 (8,12 )
15 (8,90)
11 (9,39)
284 (9,15)
188 (8,40)

Total
absolvenți

58
107
75
88
3
115
15
11
472

Media
examenului
de licență pe
Program

8,81
9,46
8,64
8,77
9,70
8,45
8,90
9,39
8,78

Conform statisticilor realizate de către Comisia de Audit Intern, Consiliul de Asigurare a
Calității și Departamentul de Asigurare a Calității s-a constatat că indicatorii de evaluare calitativi
ai reușitei studenților din cadrul USEFS sunt într-o ușoară creștere, comparativ cu anul de studii
2017-2018 datorită creșterii eficienței procesului educațional prin dezvoltarea infrastructurii de
cercetare-dezvoltare pentru integrarea în circuitul valorilor științifice internaționale, datorită
perfecționării continue a mecanismelor de evaluare și atestare a studenților și cadrelor didactice
prevăzute de legislația în vigoare.
5.4. Evidenţa studenţilor orfani/cu dizabilități
În baza Hotărîrii Guvernului nr.870 din 28.07.2004 „Despre aprobarea normelor provizorii
de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă din învăţămînt”, cu
modificările şi completările ulterioare, studenţii orfani USEFS beneficiază de:
 Îmbrăcăminte, încălţăminte şi inventar moale (anual): 3000 lei
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 Materiale didactice, inventar gospodăresc şi obiecte ale igienei personale, medicamente
(lunar): 250 lei
 Ajutor material la sfîrşitul anului de studiu (anual): 1000 lei
 Alimentaţia zilnică (pe parcursul anului calendaristic): 35 lei
 Indemnizaţie unică la absolvirea instituţiei: 10000 lei
 Indemnizaţie lunară pentru cei care nu primesc burse de studii: 300 lei
 Indemnizaţie unică pentru realizarea cercetărilor şi editarea tezei de licenţă în ultimul an
de studii: 500 lei
 Cazare în cămin: gratuit.
Lista nominală a studenţilor orfani este prezentată în Anexa 6.1.
Evidența studenților cu dizabilități
În Anexa 6.2 este prezentată lista studenților cu grad de dizabilitate sever și accentuat. În anul
de studii 2018-2019 lista acestora numără 6 persoane. Atribuirea studenților la această categorie sa efectuat în baza certificatelor prezentate de studenți.
5.5. Evidenţa studenţilor din raioanele de Est
Contingentul de studenţi din raioanele de Est este prezentat în Anexa 7. În anul 2018-2019 șiau făcut studiile în USEFS 50 studenți din raioanele de Est: 42 la învățământul cu frecvență și 8 la
învățământul cu frecvență redusă. La învățământul cu frecvența redusă toți studenții își fac studiile
în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii.
5.6. Asigurarea studenţilor cu locuri în cămine
Administraţia USEFS acordă atenţie sporită dotării căminelor cu cele necesare pentru a
asigura un trai decent al studenţilor cazaţi în aceste cămine .
În anul universitar 2018-2019, procesul de cazare s-a desfăşurat conform prevederilor
Regulamentului privind cazarea în căminele studențești. Procesul de cazare a fost asigurat de
Comisia de cazare constituită la nivelul USEFS, formată integral din reprezentanţi de la toate
facultăţile universităţii (Anexa 8).
Repartizarea căminelor se efectuează în conformitate cu următoarele cerințe: studenţii anilor
II şi III depun la facultate cererea de cazare în cămin la sfărșitul anului de studii, însoţită de
documentele de justificare, în caz de necesitate. Studenţii anului I solicită loc de cazare în cămin
concomitent cu cererea de participare la concursul de admitere.
Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti a fost realizată în limita locurilor disponibile,
pentru anul II şi III – la finele anului de învățământ, iar pentru studenţii înmatriculaţi în anul I la
finele lunii august al noului an de studii.
La repartizarea locurilor de cazare, Comisia de cazare, constituită din decan, prodecan şi
studenţi, au dat prioritate studenților din următoarele categorii:
 studenţii orfani de ambii părinţi,
 studenţii cu rezultate înalte la învăţătură, în activitate de cercetare, sportivă, culturală etc.;
 studenţii care provin din familii aflate în condiţii sociale şi de sănătate defavorabile
 (student invalid grupa/cu handicap; părinţi invalid gr.; părinţi veterani; familii cu mulţi
copii; familii de studenţi etc.).
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Pe parcursul anului de învățământ, decanii şi prodecanii au realizat mai multe vizite în
căminele studenţeşti, au discutat cu studenţii şi administratorii căminelor privind traiul și
comportamentul studenţilor, problemele apărute, în măsura posibilităţilor, fiind soluţionate.
Există, totuşi, probleme în gestiunea căminelor, principalele fiind următoarele:
a. Necesitatea modernizării condiţiilor de trai (săli de agrement moderne, mobilier
ergonom, etc.);
b. Efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală şi curentă în fiecare an;
c. Reţele inginereşti învechite;
Printre îmbunătăţirile aduse procesului de cazare pot fi menționate:
 optimizarea criteriilor de repartizare a locurilor de cazare stabilite prin intermediul
reglementărilor interne de cazare a studenților în cămine în anul universitar de referinţă, în baza
experienței anterioare;
 actualizarea contractului de cazare conform reglementărilor în vigoare;
 promovarea intensă a tuturor etapelor de cazare prin intermediul afișelor dedicate din
clădirile universității, a mesajelor personalizate și a informărilor lansate în comunitatea de
studenți;
 optimizarea procedurii de preluare a dosarelor sociale în baza cărora studenții solicitau și
alocarea unui loc de cămin;
 optimizarea procesului de cazare în baza experienței anterioare prin fixarea din start a
tuturor pașilor de parcurs și evaluarea acestora constant pentru fiecare facultate în parte.
5.7. Organe de autoguvernare studenţească
Organele de autoguvernare studențească sunt reprezentate în USEFS de Senatul Studențesc
al USEFS, care activează în baza Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea
structurii de autoguvernanță studențească în USEFS, aprobat prin Decizia Senatului USEFS din
17.11.2014.
Senatul Studenţesc este organul reprezentativ al studenţilor Universității de Stat de Educație
Fizică și Sport, nonprofit și apolitică înființat la inițiativa unui grup de studenți USEFS. Structura
autoguvernanței studențești este reflectată în Figura 22.
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Figura 22. Structura autoguvernanței studențești (SAS) în USEFS
Direcţiile principale de activitate a SAS:
a) reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele studenţilor în relaţiile acestora cu
conducerea universităţii;
b) alege şi deleagă reprezentanţii săi în Consiliile facultăţilor, Senatul USEFS, Consiliul de
Etică şi Management, Comisia de Asigurare a Calităţii etc.
c) participă la perfecţionarea regulamentelor şi curricula universitare;
d) participă la activităţile de autoevaluare şi evaluare internă a calităţii a USEFS;
e) participă la activităţile de evaluare a studenţilor şi a personalului ştiinţifico-didactic din
USEFS;
f) monitorizează asigurarea dimensiunii sociale a învăţământului superior: accesul la studii;
alocarea burselor sociale, de studii, de merit; scutirea de taxa de studii; corectitudinea desfăşurării
concursului locurilor bugetare; distribuirea biletelor în taberele de odihnă studenţeşti etc.
g) participă la managementul şi îmbunătăţirea serviciilor din cadrul căminelor studenţeşti,
inclusiv, la repartizarea locurilor pentru studenţi;
Organizația își promovează misiunea prin realizarea următoarelor obiective:
 promovarea dialogului între studenți, conducerea facultăților, administrația USEFS, alte
structuri ce activează în domeniul tineretului și învățământului;
 promovarea culturii asigurării managementului calităţii în USEFS prin participarea la
procesul de îmbunătățire a curriculei universitare; de predare-cercetare-evaluare a studenților din
USEFS;
 contribuirea la edificarea morală, profesională, socială, culturală şi economică a
studenților USEFS, în spiritul tradiţiei universitare autohtone, pentru a oferi societăţii personalități
integre;
 reprezentarea corectă şi eficientă în procesul de administrare instituțională și financiară a
studenţilor USEFS ca partener egal în procesul decizional, la orice nivel unde studentul este
partener;
 oferirea metodelor de educaţie non-formală prin realizarea şi sprijinirea de proiecte şi
programe socio-profesionale şi culturale pentru studenţii USEFS;
 sprijinirea activităţii legislativ-normative care vizează drepturile studenţilor USEFS în
toate domeniile de activitate;
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 identificarea problemelor specifice studenţilor USEFS și stimularea participării tuturor
studenţilor atât în activitatea studenţească, cât şi în procesul de luare şi implementare a deciziilor;
 stabilirea de relaţii cu orice organizaţie din ţară sau din străinătate care are scopuri
similare cu cele ale SAS;
 participarea în procesul de luare a deciziilor în domeniul învățământului superior la nivel
local și central (Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării; Consiliul Rectorilor din RM, alte
instituţii).
Atribuţii
a). Senatul Studenţilor participă în conducerea generală a studenţilor USEFS.
b). În scopul executării atribuţiilor sale, Senatul Studenţilor cooperează cu conducerea
Facultăţilor, Administraţia USEFS, organizaţiile obşteşti din cadrul USEFS și alte ONG - uri.
Acțiuni realizate
Senatul studenților USEFS anual desfășoară, independent sau în parteneriat cu Sindicatul și
alte structuri ale USEFS, acțiuni socio-culturale la nivel instituțional, precum și național.
Astfel, putem menționa activitățile realizate în anul de studii 2018-2019 de către structurile
de autoguvernanță studențescă, sau prin implicarea activă a acestora, după cum urmează:
1) 1 Septembrie – “Ziua cunoștințelor”, organizatori: administrația USEFS, Senatul
Studențesc și curatorii de grupe. Participanți: 200 de studenți.
2) Donații de sânge de către studenți „Donează sânge - salvează vieți”, organizatori:
decanii facultăților - 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; Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 200 de studenți.
3) “Hai în gașca voluntarilor!” - masă rotundă cu studenții, organizatori: catedra
Managementul Culturii Fizice, șef de catedră, dr., prof.univ. - Anatolie Budevici-Puiu,
Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 100 de studenți.
4) Balul Bobocilor 2018, organizatori: Senatul Studențesc, Sindicatul USEFS, președinte Gheorghe Egorov, vicepreședinte - Irina Volcu, curatorii de grupe și Uniunea Națională
a Studenților și Tineretului din Republica Moldova. Participanți: 750 de studenți.
5) Masă rotundă – Antitrafic ființe umane, organizatori: Catedra Protecție, Pază și
Securitate, șef de catedră, dr. – Andrei Nastas, Senatul studențesc, curatorii de grupe.
Participanți: 100 de studenți.
6) Fairplay în viață, masă rotundă cu studenții, organizatori: Catedra Managementul
Culturii Fizice, șef de catedră, dr., prof.univ. - Anatolie Budevici-Puiu, Senatul
studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 150 de studenți.
7) Flashmob – Antitrafic ființe umane, organizatori: Catedra Protecție, Pază și Securitate,
șef de catedră, dr. – Andrei Nastas, Senatul studențesc, curatorii de grupe. Participanți:
50 de studenți.
8) Lansarea cărții “Cincizeci de sportivi”, autori Efim Josanu, Loreta Handrabura,
organizatori: Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 120 de studenți.
9) Ziua mondială a studentului, omagierea celor mai bune grupe și studenți, organizatori:
Sindicatul USEFS, Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Paticipanți: 200 de studenți.
10) Concursul “Cea mai bună odaie în cămin”, organizatori: departamentul Logistică,
prorector - Andrei Toma, Sindicatul USEFS, Senatul Studențesc, curatorii de grupe.
Participanți: 650 de studenți.
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11) “Ziua îndrăgostiților”, organizatori: Senatul Studențesc și Uniunea Națională a
Studenților și Tineretului din Republica Moldova, curatorii de grupe. Participanți: 300 de
studenți.
12) “Transnistria – pământ al durerii”, ziua memoriei – întâlnire cu participanții
războiului din Transnistria, colaboratori USEFS, organizatori: Catedra Militară, șef
catedră locotenent-colonel - Vitalie Pleșca, Sindicatul USEFS, Senatul Studențesc,
curatorii de grupe. Participanți: 1000 de studenți.
13) Ora educativă – Comemorarea participanților la Războiul din Afganistan,
organizatori: Senatul studențesc și curatorii de grupe. Participanți: 1000 de studenți.
14) “Ziua drapelului național”, organizatori: Sindicatul USEFS, Senatul Studențesc,
curatorii de grupe. Participanți: 1000 de studenți.
15) “Ziua Europei”, organizatori: Senatul studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 1000
de studenți.
16) Întâlnire cu Ion Lazarenco-Tiron – înotătorul în ape deschise, candidat la Premiul
Nobel. Organizatori: Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 150 de studenți.
17) “Dragobete”, organizatori: Catedra Probe Sportive Individuale, șefă de catedră, dr.,
conf.univ. - Angela Polevaia-Secăreanu, Senatul studențesc, curatorii de grupe.
Participanți: 100 de studenți.
18) “Lupta împotriva traficului de ființe umane”, masă rotundă cu studenții, organizatori:
Catedra Drept, șef de catedră, dr., conf.univ., Victor Manolachi; Senatul studențesc,
curatorii de grupe. Participanți: 100 de studenți.
19) Absolventul 2019, organizatori: 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, Senatul studențesc, curatorii de grupe.
5.8. Activități extracurriculare
Activitățile educative extracurriculare sunt parte componentă importantă a procesului
educațional. Acestea creează oportunități pentru aplicarea și transferul cunoștințelor, manifestarea
abilităților și dezvoltarea competențelor dobândite de către student în procesul de studii,
valorificarea potențialului individual. Organizarea eficientă a acestor activități oferă atractivitate
universității, sporesc prestigiul acesteia.
Comisia educațional-disciplinară a USEFS la începutul fiecărui an universitar, elaborează
Planul activității educative formale și non-formale cu studenții, orientat spre o transformare
calitativă a personalității. Obiectivele generale sunt:
 A forma capacități de autocunoaștere, de autoevaluare și autoeducare;
 A forma simțul responsabilității pentru păstrarea bunurilor materiale ale universității;
 A forma un sistem de valori fundamentale cu accent pe binele moral, pe adevărul
științific, pe frumos;
 A stimula procesul de integrare profesională și socială a studentului;
 A forma atitudini de achiziționare a cunoștințelor științifice fundamentale la
disciplinele din Planul de învățământ, etc.
În contextul derulării unor politici educaționale, inovative la nivel național, activitatea
formală și non-formală a câștigat teren pe parcursul ultimilor ani, devenind o preocupare
primordială în universitate.
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În acest context, subdiviziunea Educație și Sport din cadrul USEFS a organizat un șir de
activități extracurriculare, după cum urmează:
1) 1 Septembrie – “Ziua cunoștințelor”, în colaborare cu Senatul Studențesc și curatorii
de grupe. 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, Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 200 de studenți.
3) Ședința cu curatorii de grupe. Participanți: 50 de persoane.
4) Masă rotundă cu studenții dedicată Zilei profesorului! “Profesorul – promotor al
bunătății și demnității umane”, în colaborare cu Catedra Bazele Teoretice ale Culturii
Fizice, șef de catedră dr. - Gheorghe Braniște, curatorii de grupe. Participanți: 100 de
studenți.
5) “Hai în gașca voluntarilor!” - masă rotundă cu studenții în colaborare cu catedra
Managementul Culturii Fizice, șef de catedră, dr., prof.univ. - Anatolie Budevici-Puiu,
Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 100 de studenți.
6) Masă rotundă – Free from corruption week, în colaborare cu Catedra Drept, șef de
catedră, dr., conf.univ. - Victor Manolachi, curatorii de grupe. Participanți: 60 de
studenți.
7) Balul Bobocilor 2018, în colaborare cu Senatul Studențesc, Sindicatul USEFS,
președinte - Gheorghe Egorov, vicepreședinte - Irina Volcu, curatorii de grupe și
Uniunea Națională a Studenților și Tineretului din Republica Moldova. Participanți: 750
de studenți.
8) Masă rotundă – Antitrafic ființe umane, în colaborare cu Catedra Protecție, Pază și
Securitate, șef de catedră, dr. – Andrei Nastas, Senatul studențesc, curatorii de grupe.
Participanți: 100 de studenți.
9) Fairplay în viață, masă rotundă cu studenții în colaborare cu Catedra Managementul
Culturii Fizice, șef de catedră, dr., prof.univ. - Anatolie Budevici-Puiu, Senatul
studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 150 de studenți.
10) Flashmob – Antitrafic ființe umane, în colaborare cu Catedra Protecție, Pază și
Securitate, șef de catedră, dr. – Andrei Nastas, Senatul studențesc, curatorii de grupe.
Participanți: 50 de studenți.
11) Lansarea cărții “Cincizeci de sportivi”, autori Efim Josanu, Loreta Handrabura.
Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 120 de studenți.
12) Ziua mondială a studentului, omagierea celor mai bune grupe și studenți, în colaborare
cu Sindicatul USEFS, Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Paticipanți: 200 de
studenți.
13) 1 decembrie - Ziua Mondială de combatere a SIDA, în colaborare cu Catedra Bazele
Teoretice ale Culturii Fizice, șef de catedră dr. - Gheorghe Braniște, curatorii de grupe.
Participanți: 100 de studenți.
14) Concursul “Cea mai bună odaie în cămin”, în colaborare cu departamentul Logistică,
prorector - Andrei Toma, Sindicatul USEFS, Senatul Studențesc, curatorii de grupe.
Participanți: 650 de studenți.
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15) “Ziua îndrăgostiților”, în colaborare cu Senatul Studențesc și Uniunea Națională a
Studenților și Tineretului din Republica Moldova, curatorii de grupe. Participanți: 300 de
studenți.
16) “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, Senatul Studențesc,
curatorii de grupe. Această activitate s-a desfășurat conform dispoziției rectorului în 49
de grupe academice. Participanți: 1000 de studenți.
17) Ora educativă – Comemorarea participanților la Războiul din Afganistan, în
colaborare cu Senatul studențesc și curatorii de grupe. Conform dispoziției rectorului,
această activitate a fost desfășurată în 49 de grupe academice. Participanți: 1000 de
studenți.
18) “Ziua drapelului național”, în colaborare cu Sindicatul USEFS, Senatul Studențesc,
curatorii de grupe. Conform dispoziției rectorului, această activitate a fost desfășurată în
49 de grupe academice. Participanți: 1000 de studenți.
19) “Ziua Europei”, în colaborare cu Senatul studențesc, curatorii de grupe. Conform
dispoziției rectorului, această activitate a fost desfășurată în 49 de grupe academice.
Participanți: 1000 de studenți.
20) Întâlnire cu Ion Lazarenco-Tiron – înotătorul în ape deschise, candidat la Premiul
Nobel. În colaborare cu Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 150 de
studenți.
21) Masă rotundă - “Europa în dezvoltare”, în colaborare cu Catedra Științe psihopedagogice și socio-umanistice, șefă de catedră, dr., conf.univ. - Svetlana Goncearuc,
Catedra Managementul Culturii Fizice, șef de catedră, dr., prof.univ. - Anatolie
Budevici-Puiu, curatorii de grupe. Participanți: 150 de studenți.
22) “Ora Olimpică”, în colaborare cu Catedra Teoria și Metodica Jocurilor, șefă de catedră,
dr., conf.univ. - Elena Mocrousov, curatorii de grupe. Participanți: 60 de studenți.
23) “Valorile și idealurile olimpice”, masă rotundă în colaborare cu Catedra Teoria și
Metodica Jocurilor, șefă de catedră, dr., conf.univ. - Elena Mocrousov, curatorii de
grupe. Participanți: 50 de studenți.
24) “Dragobete”, activitate culturală în colaborare cu Catedra Probe Sportive Individuale,
șefă de catedră, dr., conf.univ. - Angela Polevaia-Secăreanu, Senatul studențesc,
curatorii de grupe. Participanți: 100 de studenți.
25) Întâlnire cu vedetele sportului autohton – Denis Vieru, multiplu campion la
competițiile internaționale de Judo, candidat la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, în
colaborare cu Catedra Probe Sportive Individuale, șefă de catedră, dr., conf.univ. Angela Polevaia-Secăreanu, curatorii de grupe. Participanți: 100 de studenți.
26) “Lupta împotriva traficului de ființe umane” – masă rotundă cu studenții în
colaborare cu Catedra Drept, șef de catedră, dr., conf.univ. - Victor Manolachi, Senatul
studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 100 de studenți.
27) “Republica Moldova – stat de drept”, masă rotundă în colaborare cu Catedra Drept,
șef de catedră, dr., conf.univ. - Victor Manolachi, curatorii de grupe. Participanți: 50 de
studenți.
28) Masă rotundă cu studenții “Întâlnire cu administrația și reprezentanții colectivului
Clinicii de recuperare medicală Neokinetica”, în colaborare cu Catedra Kinetoterapie,
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șef de catedră, dr., conf.univ. – Eugeniu Agapii, curatorii de grupe. Participanți: 80 de
studenți.
29) Masă rotundă cu studenții “Kinetoterapia – actualitate și perspectivă”, în
colaborare cu Catedra Kinetoterapie, șef de catedră, dr., conf.univ. – Eugeniu Agapii,
curatorii de grupe. Participanți: 50 de studenți.
30) Conferință cu studenții “Fairplay-ul în sport”, în colaborare cu Catedra de Atletism,
șef de catedră, dr., prof.univ. – Lazari Povestca, curatorii de grupe. Participanți: 60 de
studenți.
31) 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, curatorii de grupe. Participanți: 50 de studenți.
32) Masă rotundă cu genericul: “Dezvoltarea turismului în Republica Moldova”, în
colaborare cu Catedra de Natație și Turism, șef de catedră, dr., conf.univ. – Vasile
Mindrigan, curatorii de grupe. Participanți: 80 de studenți.
33) “Organizarea şi desfăşurarea sărbătorii Ziua Neptunului” în colaborare cu Catedra
de Natație și Turism, șef de catedră, dr., conf.univ. – Vasile Mindrigan, curatorii de
grupe. Participanți: 40 de studenți.
34) “Activitățile sportive – stilul de viață sănătos”, în colaborare cu Catedra de Medicină
Spotivă, șefă de catedră, dr., conf.univ. – Ecaterina Erhan, curatorii de grupe.
Participanți: 70 de studenți.
35) Masă rotundă cu studenții “Medicina sportivă – clinica omului sănătos‘’, în colaborare
cu Catedra de Medicină Spotivă, șefă de catedră, dr., conf.univ. – Erhan Ecaterina,
curatorii de grupe. Participanți: 30 de studenți.
36) Masă rotundă cu studenții “Aportul socio-sportiv și importanța practicării
gimnasticii‘’, în colaborare cu Catedra de Gimnastică, șef de catedră, dr., conf.univ. –
Victor Buftea. Participanți, curatorii de grupe: 40 de studenți.
37) Vizionare colectivă la cinematograful “Odeon‘’, în colaborare cu Catedra de
Gimnastică, șef de catedră, dr., conf.univ. – Victor Buftea, curatorii de grupe.
Participanți: 35 de studenți.
38) Acțiuni consacrate francofoniei, în colaborare cu Catedra Limbi Moderne, șef de
catedră, dr.hab., prof.univ. – Dragoș Vicol:
I. Conferințe „Filierea francofonă; instrument al multilingvismului. Participanți: 60
de studenți.
„Francofonia: structură şi funcţionare”. Participanți: 60 de studenți.
II. 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.
III.Vizionări colective la teatru şi cinema:
- Teatrul „Geneza Art” , Cinematograful „Odeon”. Participanți: 40 de studenți.
IV.
Editarea gazetei de perete „Grai” (trei numere).
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39) Masă rotundă cu studenții “Prevenirea și combaterea traficului de droguri”, în
colaborare cu Catedra Protecție, Pază și Securitate, șef de catedră, dr. – Andrei Nastas,
curatorii de grupe. Participanți: 60 de studenți.
40) Absolventul 2019, 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, Senatul studențesc, curatorii
de grupe.
Totodată, în anul de studii 2018-2019, putem remarca realizarea unui număr crescut al
activităților sportive în cadrul USEFS. Astfel, strategia universitară cu privire la dezvoltarea
activităților sportive prevede următoarele:
 Participarea sportivă – creșterea numărului de participanți pentru fiecare ramură de
sport;
 Performanța sportivă – dezvoltarea spiritului competitiv și de fair play, organizarea
de competiții cu scopul de a stimula creșterea numărului de sportivi de înaltă
performanță;
 Excelența sportivă – promovarea rezultatelor deosebite obținute la competițiile
internaționale de către studenții universității;
 Voluntariatul – implicarea tinerilor și a foștilor performeri în activități de voluntariat.
Clubul sportiv al universității îmbină eforturile catedrelor practice, decanatelor, edificiilor
sportive ale altor subdiviziuni universitare cu scopul de a promova mișcarea sportivă și olimpică
în rândurile studenților și angajaților. La universitate sunt create toate condițiile necesare pentru
practicarea sportului și a culturii fizice, de rulare a procesului pedagogic, desfășurarea
concursurilor sportive de nivel național și internațional. Membrii clubului sportiv au posibilitatea
de a desfășura antrenamentele în săli de jocuri sportive, de gimnastică, de forță, bazin de înot.
Este îmbucurător faptul că studenții universității sunt prezenți și în rândurile participanților la
competițiile internaționale de cel mai înalt rang. Prin aulele unicei instituții de învățământ superior
de specialitate în domeniul culturii fizice și sportului din Moldova au trecut o mulțime de sportivi
renumiți în țară și peste hotarele ei. Prin intermediul acestora universitatea a ajuns sa fie una dintre
cele mai dotate din Europa.
În perioada septembrie 2018 – mai 2019 activitatea sportivă s-a bazat pe Planurile de
acţiuni sportive ale USEFS, aprobate prin Ordinul Rectorului nr.04-st din 29 ianuarie 2018 și
ordinul nr. 2-st din 31 ianuarie 2019.
În perioada respectivă Clubul sportiv în colaborare cu catedrele practice şi susţinerea
reciprocă din partea decanatelor din cadrul USEFS au desfăşurat mai multe competiţii sportive,
precum urmează:
- campionatul USEFS la cros pe teren variat (27.09. 2018), la care au participat 250 de
studenţi de la facultăţile din cadrul USEFS. Pe primul loc la ştafeta pe echipe s-a clasat facultatea
de Sport , pe locurile II și III echipele facultății de Pedagogie.
- campionatul USEFS la baschet (1 - 18 octombrie 2018), la care au participat loturile
reprezentative ale facultăţilor în număr de 60 de studenţi. Locurile s-au repartizat astfel: primul loc
– facultatea Sport, locul doi facultatea de Pedagogie, locul trei facultatea de Kinetoterapie şi locul
patru facultatea PPS;
- campionatul USEFS la volei (06 – 08.10.2018) la care au participat echipele mixte ale
facultăţilor. Clasamentul a fost următorul: Facultatea Sport – locul I, facultatea de Pedagogie
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locul II, facultatea PPS – locul trei și facultatea de Kinetoterapie – locul patru. Numărul total de
participanți a fost de 60 persoane;
- campionatul USEFS la handbal ( 04 -06.12. 2018) cu participarea selecţionatelor
facultăţilor în număr de 60 de sportivi. Clasamentul pe facultăţi a fost următorul: I loc facultatea
Sport, locul II facultatea de Pedagogie , locul III facultatea Protecţie, Pază, Securitate, şi locul IV
facultatea Kinetoterapie;
- campionatul USEFS la lupte libere, consacrat memoriei fostului profesor al catedrei
Probe sportive individuale Nicolai Biriucov care sa desfăşurat pe 12-13.12. 2018 La concurs au
participat studenţi de la toate facultăţile la 8 categorii de greutate în număr de 80 persoane.
Loturile USEFS la probele de sport, marcate anterior sau clasat pe primele locuri în
Campionatele Naționale Universitare din 2019, fapt care a dat posibilitate universității noastre să
se claseze pe primul loc în clasamentul general între instituțiile de învățământ superior din țară,
astfel obținând premiul general al Președintelui Republicii Moldova în valoare de 200 mii lei.
În semestrul II al anului de studii 2018 – 2019 competiţiile au fost prelungite la
următoarele probe sportive:
- mini-fotbal (04 – 06.03.2019), la care au participat echipele reprezentative ale facultăţilor
din cadrul USEFS în număr de 60 persoane. Premianţii concursului au fost studenţii de la
facultatea de Sport, pe locul secund sa clasat facultatea Protecţie, Pază, Securitate, locul trei
facultatea de Pedagogie și locul patru facultatea de Kinetoerapie;
- la proba de tenis de masă (13 – 14 martie 2019), concursul a fost la individual, la care au
participat 31 de studenţi. În program: - individual fete și băieți, dublu feminin, dublu masculi și
proba de mixt.
- badminton (10.04. 2019) concurs individual la care au participat 30 de studenţi;
- lupta naţională „Trânta” ( 20.03.2019), la care au participat 45 de studenţi;
- campionatul USEFS la natație, unde au luat parte 38 de băieți și 20 fete;
Tot în această perioadă (ianuarie – mai 2019) selecționatele universității au participa la 11
probe de sport din cadrul Universiadei republicane din anul 2019, după cum urmează :
- Futsal – locul 5;
- Volei feminin – locul 5;
- Șah – locul 7;
- Tenis de masă: feminin – locul I, masculin – locul I;
- baschet feminin – locul I;
- Trântă – locul I;
- Triatlon forță – locul 2;
- Judo – locul I;
- Atletism: feminin – locul I; masculin – locul I;
- Natație - locul general – I;
- Rugby – locul 2.
Astfel, după 11 probe disputate USEFS a acumulat 178 de puncte, distanțându-se de la
Universitatea Tehnică din Moldova cu 46 de puncte și față de Universitatea de Stat din Moldova
cu 58 de puncte.

73

6. Informaţii privind personalul didactic și de conducere
6.1. Contingentul cadrelor didactice
În anul de studii 2018-2019 în USEFS au activat 201 cadre didactice titulari şi prin cumul,
dintre care 38% constituie femei (Anexa 9). Din numărul total de cadre didactice, 161 sunt titulari
(80%). Din cadrele didactice titulare 44% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor
habilitat. Cumularzii constituie 40 persoane sau 19%. Din ei 52% deţin titlu ştiinţific.
În anul universitar 2018-2019 numărul total al cadrelor ştiinţifico-didactice a fost de 201
dintre care (Figura 23):
 Titulari: 161 (inclusiv cumul intern);
 Cumul extern: 40

161

titulari
cumul extern

40
cadre didactice

Figura 23. Contingentul cadrelor ştiinţifico-didactice ale USEFS în anul de studii 2018 – 2019
Personalul academic cu titlu ştiinţifico – didactic (Figura 24) este format din:
 TITULARI:
 Dr.habilitaţi, profesori universitari
- 9
 Dr., profesori universitari
- 15
 Dr. , conferenţiar universitari
- 45
 Conferenţiari universitari
-3
 Dr., lectori universitari
- 20
 Lectori
- 69
 CUMUL EXTERN:
 Dr.habilitaţi, profesori universitari
-4
 Dr. , conferenţiar universitari
-10
 Dr., lectori universitari
- 7
 Lectori
- 19
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69

Dr.habilitaţi, profesori
universitari
Dr., profesori universitari

45

Dr., conferențiari

9

20

15

19
10

3

Titulari

4

Conferențiari universitari
Dr., lectori universitari

7

0

Lectori

Cumul extern

Figura 24. Personalul academic cu titluri ştiinţifico-didactice în anul de studii 2018 -2019
În Tabelul 14 prezentăm concursurile organizate de USEFS pentru ocuparea posturilor
vacante de către cadrele ştiinţifico – didactice în anul d estudii 2018 – 2019.
Tabelul 14. Concursuri organizate de USEFS pentru ocuparea posturilor vacante de
către cadrele ştiinţifico – didactice în perioada 2018 – 2019
Post ocupat în bază de
concurs

Catedra/Departamentul

Post vacant anuntat

TMJ

Conferentiar universitar (1)

1

Catedra Gimnastică

Conferentiar universitar (4)
Lector universitar (1)
Conferentiar universitar (1)
Șef catedră (1)

4
1
1
1

Protecție, pază și securitate

6.2. Personal de conducere
Personalul de conducere al USEFS în anul de studii 2018-2019 l-a constituit 12 persoane, și este
reflectat în Tabelul 15.
Tabelul 15. Personalul de conducere al USEFS
Nr.crt. Postul de conducere
Nume, prenume, titlul științifico-didactic
1
Rector
Manolachi Veaceslav,dr.hab., prof.univ.
2

Prim-prorector

Dorgan Viorel, dr. hab., prof. univ.

3

Prorector pentru activitatea știinţifică,

4

Prorector pentru dezvoltarea
academică şi calitatea studiilor,
Prorector educaţie și sport,

Budevici–Puiu Liliana, dr. în pedagogie,
conf. univ.
Demcenco Petru, dr. în pedagogie, conf.
univ.
Dumitru Eșanu, master în științe ale
educației

5
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6

Prorector pentru relaţii internaţionale

Dumanschi Ghenadie

7

Toma Andrei

8

Prorector logistică și probleme
financiare
Decanul facultății Pedagogie

9

Decanul facultății Sport

Triboi Vasile, dr.în pedagogie, prof.univ.

10

Decanul facultății Kinetoterapie

Racu Sergiu, dr., conf.univ.

11

Decanul facultății Protecție, pază și
securitate
Decanul facultății Învățământ
frecvență redusă și la distanță

Guțu Alexei, dr.în drept, conf.univ.

12

Busuioc Serghei, dr.în pedagogie, prof.univ.

Cotorcea Anatol, dr.în pedagogie,
conf.univ.

6.3. Personal auxiliar
Personalul didactic-auxiliar și alte categorii de personal în anul universitar 2017–2018 a
constituit 195 persoane sau 43% din totalul angajaților din USEFS. Din aceștia 153 sunt de sex
feminin, ceea ce constituie 58,5% din categoria respectivă de personal, iar 41,5% sunt de sex
masculin.
Personalul auxliar este de 49 persoane şi cel gospodăresc de 146 persoane fiind reflectat în
Figura 25.

146
Gospodaresc
Auxiliar

49
Personal auxiliar

Figura 25. Personalul auxiliar USEFS în anul de studii 2018-2019
Numărul total angajaţi ai universităţii în anul de studii 2018-2019 l-a constituit de 453
persoane.
7. Servicii de ghidare şi consiliere în carieră
7.1. Structuri funcționale la nivel instituțional
CENTRUL UNIVERSITAR DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ este creat ca
structură specializată a universităţii în conformitate cu ordinul Ministerului Educaţiei nr.970 din
10 septembrie 2014 şi Hotărârea Senatului USEFS din 04.12.2014, proces-verbal nr. 4. În
activitatea sa centrul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul Educaţiei, actele
normative ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, Carta Universităţii, actele legislative
şi normative în domeniul ocupării forţei de muncă.
76

Personalul Centrului:
Calugher Viorica – director Centru;
Drăniceru Mihai, metodist-responsabil de stagiile de practică şi de relaţiile cu
întreprinderile;
Carp Ana, metodist documentarist-recepţionist;
Branişte Gheorghe, consilier în carieră;
Lascov Adrian, informatician-programator.
Centrul are ca obiective esenţiale:
- promovarea valorilor universitare şi a imaginii universităţii în rândul tinerilor, inclusiv al
absolvenţilor liceelor, al studenţilor şi absolvenţilor universităţii;
- susţinerea, informarea şi consultarea elevilor şi absolvenţilor liceelor privind orientarea
profesională, informarea studenţilor cu privire la locurile stagiilor de practică şi posibilităţile de
plasare în câmpul muncii.
7.2.Forme, metode de:
- consiliere/ghidare în carieră
Ciclul de studii/
Programul
Ciclul I/ Educaţie
fizică/psihopedagogie
Ciclul I/ Educaţie fizică şi sport
(Antrenamentul sportiv)
Ciclul I/Organizarea și dirijarea
sportului
Ciclul I/ Cultura fizică recreativă
(Fitness și programe de recreare)
Ciclul I/ Servicii hoteliere, turism și
agrement
Ciclul I/ Cultura fizică de recuperare
(Kinetoterapie și terapie ocupațională)
Ciclul I/ Securitate civilă şi ordine
publică/Servicii de securitate a
proprietății
Ciclul I/Salvatori și pompieri

Nr. de beneficiari

Ciclul II/Tehnologii și management în
fitness
Ciclul II/Asistenţă psihopedagogică în
sport
Ciclul II/Tehnologia antrenamentului
sportiv
Ciclul II/Tehnologii kinetoterapeutice
de recuperare
Ciclul II/ Management în protecție,
pază și securitate

3

Tipul activităţilor

9
 Consilierea pentru conturarea unui
traseu profesional: sprijinirea studenţilor în
decizia de a opta pentru un anumit domeniu
profesional, pentru a-şi căuta un loc de
muncă în timpul facultăţii sau a-şi folosi
toate resursele pentru studiu, pentru a alege
sau nu să studieze înafara ţării, pentru a-şi
continua studiile la următorul ciclu sau a se
angaja în câmpul muncii
 Ghidarea în găsirea unui loc de
practică: identificarea surselor de căutare a
locurilor de practică, identificarea corectă a
locurilor de practică potrivite propriilor
calificări, competenţe, studii, abilităţi;
păstrarea relaţiei cu angajatorul şi după
finalizarea stagiului de practică
 Consilierea și ghidarea în găsirea unui
loc de muncă: identificarea surselor de
căutare a locurilor de muncă, realizarea unui
CV potrivit pentru fiecare aplicaţie,
prezentarea la un interviu: pregătire,
comunicare în timpul interviului, comunicare
post-interviu, puncte tari/slabe, greşeli
frecvente

11
4
6
4
12
14

4

3
6
6
6

- evidență a absolvenților:
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Gradul de angajare în câmpul muncii a absolvenţilor USEFS constituie un criteriu important de
evaluare externă și indicator de performanță a universității. Dezvoltarea carierei profesionale a
absolvenţilor este un aspect care reflectă, inclusiv, calitatea formării profesionale a specialiștilor în
cadrul universității.
Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră al USEFS și facultățile universității au sistematizat
procesul de monitorizare a carierei profesionale a absolvenţilor, prin aplicarea fişei de monitorizare a
inserţiei profesionale a absolvenţilor şi evaluare a programelor de studii în raport cu aşteptările
pieţei de muncă, în conformitate cu procedura P.S. – 05: Procedura privind mecanismele de
evidență a angajabilității absolvenților și a evoluției carierei.
Decanatele facultăților înregistrează adresele electronice/datele de contact ale studenților anului
terminal și le solicită acestora să completeze, în decurs de 4-5 luni după absolvire, Fișa de inserție,
expediind – o ulterior pe adresa facultății.
Rezultatele obţinute în urma acestei acţiuni reflectă mai multe aspecte importante pentru
universitate, precum: gradul de angajabilitate a absolvenţilor; necesitatea pieţei privind specialiştii
calificaţi în domeniile de formare a universităţii; identificarea problemelor din programele de studii
ale universităţii; gradul de satisfacţie a foştilor studenţi privind calitatea procesului educaţional
universitar; calitatea personalului didactic care asigură realizarea programului; utilitatea programului
pentru angajarea în câmpul muncii şi dezvoltarea carierei ş.a.
Astfel, monitorizarea inserției profesionale și evaluarea gradului de satisfacție a absolvenților din
promoția 2018 reflectă următoarele (datele unificate pentru formele de învățământ cu frecvență și
frecvență):
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Figura 26. Gradul de angajabilitate a absolvenților la programul Educație
fizică/Psihopedagogie
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Figura 27. Gradul de angajabilitate a absolvenților la programul Educație fizică și sport
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Figura 28. Gradul de angajabilitate a absolvenților la programul Cultura fizică de
recuperare
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Figura 29. Gradul de angajabilitate a absolvenților la programul Cultura fizică
recreativă
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Figura 30. Gradul de angajabilitate a absolvenților la programul Securitate civilă și
ordine publică
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Figura 31. Gradul de angajabilitate a absolvenților la programul Servicii antiincendii
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Figura 32. Datele cu privire la continuarea studiilor a absolvenților USEFS la ciclul II
Master (absolvenții programelor de studii de licență: Educație ficică/psihopedagogie;
Educație fizică și sport; Cultura fizică recreativă; Cultura fizică de recuperare; Protecție,
pază și securitate).
Gradul de utilitate a Programului de studii pentru inserția profesională
 28% dintre absolvenții chestionați au apreciat ca fiind înalt gradul de utilitate a
Programului absolvit;
 60% - satisfăcător;
 12% - insuficient.
Datele obținute în urma aplicării Fișei de inserție se raportează anual în cadrul ședințelor Senatului
USEFS și se asigură transparența acestora, prin plasarea pe pagina web a instituției:
 ședința Senatului din 02 aprilie 2019, «MONITORIZAREA INSERȚIEI
PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR USEFS » (raportor - director Centru de
Ghidare și Consiliere în Carieră, Calugher V.);
Activităţile de ghidare şi consiliere în carieră realizate în anul de studii 2018-2019:
- organizarea întâlnirilor de informare a absolvenţilor liceelor, precum şi a altor potenţiali
candidaţi la studii despre învăţământul superior, specialităţile Universităţii, condiţiile de studii,
posibilităţile de încadrare a absolvenţilor Universităţii în câmpul muncii: 16.10.2018 întâlnirea cu un grup de 20 liceeni de la Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv;
04.03.2019 - întâlnirea cu clasele primare LT Mihail Sadoveanu, Chișinău; 21.05.2019 – vizita
la USEFS a unui grup de sportivi din raionul Hînceşti;
- organizarea celei de-a V-a ediţii a evenimentului promoțional „Ziua Uşilor Deschise”,
17.04.2019 cu participarea tinerilor din cca 21 de instituţii din ţară, care au avut posibilitatea
de a cunoaşte oferta educaţională a USEFS şi de a comunica cu potenţialii angajatori a
absolvenţilor universităţii (9 reprezentanţi ai pieţei muncii);
- organizarea seminarului instructiv-metodic „Aspecte durabile ale parteneriatelor educaționale”
pe data 07.12.2018.
recepţionarea şi transmiterea către studenţi şi absolvenţi a informaţiei despre locurile
vacante, prin:
- plasarea sistematică a informaţiei cu privire la Târgurile locurilor de muncă
organizate de angajatorii din ţară, precum şi de peste hotare;
- medierea comunicării dintre angajatori şi studenţii/absolvenţii universităţii:
organizarea seminarelor de informare a studenţilor cu reprezentanților pieței muncii:
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-



centrul de fitness NEOGYM (03.12.2018); Asoсiația Obștească de Yoga și Inițiative
pentru un Mod Sănătos de Viață ”Antara” (14.01.2019); unitatea de elită a MAI
„Fulger” (25.02.2019); Școala Sportivă Specializată de Judo „O.Crețu” (18.03.2019);
- participarea la Conferinţa de repartizare în câmpul muncii a absolvenţilor
programelor de studii: Educaţie fizică/Psihopedagogie; Educaţie fizică şi sport;
Cultura fizică recreativă (23.05.2019);
organizarea Săptămânii de primire a studenţilor noi înmatriculaţi la USEFS (3-14
septembrie 2018), în cadrul căreia s-au realizat: prezentarea Universităţii; prezentarea
Centrului de Ghidare şi Consiliere în Carieră; semnarea contractelor de studii; semnarea
contractelor cu bugetarii; informarea studenţilor cu privire la sistemul ECTS;
acordarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională.

Masuri de îmbunătățire a educației pentru carieră și parteneriatului cu piața muncii:
• Promovarea continuă a imaginii Universității (participare la emisiunile TV, radio,
presa; organizarea/participarea la târgurile locurilor de muncă; organizarea evenimentelor
promoționale a ofertei educaționale a universității).
• Implicarea activă a părților interesate în activitățile universității (absolvenți,
angajatori, agenți economici, alte instituții educaționale);
• Organizarea activităților comune (conferințe/seminare/mese rotunde, ateliere de lucru,
activități sportive, implicarea beneficiarilor în procesul de îmbunătățire continuă a
Programelor de studii).

8. Parteneriatul social
8.1. Forme de colaborare
Conform Legii Republicii Moldova nr.179 din 10.07 2008 cu privire la parteneriatul public
privat, art. 18, parteneriatul public-privat se realizează prin următoarele forme:
contract de antrepriză/prestări servicii;
contract de administrare fiduciară;
contract de locaţiune/arendă;
contract de concesiune;
contract de societate comercială sau de societate civilă.
Dintre formele menționate mai sus USEFS are contracte de prestări servicii și arendă. În anul 2019
USEFS a avut încheiate 17 contracte de arendă a spațiilui. În calitate de arendași sunt diverși
agenți economici. Suprafața spațiului oferit în arendă constituie 23998,93 m².
8.2. Parteneri
În baza Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 (HG nr.
920 din 7 noiembrie 2014) USEFS are aprobată Strategia de cercetare științifică a Universităţii
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport pentru perioada 2015-2020.
În corespundere cu aceasta pe parcursul anului de studii 2018-2019 s-a realizat:
 creșterea performanțelor cadrelor științifice și științifico-didactice în planul cercetării
ştiinţifice din domeniul culturii fizice în scopul asigurării vizibilităţii ştiinţifice internaţionale a
USEFS, prin participarea acestora la manifestările științifice internaționale, dar și publicarea mai
multor articole în baze de date internaționale în mod special în ISI – 14 articole.
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 dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale în vederea creşterii performanţelor
de cercetare ştiinţifică, astfel pe parcursul anului 2018-2019 au fost încheiate 3 acorduri de
colaborare noi cu instituții din străinătate și 1 din Republica Moldova (Gimnaziul Galata) pentru
realizarea activităţilor proiectului pentru tinerii cercetători „Socializarea adolescenţilor prin
practicarea formelor de turism activ”.
Direcțiile principale de cercetare ale universității sunt în consonanță cu profilul științific –
pedagogie profesională și specialitatea științifică – 533.04 educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi
recreaţie stabilite în baza Nomenclatorului specialităților științifice din Republica Moldova
aprobat prin H.G nr.199 din 13 martie 2013. Acestea sunt după cum urmează:
 Educația fizică în sistemul de învățământ. Pregătirea profesională a cadrelor;
 Medicină sportivă, kinetoterapie și cultură fizică recreativă;
 Aspecte filosofice, socioeconomice, juridice și manageriale ale culturii fizice;
 Tehnologii inovaționale și bazele științifico-metodice ale sistemului contemporan
de pregătire a sportivilor.
Totodată CCŞEFS a monitorizat îndeplinirea tematicii de cercetare ştiinţifică din cadrul
catedrelor de specialitate pe parcursul anului 2018-2019 (tematica tezelor de licenţă, master şi
doctorat), care a inclus cercetări ce sunt în corespundere cu strategiile naţionale aprobate de
Guvernul Republicii Moldova în domeniile: turismului, educaţiei, sănătăţii etc. Ca exemplu:
1. Managementul culturii fizicii: tendințe și perspective de dezvoltare durabilă
2. Tehnologii de investigare a particularităților grupului sportiv.
3. Motivarea comportamentului prosocial la studenți prin mijloacele educației fizice
incluzive.
4. Influența turismului sportiv asupra industriei turistice etc.
În Tabelul 16 prezentăm dinamica față de anul de studii 2017-2018 a acordurilor
internaționale încheiate de subdiviziunile USEFS având ca obiect realizarea activităților de
cercetare științifică.
Reţeaua relaţiilor internaţionale în domeniul cercetării şi inovării stabilite de USEFS în
perioada 2018-2019, presupune semnarea acordurilor şi a proiectelor comune de cercetare cu
instituţiile de învăţământ superior de profil de peste hotare (Ucraina, România, Kazahstan, Rusia,
Serbia).
Tabelul 16. Acorduri internaţionale de colaborare în domeniul cercetării şi inovării
pe parcursul anului de studii 2018-2019
Nr.
Acorduri internaţionale de colaborare în domeniul cercetării şi inovării
pe parcursul anului de studii
2017/2018
2018/2019
1
Contract de colaborare „Сумский
Acord de colaborare ”Faculty of Sport
государственный
педагогический and Physical Education”, Universitatea
университет имени А.С.Макаренко», or. din or. Pristina (Serbia), din 01 octombrie
Kiev (Ucraina), din 27 octombrie 2017
2018
2
Acord de colaborare ”Faculty of Sport”,
Contract de colaborare „Казахская
Celal Bayar University, or. Manisa академия спорта и туризма”, or. Almata
(Turcia), din 25 noiembrie 2017
(Kazahstan), din 01 decembrie 2018
3
Contract de colaborare „Приднепровский
Acord de colaborare „Volga Region
государственный академии физической State Academy of Physical Culture, Sport
культуры и спорта”, or. Dnepr (Ucraina), and tourism”, or. Cazani (Rusia), din 17
din 2017
ianuarie 2019
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4

5

Total

Contract de colaborare „Черноморским
национальным университетом имени
Петра Могилы”, or. Nicolaev (Ucraina),
din 28 decembrie 2017

Acord de colaborare din 31.01.2019:
Liceul cu Program Sportiv Viitorul
Piteşti, Jud. Argeş, România; Liceul
Teoretic cu Profil Sportiv Nr. 2,
Chişinău; Clubul Copiilor Mioveni,
Mioveni, judeţul Argeş și catedra MCF
Protocol de colaborare „Universitatea din Partnership Agreement nr. P3
Piteşti”- Şcoala doctorală Ştiinţa Sportului Grant Agreement Number: 2018-3330 /
şi Educaţiei Fizice, or. Piteşti (România), 001-001
din 2 februarie 2018
Project Number: 587889-EPP-1-2018-1MD-EPPKA2-CBHE-SP
Project Name: TOWARDS EUROPEAN
UNIVERSITY LIFELONG LEARNING
MODEL IN MOLDOVA – COMPASS
Încheiat între ASEM /USEFS
5
5

Pentru realizarea misiunii și atingerea obiectivelor propuse în domeniul educației, culturii și
sportului, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport are semnate acorduri de colaborare cu
următorii parteneri:
 Uniunea Națională a Studenților și Tineretului din Republica Moldova
 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 Ministerul de Interne al Republicii Moldova
 Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață”
 Asociația Obștească „Moldova pentru viață”
 Federaţia Moldovenească a Sportului Studențesc și a Veteranilor Sportului
 Federația de Judo din Republica Moldova
 Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova
 Federația de Atletism din Republica Moldova
9. Informații privind implementarea programelor și strategiilor naționale
 Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”
Cadrele didactice manifestă interes față de dezvoltarea educației și obiectivele strategiei
„Educația 2020”. În acest context, Budevici-Puiu Liliana, dr., conf. univ. și Franț Anna, lector
universitar din cadrul catedrei Managementul culturii fizice au participat la Dezbaterile publice
“Vocea părinților și a comunităților locale în dezvoltarea curriculară”, organizat de Ministerul
Educației Culturii și Cercetării al RM în colaborare cu Institutul de Politici Publice, unde au fost
puse în discuții noile tendințe de dezvoltare ale curriculei naționale, Axele valorice ale reformei
curriculumului pentru învățământul general din Republica Moldova, alegerea conținutului
curricular de către părinți și elevi, Aria curriculară Limba și comunicare, Aria Curriculară
Educație socioumanistică, Aria curriculară Matematică și științe.
Totodată, au fost organizate activități educative cu studenții cu prilejul împlinirii a 30 ani de
la retragerea Contingentului limitat al trupelor armate din Afganistan. Realizat la 19.02.2019.
Organizator: Deleu Inga, dr., lect.univ. Participanți: studenții grupei 214K, cadre didactice,
Prorector pentru educație și sport Eșanu D. Invitat special: Pleșca Andrei, militar, participant la
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războiul din Afganistan.
Cadrele didactice din cadrul catedrei Medicină sportivă, Gîrlea N., lect.univ., Tataru A.,
lect.univ., au participat la Seminarul științifico-metodic ”Știință, adolescenți, socializare”,
USEFS, 18.12.2018.
Catedra Științe psihopedagogice și socioumanistice a organizat la data de 19.12.2019
Seminarul metodologic ”Aspecte metodologice ale elaborării cursului universitar”, USEFS, cu
participarea studenților și cadrelor didactice ale USEFS.
 Strategia de cercetare-dezvoltare a RM pînă în anul 2020, a fost implementată
în cadrul USEFS prin atingerea următoarelor obiective:
 creşterea performanţei resurselor umane în planul cercetării ştiinţifice din domeniul
culturii fizice în scopul asigurării vizibilităţii ştiinţifice internaţionale a USEFS și anume: a fost
planificată activitatea de cercetare a USEFS pentru anul de studii 2018-2019 și elaborat planul
editorial; în perioada 13-15 septembrie 2018 s-a desfășurat Congresul științfic internațional
„Sport.Olimpism.Sănătate” la care au participat peste 140 de persoane cu titluri ştiinţifice, precum
şi specialişti ai diferitelor domenii ştiinţifice; a fost aprobată tematica ştiinţifică interdisciplinară
pentru doctoranzi şi participarea pentru burse bugetare la nivel de granturi, unde câștig de cauză
au avut la doctorat: Jurat Valeriu (Poleacova Varvara), Buftea Victor (Verejan Galina), Budevici
Anatolii (Dervici Ana) și la postdoctorat Manolachi Victor; s-a elaborat modelul de raportare a
activității de cercetare a subdiviziunilor științifice ale USEFS; au fost organizate 4 manifestări
științifice internaționale și 15 manifestări științifice naționale
(conferinţe/seminare
ştiinţifice/mese rotunde susţinute de specialişti din domeniul culturii fizice și sportului, din ţară şi
de peste hotare în colaborare cu catedrele de specialitate ale USEFS; au fost actualizate
informaţiile pe site/ul USEFS privind rezultatele activității științifice; s-a susținut, prin fonduri
financiare proprii sau atrase de către catedrele de specialitate ale universităţii prin cele 5 proiecte
în derulare din cadrul USEFS, a participării personalului de cercetare ştiinţifică al universităţii
(conducătorii de doctorat) la conferinţe internaţionale cu standarde de calitate recunoscute prin
cotare ISI -14 articole sau BDI, din România, Turcia, Rusia, Ucraina, Kazahstan etc.; a fost
majorat indicatorul tinerilor cercetători în cele două proiecte de cercetare („Promovarea valorilor
sportului național în comunitatea școlară” și „Sport. Olimpism. Sănătate”) care au avut câștig de
cauză în perioada de referință în cadrul proiectelor de cercetare privind „Organizarea și
desfășurarea manifestărilor științifice”; creşterea prestigiului ştiinţific recunoscut prin conducere
de doctorat, în domeniul vizat de cercetare, astfel a fost aprobat un nou conducător de doctorat în
persoana dlui Braniște Gheorghe; a fost extinsă cooperarea cu mediul, sportiv economic şi
sociocultural în scopul cercetărilor commune privind dezvoltarea culturii fizice și sportului în
Republica Moldova.
 modernizarea infrastructurii de cercetare, calitativ şi cantitativ, necesară unei cercetări
de performanţă la nivelul instituţiei academice de profil, care a cuprins: publicarea bianuală a
revistei ştiinţifice a universităţii „Ştiinţa Culturii Fizice” fiind editate 2 numere, edițiile 30/1 și
31/2, în care au fost publicate 33 de articole științifice mai mult cu 7 articole în comparaţie cu
anul 2017. Dintre acestea 17 – profesori din Republica Moldova, 16 – din România şi 1- din
Turcia; a fost actualizată baza de date a publicaţiilor ştiinţifice al corpului ştiinţifico – didactic și
plasată pe pagina web a USEFS.
 dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale în vederea creşterii
performanţelor şi vizibilităţii cercetării ştiinţifice: pe parcursul anului 2018-2019 au fost
încheiate 4 acorduri de colaborare noi cu instituții din străinătate (Serbia, Rusia, Kazahstan,
România) și 2 din Republica Moldova (Gimnaziul Galata și ASEM) pentru realizarea activităţilor
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proiectului pentru tinerii cercetători „Socializarea adolescenţilor prin practicarea formelor de
turism activ” și Partnership Agreement nr. P3 Grant Agreement Number: 2018-3330 / 001-001
Project Number: 587889-EPP-1-2018- 1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Project Name: Towards
European university lifelong learning model in Moldova – COMPASS.
 Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității RM
În scopul asigurării competivității USEFS pe piața serviciilor educaționale din țară și
internațională, pe parcursul anului de studii 2018-2019 au fost autorizate provizoriu 6 programe
de studii superioare de masterat și 4 programe de formare profesională continuă; și acreditate - 1
program de studii superioare de masterat și 2 programe de formare profesională continuă, toate au
fost adaptate cerințelor pieței muncii în scopul formării profesionale a specialiștilor în domeniul
culturii fizice și sportului, capabili de a activa atât pe piața din Republica Moldova, cât și pe piața
internațională; cadrele didactice ale instituției au participat la diverse seminare și traninguri
naționale și internaționale (ex: Onoi Mihail la seminarul „Scrierea proiectelor internaționale”); au
fost atrase fonduri pentru proiectele de cercetare din cadrul programelor de stat, care pe parcursul
anului 2018-2019 au constituit 818,4 mii lei.
 Strategia inovațională a RM pentru perioada 2013-2020 «Inovații pentru
competitivitate»
În perioada 2018-2019 cercetătorii din cadrul USEFS au înregistrate 7 brevete naționale și
internaționale și 1 lucrare cu statut de proprietate intelectuală. În Tabelul de mai jos este
reflectată lista obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate în 2018-2019.
Lista obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în 2018-2019
Nr.
d/o

Numele,
prenumele
autorilor

1

Manolachi
Veaceslav,
Mruţ Ivan,
Manolachi
Victor
Manolachi
Veaceslav,
Mruţ Ivan,
Manolachi
Victor
Manolachi
Veaceslav,
Mruţ Ivan,
Manolachi
Victor
Manolachi
Veaceslav,
Mruţ Ivan,
Manolachi
Victor
Manolachi
Veaceslav,
Mruţ Ivan,
Manolachi
Victor

2

3

4

5

OPI – brevet de invenţie, soiuri de
plante

Brevete obținute
Определение
относительных
показателей
максимального
потребления кислорода женщинсамбисток
с
применением
специфических нагрузок
Определение
относительных
показателей
максимального
потребления кислорода борцовсамбистов
с
применением
специфических нагрузок
Определение
относительных
показателей
максимального
потребления кислорода дзюдоистов с
применением
специфических
нагрузок
Определение
относительных
показателей
максимального
потребления кислорода женщиндзюдоисток
с
применением
специфических нагрузок
Максимальное
потребление
кислорода борцов вольного стиля и
определение его относительных
показателей
с
применением
специфических нагрузок
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Sursa
de
finanţare
(instituţional,
din programe
de stat, proiecte
independente
sau
internaţionale),

Data şi numărul OPI

Seria OŞ nr. 6030 din
10.07.2018

Seria OŞ nr. 6029 din
10.07.2018

Seria OŞ nr. 6031 din
10.07.2018

Seria OŞ nr. 6032 din
10.07.2018

Seria OŞ nr. 6033 din
10.07.2018

Максимальное
потребление
кислорода борцов классического
стиля
и
определение
его
относительных
показателей
с
применением
специфических
нагрузок
7
Manolachi
Определение
относительных
Veaceslav,
показателей
максимального
Mruţ Ivan,
потребления кислорода женщинManolachi
борцов
вольного
стиля
с
Victor
применением
специфических
нагрузок
Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe
8
Iliin Grigore,
Parametrii biomecanici de calculare a
Povestca Lazari, lungimii săriturii din elan
Manolachi
Victor
Total - 8
6

Manolachi
Veaceslav,
Mruţ Ivan,
Manolachi
Victor

Seria OŞ nr. 6034 din
10.07.2018

Seria OŞ nr. 6035 din
10.07.2018

Seria O Nr. 6318 din
25.04.2019



Planul sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020,
aprobat prin HG nr.816/2018
În conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării № 1435 din
25.09.2018, cu privire la aprobarea recomandărilor privin realizarea prelegerilor publice în
contextul săptămînii anticorupţie în instituţiile de învăţămînt superior, în corespundere cu Planul
Sectorial Anticorupţie în domeniul educaţiei pentru anii 2018-2020, Universitatea de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport, în perioada 15-19 octombrie 2018 şi-a planificat și realizat un şir de
măsuri (prelegeri publice, mese rotunde) dedicate combaterii corupţiei în educaţie, cu acest prilej,
pe data de 15.10.2018 la ora 13.10 în aud. 105, str. A. Doga 22, s-a desfășurat o masă rotundă cu
genericul: „Modalităţi de manifestare şi căile de prevenire a fenomenului corupţiei în
învăţămîntul superior”, la care au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Centrului Naţional Anticorupţie.
Totodată, administraţia facultăţilor a diseminat în rîndurile audienţilor Universităţii
noastre informaţia cu privire la lansarea voluntariatul studenţesc anticorupţie, program
administrat de Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova. În tabel vă prezentăm date
cu privire la ședințele desfășurate:
Instituţia
Facultatea
Cadrul didactic
Număr de
antrenat în prezentări
studenţi implicaţi
USEFS
Protecţie, Pază
Cernomoreţ Sergiu,
50
şi securitate
dr., conf.univ
USEFS
Kinetoterapie
Calugher Viorica,
80
dr., conf.univ
USEFS
Sport
Savin
Alexandru,
30
lect.univ
USEFS
Pedagogie
Busuioc Sergiu, dr.,
30
conf.univ
În cadrul facultății Sport au fost realizate mai multe acțiuni de sensibilizare a studenților și
profesorilor asupra fenomenului corupţiei. La data de 9 decembrie 2018, de Ziua internațională
anticorupție, în cadrul orelor academic profesorii au dedicat acestui subiect discuții și dezbateri cu
studenții.
La data de 15 octombrie 2018 studenți și cadre didactice ai Facultății Sport au participat la
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masa rotunda FREE FROM CORUPTION WEEK.
În scopul contracarării acțiunilor de fraudare și în scopul organizării adecvate a examenelor
de promovare, studenții și profesorii facultății au fost informați cu referire la interzicerea
colectării mijloacelor bănești în scopul organizării examenelor.
 Strategia de dezvoltare a turismului «Turism 2020»
Analizînd situaţia actuală în Republica Moldova privind pregătirea cadrelor în domeniul
turismului, putem menţiona că pregătirea specialiştilor pentru domeniul turismului a devenit o
problemă destul de actuală în cadrul multor instituţii de învăţămînt inclusiv în cadrul USEFS.
Astfel, cadrele didactice ale catedrei Natație și turism pe parcursul anului 2018-2019 au adaptat
disciplinele de studii la specialitatea nou creată 1013 Servicii hoteliere, turism și agrement,
conform cerințelor pieții muncii (în baza chestionarelor la care au răspuns mai mulți agenți
economici din domeniu și anume: reprezentanții hotelului London Boutique, agenției Vivara Tur
SRL, Stației Orășenești a Tinerilor Turiști, Agenției de Dezvoltare a Turismului din Republica
Moldova etc. Totodată, a fost pregătit dosarul pentru evaluarea externă a programului de masterat
„Tehnologii în managementul turistic”.
Pe parcursul anului 2018-2019 au fost încheiate 3 noi contracte de colaborare în domeniul
turismului, care au ca principal scop realizarea stagiului de practică a studenţilor USEFS și
anume: cu hotelul London Boutique, agenția Vivara Tur SRL și Gimnaziul Galata.
În perioada de referință studenții USEFS au început în perioada de iarnă să practice
turismul montan, care este parte a programului de studii, datorită dării în exploatare a peretelui de
escaladă din incinta USEFS, în contextul în care această probă va fi în programul Jocurilor
Olimpice din 2020 care vor avea loc la Tokyo (Japonia). În aceeași perioada în cadrul proiectului
curat de cadrele didactice ale USEFS, dlui Onoi Mihail, MindriganVasile, Grosu Maria, dar și
masterandei la specialitatea Tehnologii și management în turism dna Bespecinaia Olga, au fost
procurat echipament pentru desfășurarea orelor la turismul montan și pedestru, care va duce la
pregătirea specialiștilor în domeniul turismului sportiv.
De asemenea, cadrele didactice ale Catedrei Natație și Turism pe parcursul anului de studii
2018-2019 au organizat masa rotundă cu genericul „Aspecte teoretice privind socializarea
adolescenţilor prin practicarea diferitor forme de turism”, seminarul științifico-metodic „Știință.
Adolescenți. Socializare”, conferința științifică studențească specializată de turism cu genericul
„Industria turistică națională și internațională realități și perspective”.
Cu ocazia zilei mondiale a calității colaboratorii catedrei Natație și Turism au organizat o
masă rotundă cu genericul „Conceptul de calitate în turism în viziunea Organizaţiei Mondiale a
Turismului”, la care au participat studenții și masteranzii USEFS specializați la turism.
În scopul dezvoltarii formelor de turism ce necesită a fi impulsionate printre care se
regăsește și turismul sportiv (activ) cadrele didactice ale USEFS au relaizat activități turistice
sportive (active) în cadrul proiectului „Socializarea adolescenților prin practicarea formelor de
turism activ ” (marș turistic pedestru, excursii și concursuri turistice, jocuri dinamice cu caracter
turistic) cu implicarea adolescenților (elevilor) din Liceul internat cu profil sportiv și Gimnaziul
Galata din municipiul Chișinău.
 Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii
2012-2020
În cadrul disciplinelor Management și legislație în educație fizică și sport; Strategii
manageriale; Antreprenoriat în sport, cadrele didactice Budevici-Puiu A., Budevici-Puiu L.,
Volcu Gh., Cușneriov A. pe parcursul anului de studiu au pus în discuție prevederile Strategiei de
dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020. Studenții sunt
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cointeresați de inițierea și dezvoltarea unor afaceri, privindu-se în postura de antreprenor și
evident, încercând să elaboreze un business-plan.
În cadrul programelor de studii la specialitățile Securitate civilă și publică și Servicii de
securitate a proprietății, studenții studiază disciplina Dreptul afacerilor, care formează
competențele necesare viitorilor specialiști în vederea inițierii și dezvoltății unei afaceri de
success și asigură educaţia şi formarea antreprenorială a studenților.
 Strategia națională în domeniul protecției consumatorilor pentru perioada 20132020
- Masa rotundă «Bunele practici, inclusiv ale Uniunii Europene, privind supravegherea
pieţei şi protecţia consumatorilor», 25.02.2019, organizator: catedra Drept, USEFS;
participanți: 47 studenți ai facultăților USEFS.
 Politica Națională de Sănătate a Republicii Moldova 2007-2021
- Participarea studenților și informarea acestora în cadrul campaniei ”Ajută-i și pe alții să fie
aici. Donează sânge! Salvează o viață”. Perioada desfășurării 29.10.2018 – 01.11.2018.
Organizator: Erhan E., dr., conf.univ.;
- Participarea cadrelor didactice din cadrul catedrei Medicină sportivă la Training-ul
teoretico-practic ”Promovarea educației pentru sănătate în ontogeneza organismului uman,
axată pe ținuta corectă”, Universitatea pedagogică ”I.Creangă”, 15.02.2019;
- 1 decembrie - Ziua Mondială de combatere a SIDA, în colaborare cu Catedra Bazele
Teoretice ale Culturii Fizice, șef de catedră dr. - Gheorghe Braniște, curatorii de grupe.
Participanți: 100 de studenți.
 Strategia Națională de sănătate publică
- Seminarul metodico-științific desfășurat la 20.12.2018, USEFS, participanți 19 persoane
(cadre didactice, studenți). Raportor: Moroșan Ion, dr.,conf.univ. cu tema ”Adaptarea
organismului uman la altitudine”;
- Seminarul metodico-științific desfășurat la 15.03.2019, USEFS, participanți 31 persoane
(cadre didactice, anrenori). Raportor Erhan Ecaterina, dr., conf.univ. cu tema ”Adaptarea
sistemului cardiovascular și respirator la efort fizic”.
În contextul promovării modului sănătos de viață și a culturii mișcării, Clubul sportiv al USEFS a
desfăşurat mai multe competiţii sportive, precum urmează:
- campionatul USEFS la cros pe teren variat (27.09.2018), la care au participat 250 de
studenţi de la facultăţile din cadrul USEFS. Pe primul loc la ştafeta pe echipe s-a clasat facultatea
de Sport , pe locurile II și III echipele facultății de Pedagogie;
- campionatul USEFS la baschet (1 - 18 octombrie 2018), la care au participat loturile
reprezentative ale facultăţilor în număr de 60 de studenţi. Locurile s-au repartizat astfel: primul
loc – facultatea Sport, locul doi facultatea de Pedagogie, locul trei facultatea de Kinetoterapie şi
locul patru facultatea PPS;
- campionatul USEFS la volei (06 – 08.10.2018) la care au participat echipele mixte ale
facultăţilor. Clasamentul a fost următorul: Facultatea Sport – locul I, facultatea de Pedagogie
locul II, facultatea PPS – locul trei și facultatea de Kinetoterapie – locul patru. Numărul total de
participanți a fost de 60 persoane;
- campionatul USEFS la handbal ( 04 -06.12. 2018) cu participarea selecţionatelor
facultăţilor în număr de 60 de sportivi. Clasamentul pe facultăţi a fost următorul: I loc facultatea
Sport, locul II facultatea de Pedagogie , locul III facultatea Protecţie, Pază, Securitate, şi locul IV
facultatea Kinetoterapie;
- campionatul USEFS la lupte libere, consacrat memoriei fostului profesor al catedrei
88

Probe sportive individuale Nicolai Biriucov care sa desfăşurat pe 12-13.12. 2018 La concurs au
participat studenţi de la toate facultăţile la 8 categorii de greutate în număr de 80 persoane.
Loturile USEFS la probele de sport, marcate anterior sau clasat pe primele locuri în
Campionatele Naționale Universitare din 2019, fapt care a dat posibilitate universității noastre să
se claseze pe primul loc în clasamentul general între instituțiile de învățământ superior din țară,
astfel obținând premiul general al Președintelui Republicii Moldova în valoare de 200 mii lei.
În semestrul II al anului de studii 2018–2019 competiţiile au fost prelungite la următoarele
probe sportive:
- mini-fotbal (04–06.03.2019), la care au participat echipele reprezentative ale facultăţilor
din cadrul USEFS în număr de 60 persoane. Premianţii concursului au fost studenţii de la
facultatea de Sport, pe locul secund sa clasat facultatea Protecţie, Pază, Securitate, locul trei
facultatea de Pedagogie și locul patru facultatea de Kinetoerapie;
- la proba de tenis de masă (13–14 martie 2019), concursul a fost la individual, la care au
participat 31 de studenţi. În program: - individual fete și băieți, dublu feminin, dublu masculi și
proba de mixt.
- badminton (10.04. 2019) concurs individual la care au participat 30 de studenţi;
- lupta naţională „Trânta” ( 20.03.2019), la care au participat 45 de studenţi;
- - campionatul USEFS la natație, unde au luat parte 38 de băieți și 20 fete.

Programul național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020
Cadrele didactice din catedrelor Managementul culturii fizice, Teoria și metodica jocurilor,
Atletism și Limbi moderne din cadrul facultății Sport au desfășurat ore educative în contextul
Strategiei naționale antidrog, cu privire la reducerea şi stabilizarea consumului alcoolului și
tuturor tipurilor de droguri şi a consecinţelor asociate care pot afecta starea sănătăţii cetăţenilor şi
dezvoltarea societăţii în ansamblu. S-a pus accent pe sensibilizarea societății la practicarea
sportului în schimbul consumului alcoolului și a substanțelor narcotice.
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 Programul național în domeniul nutriției și alimentației pentru anii 2014-2020
- Seminarul metodico-științific cu tematica ”Nutriția în efortul fizic”, desfășurat la
25.09.2018; participanți 22 persoane (cadre didactice, studenți). Raportor: Erhan
Ecaterina, dr., conf.univ cu tema ”Dietetica alimentară corectivă la sportive în tulburări
osteotendinoase, musculare, digestive, infecțioase, metabolice, toxice și sindrom
premenstrual”;
- Seminarul metodico-științific desfățurat la 25.10.2018, participanți 30 persoane (cadre
didactice, studenți, antrenori). Raportor: Moroșan Raisa, dr.hab., prof.univ. cu tema:
”Particularitățile alimentației sportivilor din diverse probe în diferite perioade de
activitate”.
 Planul național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane
În vederea realizării prevederilor Planului național de prevenire și combatere a traficului de
ființe umane precum și în contextul marcării Zilei Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe
umane, la data de 17.10.2018 în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport s-a
desfăşurat o lecţie publică – „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane”.(Au participat 6
cadre didactice şi 50 de studenţi ).
Scopul acestui eveniment a fost de a sensibiliza şi de a informa participanţii despre
riscurile şi consecinţele fenomenului traficului de persoane, cu accent pe anumite grupuri de risc,
între care copii ai străzii, rămaşi fără îngrijirea părintească, orfani, tineri absolvenţi ai instituţiilor
de învăţămînt din ţară, victime ale violenţei în familie, persoane cu dezabilităţi, persoane
vârstnice.
Mesajul raportorului a fost transmis prin determinarea elementelor obiective ale
infracţiunii de trafic de fiinţe umane, compararea acestei infracţiuni cu alte infracţiuni conexe,
cum ar fi: proxenitismul, organizarea ilegală a migraţiunii, trecerea ilegală a frontierei de stat,
inclusiv prin expunerea unor istorii reale ale victimelor traficului de fiinţe umane, cetăţeni ai
Republicii Moldova.
Totodată, prin organizarea acestei activităţi tematice, ne-am propus să generăm o
schimbare de atitudine faţă de fenomenul traficului de fiinţe umane. Astfel, în vederea realizării
sopului propus, evenimentul a reunit într-o discuţie eficientă şi interactivă studenţii a mai multor
facultăţi din cadrul instituţiei cu organizatorul.
Participanţii au discutat aspecte legale, rolul politicilor sociale în asigurarea protecţiei
victimelor traficului de fiinţe umane, mecanismul de referire a victimelor, provocările şi
tendinţele Sistemului naţional de referire. De asemenea ai fost prezentate serviciile de suport
acordate de către Centrul de asitenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului
de fiinţe umane.
În cadrul dezbaterilor au fost iniţiate platforme de discuţii pe teme majore, şi anume:
1. Modalitățile de prevenire ale traficului de ființe umane;
2. Realizarea protecției drepturilor fundamentale ale victimelor traficului;
3. Modalitatea de sancționare a traficanților.
În acest context, s-a specificat că victimele traficului de fiinţe umane sunt deosebit de
vulnerabile şi au nevoie de protecţie deosebită, de asistenţă şi susţinere corespunzătoare vârstei
lor, nivelului de maturitate şi necesităţilor unice, pentru a elimina suferinţa şi trauma care apare ca
rezultat al acestui fenomen. Fiecare victimă trebuie să aibă acces la servicii de suport sau servicii
speciale şi de protecţie, la susţinere financiară compensatorie sau de urgenţă. Doar aşa se va putea
asigura reabilitarea normală a vicitimelor traficului de fiinţe umane.
Acest eveniment a fost privit cu entuziasm de cгtre toюi studenюii participanюi, dorindu90

se o continuare.
Totodată, în parteneriat cu Centrul de Combatere a Traficului de fiinţe Umane a
Inspectoratului Naţional de Investigaţii, al IGP la MAI al RM, pe data de 18.10.2018, 25 de
studenţi ai USEFS au participat în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt la un flash-mob cu
genericul „Spunem NU traficului de persoane", eveniment finanţat de către Organizaţia
internaţională pentru migraţiune.
Astfel, studenții au ținut în mâină mai multe pancarte pe care erau scrise mesajele "Spune
Nu traficului de persoane!", „Viața ta nu e marfă!", „Cere ajutor, nu cerși!", „Viitorul vă
aparține!" sau "Nu vreau să fiu victimă!", au fost distribuite trecătorilor pliante şi broșuri
informative utile cu privire la riscurile și consecințele traficului de ființe umane, unde pot raporta
un caz de trafic, precum și sfaturile de care trebuie să țină cont atunci când decid să se angajeze la
muncă peste hotarele Republicii Moldova. Evenimentul a fost reflectat de mai multe posturi de
televiziune: http://tv8.md/2018/10/18/video-flashmob-antitrafic-mai-multe-studente-din-capitalaau-impartit-pliante-trecatorilor-pentru-a-i-atentiona-despre-pericolul-traficului-de-fiinte-umane.
În perioada 18-25 octombrie 2018 s-a dat start Campaniei naționale „Săptămâna de luptă
împotriva traficului de ființe umane”, organizată de către comunitatea antitrafic a Republicii
Moldova. În acest context studenții din cadrul Facultății Sport: Vacarenco Elena, Belous Vasile,
Stratan Dumitru și Bucatari Ion sub ghidarea dlui Volcu Gheorghe, prodecan al Facultății, au
participat la flashmob, fiind îmbrăcați în tricouri cu inscriptia „Spune nu traficului de ființe
umane”, legându-și mâinile cu frânghii și ieșind în centrul capitalei, atenționând în acest fel că
traficul de ființe continuă să facă victime printre moldoveni. Aceștia au împărțit și pliante
trecătorilor, în contextul zilei de combatere a traficul uman. Potrivit datelor oficiale, n umărul
moldovenilor traficanți peste hotare a crescut, comparativ cu anul trecut. Cel mai des,
moldovenii sunt exploatați prin muncă.
 Programul național de asigurare a egalității de gen
Masa rotundă «Profesiile „ne-tradiţionale” pentru femei şi bărbaţi pe piaţa muncii» organizator Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră, 03.12.2018, participanți – 34 studenți ai
facultăților USEFS.
 Strategia de mediu pentru anii 2014-2023
Studenții facultăților USEFS sunt îndrumați să promoveze sortarea deșeurilor, mersul pe
biciclete, cu transportul public și în acest mod vor contribui eficient la îmbunătățirea mediului, iar
atunci când au posibilitate să dea curs tuturor inițiativelor locale și naționale privind salubrizarea
diferitor zone.
Unele cadre didactice dau exemplu bun de urmat pentru studenți și alte cadre didactice în
acest sens, practicînd mersul pe biciclete spre serviciu și la domiciliu. Pot fi menționați dl. Cupțov
I. dr., conf univ., Svecla S. lect. univ., catedra Atletism.
Catedra Medicină Sportivă a organizat, tradițional, o lecție publică cu genericul ”Pământul –
casa noastră comună” (2 aprilie 2018), având menirea să atragă atenția asupra necesității formării
unei atitudini responsabile față de natură. Totodată, unul dintre obiectivele lecției este de a trage
un semnal de alarmă privind efectele încălzirii globale, schimbărilor climatice și poluării
mediului.
 Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală
2020”
În cadrul catedrei Managementul culturii fizice există disciplina de studiu Tehnologii
informaționale pentru ciclurile I-II la care studenții/masteranzii sunt informați de conținutul
strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”.
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Titularul cursului, Volcu Gheorghe, a participat la seminarul pentru instituțiile de
învățământ superior din RM cu tema: „Explorarea noilor evoluții în domeniul TIC și e-learning
și efectele asupra inovației în predare, cercetare și învățare”, care a avut loc în perioada 12-13
iunie 2019 la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău.
Seminarul a fost moderat de către expertul Michael Gaebel, Director de Politici în domeniul
Învățământului Superior în cadrul Asociației Universităților Europene (EUA).
Actualitatea seminarului a fost menționată de către șefa direcției Politici în Domeniul
Învățământului Superior din cadrul Ministerului, Educației, Culturii și Cercetării doamna Nadejda
Velișco, care a prezentat prioritățile naționale privind implementarea TIC în învățământul
superior din Republica Moldova, precum și de rectorul Universității de Stat din Tiraspol, Eduard
Coropceanu.
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 Programul național de reabilitare și integrare socială a persoanelor cu dizabilități
Organizarea și participarea în cadrul mesei rotunde (online) ”Realizarea învățământului
incluziv în instituțiile de învățământ superior: performanțe, probleme, perspective”, USEFS,
29.03.2019 cu participarea cadrelor didactice și a studenților USEFS .
 Programul național strategic în domeniul securității demografice a Republicii
Moldova (2011-2025)
Cadrele didactice ale USEFS discută cu studenții ciclului I și ciclului II în cadrul orelor
academice cu privire la situația demografică din Republica Moldova, menționând că aceasta este
într-o descreștere conform ultimelor date ale recensământului. În acest context ei sunt îndemnați
să se angajeze în câmpul muncii după absolvire în țară, să întemeieze familii și să evite migrațiile
în străinătate.
Desfășurarea lecției tematice ”Rolul familiei în secolul XXI – între tradiție și modernitate ”
(decembrie 2018), organizator: catedra Științe Psihopedagogice și Socioumanistice.
10. Activitatea de cercetare-inovare
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (www.usefs.md) (în continuare USEFS)
este o comunitate academică structurală a sistemului de învăţământ din Republica Moldova, aflată
în subordonarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi funcţionează conform
Constituţiei Republicii Moldova, Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014,
Hotărârii Guvernului nr.983 din 22.12.2012 „Cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de
învăţământ superior de stat în condiţii de autonomie financiară”, legislaţiei în vigoare, a Cartei
universitare şi a altor reglementări proprii.
USEFS are personalitate juridică, dispune de ştampilă cu stema Republicii Moldova şi
emblemă proprie, de cont de decontare şi alte conturi, inclusiv valutare, de balanţă proprie şi
posedă o parte a patrimoniului naţional. USEFS îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu propriu, în
deplină autonomie şi libertate academică.
Activitatea academică a USEFS este fundamentată pe principiul integrării învăţământului cu
cercetarea ştiinţifică. Astfel, USEFS reprezintă o instituție de învățământ superior care își propune
să genereze și să transforme cunoștințe către societate printr-o:
a)
educație de bază și continuă, atât la nivel de programe de licență, cât și la nivel de
masterat, care să asigure dezvoltare personal și o mai bună adaptare profesională a beneficiarilor
pentru a satisface nevoile mediului social, economic și sportive.
b)
cercetare academică, dar și prin dezvoltare și inovare, ca rezultat al muncii
creative sau individuale în domeniul științei de profil și al performanțelor sportive.
Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborare cu alte instituţii de
învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate, inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii
de cercetare prin care Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport efectuează cercetări
ştiinţifice comune.
Personalul ştiinţific şi ştiinţifico – didactic, studenţii-doctoranzi desfăşoară activităţi de
cercetare ştiinţifică, valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate sau edituri din ţară
recunoscute sau din străinătate, comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni, simpozioane, seminarii
etc. organizate înuniversitate, în ţară şi/sau în străinătate, contracte, expertiză, consultanţă etc., pe
bază de contracte sau convenţii încheiate cu parteneri din ţară şi/sau din străinătate, cu evaluare
atestată de către comisii de specialitate etc. Rezultatele cercetării ştiinţifice efectuate în cadrul
laboratoarelor de cercetare proprii structurii de învăţământ superior supuse evaluării sunt
valorificate prin lucrări ştiinţifice publicate, brevete etc. Personalul ştiinţific şi ştiinţifico –
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didactic, inclusiv şi studenţii-doctoranzi participă la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, conferinţe şi
alte manifestări ştiinţifice organizate de alte instituţii din ţară şi străinătate. De asemenea, aceştia
sunt implicaţi în granturi, proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale.
USEFS contribuie eficient și activ la realizarea obiectivelor prioritare formulate în
propria Strategie de dezvoltare (2015 – 2020), a Strategiei de cercetare ştiinţifică (2015 – 2020) și
a Strategiei Școlii Doctorale aprobate la ședința Senatului din 02.06.2015, p.v. nr.9, angajându-se
ferm și în atingerea obiectivelor formulate în Strategia de cercetare – dezvoltare a Republicii
Moldova până în anul 2020 (HG nr.920 din 7 noiembrie 2014).
Pe plan internațional, integrarea USEFS în spațiul european de cercetare a constituit o
prioritate, în ultimii 5 ani, și s-a concretizat într-o serie de demersuri, dintre care amintim:
 implicarea în competițiile naționale pentru finanțarea proiectelor de cercetare;
 depunerea unui proiect internațional, transfrontalier cu România;
 încheierea de acorduri de cooperare, transnațională;
 accesul la bazele de cercetare internaționale, Open Acces, ceea ce asigură o
cunoaștere și o preocupare constantă la sursele de documentare științifică.
Aria europeană de cercetare reprezintă o zonă deschisă în care cercetătorii circulă liber, iar
cunoașterea științifică și tehnologiile inovative sunt disponibile tuturor, ceea ce presupune în
esență: înlăturarea barierelor de orice natură și asigurarea condițiilor pentru realizarea de cercetare
de calitate.
Activitatea de cercetare - inovare a USEFS se planifică și se realizează anual de către
cadrele științifice și științifico – didactice ale USEFS, fiind monitorizată de prorectorul pentru
activitatea științifică. Eficiența activității de cercetarea și de inovare a universității se reflectă în
realizarea indicatorilor principali care sunt obligatorii conform legislației în domeniu.
Principalii indicatori care rezultă din activitatea de cercetarea și de inovare a universității
sunt:
 numărul proiectelor de cercetare (naționale și internaționale);
 efectuarea cercetărilor ştiinţifice în conformitate cu temele propuse în cadrul laboratoarelor
catedrelor de specialitate;
 numărul de publicații științifice naționale și internaționale ale personalului științific și
științifico – didactic ;
 implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în procesul de de predare;
 organizarea şi desfăşurarea activităţii de doctorat în cadrul Școlii doctorale;
 veniturile din activitatea de cercetare și inovare;
 cheltuielile aferente cercetărilor și inovărilor;
 numărul manifestărilor științifice organizate și desfășurate de USEFS în perioada de
referință;
 numărul acordurilor de colaborare privind activitatea de cercetare și inovare încheiate în
perioada de raportare.
10.1. Programe/proiecte de cercetare
În perioada de referinţă s-au efectuat cercetări în cadrul a 2 proiecte instituţionale (pentru
cercetări fundamentale), 1 proiect pentru tinerii cercetători şi 2 proiecte privind organizarea
manifestărilor ştiinţifice internaţionale (Anexa 10).
Biblioteca USEFS este antrenată în Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor
universitare din Moldova”. Termenul proiectului: 03/2016-10/2019, care este finanţat de
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Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în
parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen,
Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din
Moldova.
În Figura 33 reprezentăm grafic dinamica proiectelor stiintifice pentru anii 2017-2019.
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Figura 33 . Dinamica proiectelor de cercetare în perioada 2017-2019
În acest an a fost depus un proiect transfrontalier în cadrul Programului Operațional Comun
România – Moldova 2014 -2020 având ca obiectiv tematic _ Sprijin pentru educație, cercetare,
dezvoltare tehnologică și inovare, proiect realizat în colaborare cu Colegiul Național “Costache
Negruzzi” cu titlu MINTE SANATOASA IN CORP SANATOS.
De asemenea, USEFS a încheiat în acest an un parteneriat cu ASEM (aplicantul și
beneficiarul direct) pentru realizarea proiectului european din cadrul programului Erasmus+ cu
titlul TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN
MOLDOVA.
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10.2.Volumul activităților de cercetare pe facultăți
Rezultatele cercetărilor efectuate în anul de studii 2018-2019 s-au concretizat în următoarele
publicaţii reflectate în Tabelul 9 (pe catedre), Tabelul 17 (pe facultăți) şi Figura 34.
Tabelul 17. Lucrări științifice publicate de corpul ştiinţifico–didactic al universităţii în
perioada de referinţă (pe catedre)
Catedra
Articole
Articole
Articole
în Articole
în Articole
în
ISI
categoria B
reviste
volume
ale volume
ale
internaționale congreselor/
congreselor/
recunoscute
conferințelor conferințelor
internaționale naționale

2
3
2
18
-

3
2
1
3
-

5
5
2
4
9
1

3
2
1
1
1

9
2
1
2
5
-

8
4
5
11
-

18
30
21
29
10
15

4
4
3
4
13
1

4
1
1
2
-

6
10
7
13
9
5

1
-

1

2
1

1
2

5

1
1

7
11

2
-

7

2
8

95

sportivă
Limbi
moderne
TMJ
PSI
Drept
PPS
Total

1

1

2

6

2

1

16

4

2

5

1
4
1
33

2
1
14

5
3
1
40

1
1
19

5
2
6
1
40

3
1
1
36

19
13
1
10
200

4
4
43

1
7
6
31

3
7
3
78

2017/2018

2017/2018

Total
2018/2019

5
4

3
4

14
10

8
5

17
4

17
4

74
74

15
9

8
1

21
28

64
50

19

4

12

4

10

13

28

15

9

19

55

5

3

4

2

9

2

24

4

13

10

21

33

14

40

19

45

36

200

43

31

78

190

64

2018/2019

Articole în
volume ale
congreselor
/
conferințelo
r naționale

2017/2018

Articole în
volume ale
congreselor
/
conferințelo
r
internațion
ale

2018/2019

Articole în
reviste
internațion
ale
recunoscute

2018/2019

Articole
categoria B

2018/2019

Facultatea Sport
Facultatea
Pedagogie
Facultatea
Kinetoterapie
Facultatea
Protecţie, Pază şi
Securitate
Total

2018/2019

Articole
ISI

2017/2018

Facultatea

2017/2018

Tabelul 18. Lucrări științifice publicate de corpul ştiinţifico–didactic al universităţii în
perioada de referinţă (pe facultăţi)

55

50

21

Facultatea sport

Facultatea
pedagogie

Facultatea
kinetoterapie

Facultatea pază,
protecţie şi
securitate

Figura 34. Lucrări științifice publicate de corpul ştiinţifico–didactic al universităţii în anul
de studii 2018-2019 (pe facultăţi)
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2017/2018

2018/2019

2017/2018

2018/2019

2017/2018

2018/2019

1

-

-

-

-

-

-

-

-

BTCF

1

-

-

-

1

-

-

-

MCF

1

4

-

-

-

-

-

-

1
13,18
-

Gimnastica

1

3

1
7,31
1
11,5
-

-

SPPSU

2
25,5
1
7,75
-

1
17
2
36,87
-

-

-

-

-

şi 1

-

1

-

1

1
1,25
-

-

-

-

Kinetoterapie -

-

1

3

-

-

1

1

-

-

4
39,8
1

-

Medicină
sportivă

1
7,0
-

1

1

-

Limbi
moderne
TMJ

-

3,18
-

-

-

-

3,75
-

-

11,56
-

-

1

-

-

-

3

-

-

-

PSI

1

-

4

-

-

Drept

-

1
19,06
3

2

-

-

1
9,18
-

PPS

-

-

-

1
7,43
-

1
14,31
1
4,18
-

-

-

2

Total

8

5

12

4

14

8

3

3
18,25
5
0

Nataţie
Turism

-
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2018/2019

2018/2019

Atletism

2017/2018

Catedra

Tabelul 19. Lucrări științifico-didactice (coli de tipar pe catedre)
Monografie Curs
Ghid metodic Note de curs Manuale
universitar

2017/2018

În tabelul 19 și Figura 35 evidențiem procentul colilor de tipar reflectat prin prisma
publicațiilor științifice realizate de cadrele științifico – didactice ale catedrelor de specialitate.

4

18,25

PPS
7,43

Drept

32,42

PSI
14,31

TMJ
0

Limbi moderne
Medicina…

18,49
46,8

Kinetoterapie
Natatie si… 0
1,25

Gimnastica

19,25

SPPSU

82,86

MCF
17

BTCF
0

Atletism
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Facultatea

Monografie

2017/2018

2018/2019

2017/2018

2018/2019

2017/2018

2018/2019

2017/2018

2018/2019

2017/2018

2018/2019

Figura 35. Reprezentarea grafică a lucrărilor științifico-didactice ale catedrelor (coli de
tipar)
În Tabelul 20 și Figura 36 evidențiem procentul colilor de tipar reflectat prin prisma
publicațiilor științifice realizate pe facultăți, iar în Figura 37 reflectăm colile de tipar ale
publicațiilor științifice pe facultăți.
Tabelul 20. Lucrări științifico-didactice (facultăţi)
Curs
universitar

Ghid metodic

Facultatea
sport
Facultatea
pedagogie
Facultatea
kinetoterapie
Facultatea
Protecţie,
Pază
şi
Securitate
Total

3

2

4

1

3

1

-

-

-

2

6

2

1

1

1

2

-

-

-

-

1

3

2

1

4

1

3

6

4

2

-

-

10

1

1

3

1

6

1

2

3

-

1

7

8

5

12

4

14

8

6

5

0

4

26

98

Note de curs

Manuale

Total
2018/
2019

10
7
6
3

Facultatea
sport

Facultatea
pedagogie

Facultatea
kinetoterapie

Facultatea
pază, protecţie
şi securitate

Figura 36. Lucrări științifico-didactice în anul de studii 2018-2019 (pe facultăţi)
58,1

Facultatea PPS

66,54

Facultatea Kinetoterapie

36,25

Facultatea Pedagogie

97,17

Facultatea Sport

Figura 37. Reprezentarea grafică a lucrărilor științifico-didactice pe facultăți (coli de tipar)
Editarea revistei ştiinţifice în anul de studii 2018/2019 şi indicatorii de performanţă
ştiinţifică a catedrelor didactice ale USEFS
Pe parcursul anului de studii 2018-2019 au fost editate 2 numere a revistei ştiinţifice
„Știința Culturii Fizice” edițiile 30/1 și 31/2, în care au fost publicate 33 de articole științifice mai
mult cu 7 articole în comparaţie cu anul 2017. Dintre acestea 17 – profesori din Republica
Moldova, 16 – din România şi 1- din Turcia (Figura 38).
20
15

17
16

14

Moldova

10
6

România

6

Alte state

5

1

0
2017/2018

2018/2019

Figura 38. Numărul de articole în revista ştiinţifică „Știința Culturii Fizice” şi ţara de origine a
autorilor în anul de studii 2017/2018 şi 2018/2019
Pe parcursul anului de studii 2018/2019 conform planificării, organizării și monitorizării
activității de cercetare științifică în cadrul catedrelor de specialitate, dar şi a planului editorial al
USEFS aprobat în şedinţa Senatului USEFS, pv.nr. 4 din 29.11.2018 s-au îndeplinit următorii
indicatori de performanţă ştiinţifică (Tabelul 21 și Tabelul 22).
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0

16

16

5
7
3
4
6
2
6
6
3
6
7
55

0
2
1
1
0
5
2
0
0
1
3
15

4
6
3
7
8
10
8
0
14
3
6
4
77

1
4
1
0
0
0
1
0
1
3
0
0
11

40
29
25
28
12
24
25
13
22
16
15
10
275

24
16
19
37
7
6
12
17
10
14
8
4
190

Realizate

4

26 publicaţii ştiinţifice

Realizate

-

Planificate

Planificate

-

89 publicaţii ştiinţifice

Realizate

BTCF
MCF
SPPSU
Gimnastica
Nataţie şi Turism
Kinetoterapie
Medicină sportivă
Limbi moderne
TMJ
PSI
Drept
PPS
Total

Planificate

Atletism

Realizate

Planificate

Tabelul 21. Indicatorii de planificare şi realizare a lucrărilor științifice publicate de corpul
ştiinţifico–didactic al universităţii în anul de studii 2018/2019 (catedre)
Catedra
Note de
Manuale/
Articole
Conform planului editorial al
curs
monografii/
ştiinţifice
USEFS pentru 2018/2019
compedii
(note de
curs/monografii/manuale,
ghiduri etc.)

5
2

80
77

59
50

12

8

25

1

77

55

100

26 publicaţii
ştiinţifice

24
15

Realizate

Realizate

2
1

89 publicaţii Planificate
ştiinţifice

Planificate

16
14

Realizate

Planificate

Facultatea Sport
Facultatea
Pedagogie
Facultatea

Realizate

Planificate

Tabelul 22. Indicatorii de planificare şi realizare a lucrărilor științifice publicate de corpul
ştiinţifico–didactic al universităţii în anul de studii 2018/2019 (facultăţi)
Catedra
Note de
Manuale/
Articole
Conform planului editorial al
curs
monografii/
ştiinţifice
USEFS pentru 2018/2019
compedii
(note de
curs/monografii/manuale,
ghiduri etc.)

Kinetoterapie
Facultatea
Protecţie, Pază şi
Securitate
Total

13

4

13

3

41

26

55

15

77

11

275

190

59

60

55
50

Note de curs

50
40

26

30
20

Manuale/monografii/
compedii

2

8

5

10

1

2

4
1

3
Articole ştinţifice

0
Facultatea sport

Facultatea pedagogie

Facultatea kinetoterapie

Facultatea pază,
protecţie şi securitate

Figura 39. Indicatorii de realizare a lucrărilor științifice publicate de corpul ştiinţifico–didactic
al universităţii în anul de studii 2018/2019 (facultăţi)
Din tabelul 13 şi 14, dar şi Figura 12 putem vedea că pe parcursul anului de studii 2018-2019
au fost planificate 55 note de curs fiind realizate 15, 77 manuale, monografii, compedii etc., dintre
acestea s-au realizat 11 şi 275 articole ştiinţifice în diverse reviste şi manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale, fiind realizate 190.
Datele denotă o descreştere a indicatorilor, dar acest fapt se datorează faptului că o bună
parte din lucrările ştiinţifice sunt în curs de editare sau publicare în diverse reviste ştiinţifice și
edituri.
10.3. Valorificarea activităților de cercetare
În anul de studii 2018-2019 rezultatele activității de cercetare a personalului didactico-științific
al USEFS sunt clasificate conform categoriilor, după cum urmează:
1. monografii (naţionale / internaţionale) – 5
2. manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale) – 21
3. articol din revista cu factor de impact – 1
4. articole ISI – 14
5. articole în reviste editate în străinătate (BDI) – 36
6. articole din reviste naţionale: categoria B – 19
7. articole în culegeri internaționale -26
8. articole în culegeri naționale – 31
9. teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane internaționale – 21
10. teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane naționale - 42
Lista publicaţiilor, în ordine alfabetică şi structurată separat pe compartimente, este prezentată în
Anexa 11.
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10.4. Manifestări științifice internaţionale organizate la nivel național și internațional
În tabelul 23 reflectăm manifestările științifice internaţionale organizate de USEFS în
perioada de raportare față de 2017-2018.
Tabelul 23. Manifestări științifice internaţionale organizate
Nr.
Denumirea manifestării
2017/2018
2018/2019
1
Congresul Științific Internațional ”Sport. Congresul Științific Internațional
Olimpism. Sănătate”, ediția a II-a, 26-28 ”Sport. Olimpism. Sănătate”, ediția a
octombrie 2017
III-a, 13-15 septembrie 2018
2
Conferința Științifică Internațională Conferința Științifică Internațională
Studențească ”Probleme actuale ale Studențească ”Probleme actuale ale
teoriei și practicii culturii fizice”, 04 teoriei și practicii culturii fizice”, 11aprilie 2018
12 aprilie 2019
3
- 4 th Central and Eastern European Masă rotundă (on-line) „Realizarea
LUMEN
International
Scientific învăţământului incluziv în instituţiile
Conference ”Education, Sport and de învăţământ superior: performanţe,
Health”, 29-30 septembrie 2017;
probleme, perspective”, 29 martie
2019. Organizator Catedra BTCF şi
SPPSU.
4
International Scientific
Conference Conferinţa ştiinţifică internaţională
”Traditions, realities and perspectives of „Probleme acmeologice în domeniul
the physical culture development”, 25-26 culturii fizice”, 7 decembrie 2018. În
mai 2018;
cadrul
proiectului
„Strategia
acmeologică
de
pregătire
profesională a specialistului de
cultură fizică în contextul integrării
europene a Republicii Moldova”
TOTAL
4
4
În Tabelul 24 și Figura 40 sunt prezentate seminarele și mesele rotunde naţionale desfășurate
de catedrele de specialitate ale USEFS în anul de studii 2018-2019.
Catedra
Atletism
BTCF
MCF

SPPSU

Gimnastica

Tabelul 16. Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale 2018/2019
Conferinţe/Seminare/mese rotunde
Total
2017/2018 2018/2019
2
0
2
0
Seminar științifico – metodic: Managementul
0
1
culturii fizice: tendințe și perspective, 20 Martie
2019
- Seminar metodologic „Aspecte
2
2
metodologice ale elaborării cursului universitar”,
19 decembrie 2018
- Seminar informativ-metodic „Aspecte
durabile ale parteneriatelor educaţionale”, 07
decembrie 2018
- Seminarul metodico-ştiinţific „Bazele
1
2
metodologice de pregătire profesională
pedagogică a profesorului de educaţie fizică”, 6
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Nataţie şi
Turism
Kinetoterapie

Medicină
sportivă

Limbi
moderne
TMJ
PSI

Drept
PPS
Total

decembrie 2018
- Conferinţa ştiinţifică jubiliară a catedrei
„Probleme actuale ale teoriei şi practicii în
probele de gimnastică”, 20 noiembrie 2018
- Seminarul ştiinţifico-metodic „Ştiinţă.
Adolescenţi. Socializare.”, 18 decembrie 2018
- Seminar instructiv metodic pentru cadre
didactice „Scopul implementării în procesul
educaţional a metodelor interactive/centrate pe
student”, 18 octombrie 2018
- Seminarul metodico-științific „Nutriția în
efortul fizic”, 25 septembrie 2018
- Seminarul metodico-științific
„Particularitățile alimentației sportivilor din
diverse probe în diferite perioade de activitate”,
25 octombrie 2018
- Seminarul metodico-științific „Adaptarea
organismului uman la altitudine”, 20 decembrie
2018
- Seminarul metodico-științific „Adaptarea
sistemului cardiovascular și respirator la efort
fizic”, 15 martie 2019
- Seminarul național practico-metodologic
pentru pregătirea colegiilor de arbitri și
profesorilor-antrenori „Probleme actuale privind
perfecţionarea arbitrajului la judo în perspectiva
Jocurilor Olimpice, Tokyo – 2020”, 05 aprilie
2019
- Seminarul Internaţional practicometodologic cu genericul „Artele marţiale
element tradiţional într-o educaţie modernă,
Ediția-II”, 02-03. Noiembrie 2018.
- Seminarul practico - metodologic în
arbitraj: ,,Aspectele actuale cu privire la noile
modificări în regulamentul internaţional la lupte
libere și greco-romane din 2018”, 17-19
decembrie 2018
- Masa rotundă cu genericul “Dezvoltarea
capacităților motrice la copii de 13-15 ani în
judo”, 24 aprilie 2019
-
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0
0
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4
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Figura 40. Dinamica manifestărilor științifice organizate și desfășurate în perioada
2017-2019
În perioada 11-12 aprilie 2019, în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a
avut loc lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale a studenţilor şi masteranzilor cu tema:
„Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice” ediţia a XXII-a. La conferinţă au participat
51 de studenţi şi masteranzi de la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău,
Republica Moldova; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România; Universitatea Ecologică
(Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport), Bucureşti, România; Universitatea Naţională din Lugansc
„Taras Şevcenco”, Starobelsk, Ucraina; Filiala Universității Naționale de Cercetări, Smolensk,
Rusia; Institutul Internaţional Ecologic de Stat « A.D.Saharov », Bielorusia. Articolele selectate
pentru participare au fost publicate în culegerea conferinţei.
Astfel, conform direcţiilor prioritare de cercetare ale USEFS, participanţii au fost repartizaţi
în patru secţiuni:
SECŢIUNEA I. Aspecte filosofice, socioeconomice, juridice și manageriale ale culturii
fizice – 11 articole;
SECŢIUNEA II. Educaţia fizică în sistemul de învăţământ. Pregătirea profesională a
cadrelor – 6 articole;
SECŢIUNEA III. Tehnologii inovaţionale şi bazele ştiinţifico-metodice ale sistemului
contemporan de pregătire a sportivilor – 13 articole;
SECŢIUNEA IV. Medicină sportivă, kinetoterapie şi cultură fizică recreativă – 21 articole.
Participanţii la conferinţă au demonstrat un interes metodico-ştiinţific deosebit, care s-a
manifestat prin evidenţierea rezultatelor experimentale obţinute în cadrul desfăşurării activităţilor
didactice, ştiinţifice, sportive şi educaţionale.
În rezoluţia finală a conferinţei s-a decis că în scopul sporirii calităţii cercetărilor ştiinţifice a
studenţilor, este necesar:
 a continua elaborarea şi implementarea unor noi tehnologii metodologice preluate din
domeniile ştiinţelor medico-biologice, psihopedagogice, practico-sportive şi manageriale;
 organizarea şi desfăşurarea diverselor întruniri interdisciplinare în cadrul universităţii cât
şi în comun cu structurile de profil din ţară, în vederea îmbunătăţirii activităţii ştiinţifice ale
studenţilor.
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În Tabelul 25 și Figura 41 se poate observa organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi
internaţionale în cadrul facultăţilor 2018/2019

Facultatea sport
Facultatea pedagogie
Facultatea kinetoterapie
Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate
Total

2018/2019

2017/2018

Tabelul 25. Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale în cadrul
facultăţilor 2018/2019
Facultatea
Conferinţe/Seminare/mese rotunde

5
4
4
8
21

1
3
7
4
15

7

4
3

1

Facultatea sport

Facultatea pedagogie

Facultatea
kinetoterapie

Facultatea pază,
protecţie şi securitate

Figura 41. Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale în cadrul
facultăţilor 2018/2019
În perioada 2018-2019 au fost înregistrate 7 brevete naționale și internaționale și 1 lucrare
cu statut de proprietate intelectuală. În Tabelul 26 reflectăm lista obiectelor de proprietate
intelectuală (OPI) înregistrate în 2018-2019.
Tabelul 26. Lista obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate
sau depuse în 2018-2019
Nr. Numele, prenumele OPI – brevet de invenţie, soiuri de
d/o autorilor
plante

Brevete obținute
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Sursa
de Data
finanţare
OPI
(instituţional,
din programe
de stat, proiecte
independente
sau
internaţionale),

şi

numărul

Определение
относительных
показателей
максимального
потребления кислорода женщинсамбисток
с
применением
специфических нагрузок
2
Manolachi Veaceslav, Определение
относительных
Mruţ Ivan,
показателей
максимального
Manolachi Victor
потребления кислорода борцовсамбистов
с
применением
специфических нагрузок
3
Manolachi Veaceslav, Определение
относительных
Mruţ Ivan,
показателей
максимального
Manolachi Victor
потребления кислорода дзюдоистов
с применением специфических
нагрузок
4
Manolachi Veaceslav, Определение
относительных
Mruţ Ivan,
показателей
максимального
Manolachi Victor
потребления кислорода женщиндзюдоисток
с
применением
специфических нагрузок
5
Manolachi Veaceslav, Максимальное
потребление
Mruţ Ivan,
кислорода борцов вольного стиля и
Manolachi Victor
определение его относительных
показателей
с
применением
специфических нагрузок
6
Manolachi Veaceslav, Максимальное
потребление
Mruţ Ivan,
кислорода борцов классического
Manolachi Victor
стиля
и
определение
его
относительных
показателей
с
применением
специфических
нагрузок
7
Manolachi Veaceslav, Определение
относительных
Mruţ Ivan,
показателей
максимального
Manolachi Victor
потребления кислорода женщинборцов
вольного
стиля
с
применением
специфических
нагрузок
Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe
8
Iliin Grigore,
Parametrii biomecanici de calculare a
Povestca Lazari,
lungimii săriturii din elan
Manolachi Victor
Total - 8
1

Manolachi Veaceslav,
Mruţ Ivan,
Manolachi Victor

Seria OŞ nr. 6030
din 10.07.2018

Seria OŞ nr. 6029
din 10.07.2018

Seria OŞ nr. 6031
din 10.07.2018

Seria OŞ nr. 6032
din 10.07.2018

Seria OŞ nr. 6033
din 10.07.2018

Seria OŞ nr. 6034
din 10.07.2018

Seria OŞ nr. 6035
din 10.07.2018

Seria O Nr. 6318 din
25.04.2019

De remarcat faptul că o mare parte dintre cadrele ștințifico- didactice ale USEFS fac parte
din colectivele de redacție ale unor publicații naționale și internaționale, din comitetele
științifice/de organizare ale unor manifestări științifice, culturale și sportive naționale și
internaționale sau sunt recenzenți la reviste de prestigiu din țară și/sau străinătate. Trebuie, în mod
special, subliniată preocuparea permanentă şi bunele practici în transferul de cunoştinţe.
În tabelul 27 reflectăm numărul membrilor în colective de redacţie sau comitetetele
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ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice (pe facultăţi).
Tabelul 27. Membri în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi
manifestărilor ştiinţifice (pe facultăţi)
Facultatea
Cadre
Membru în colective de
didactice
redacţie sau comitete
ştiinţifice al revistelor şi
manifestărilor ştiinţifice
Facultatea Sport
Facultatea Pedagogie
Facultatea Kinetoterapie
Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate

10
8
3
6

27
16
5
33

Total

27

81

Numărul de citări internaţionale a personalului academic al USEFS pentru anul 2018-2019
de studiu.
Pe parcursul anului de studiu 2018-2019 personalul academic al USEFS a fost citat în 30
publicaţii internaţionale (congrese, conferinţe, reviste ştiinţifice de profil).
Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării a avut loc prin emisiuni
TV/radio, interviuri sau publicații științifice reflectate în Tabelul 28.
Tabelul 28. Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării ale USEFS în anul de
studii 2018-2019
Emisiunea TV / Radio

Tematica intervievării

Accent TV

Noi despre noi

Numele, prenumele
intervievatului
Calugher Viorica

07.09.2018
Sportul şi sănătatea naţiunii Manolachi Veaceslav
necesită mai mulţi bani

Sputnik Moldova
05.04.2019

Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc.
Numele, prenumele autorului

Denumirea articolului

Ziarul, revista

Manolachi Veaceslav

”Un prim pas pentru revigorarea
sportului universitar a fost făcut”

Ziarul ”Făclia”, 14.09.2018, nr.
14(3507), p. 3.

Postolachi Alexei

”La Chișinău s-a desfășurat
Memorialul ”Andrei Doga”

Revista ”Univers Pedagogic”,
11.10.2018, nr. 35(636), p. 8

Publicații științifice cu susțineri de lucrări în cadrul Cinferințeli Internaționale
BUDEVICI – PUIU, L, ONOI, M., BUDEVICI – PUIU, A. The development of scientific
researches in higher education of physical education and sports through doctoral studies in the
Republic of Moldova:Lumen International Scientific Conference Rethinking Social Action Core
values in Practice, 2019, Iași, p. 49-50.
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Biblioteca științifică
Un rol important în sprijinirea procesului de învăţământ şi al activităţilor de documentare–
cercetare îl are Biblioteca USEFS care are misiunea de a contribui la dezvoltarea învăţământului
universitar prin asigurarea informaţională a procesului didactic şi de cercetare în domeniul
educației fizice și sportului, satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale complexe ale
studenţilor, formarea culturii informaţiei a utilizatorilor, conservarea și actualizarea continuă a
colecţiilor. Pe lângă volumele de carte, Biblioteca dispune de abonamente la reviste de specialitate
din ţară şi străinătate, de publicaţii periodice, teze de doctorat, descrieri de brevete de invenţie,
colecţie de standarde, microformate, documente cartografice, audiovizuale, electronice şi alte
categorii de documente. Căutarea publicaţiilor se poate face cu ajutorul fişierelor clasice
(alfabetice, sistematice, cronologice) sau prin consultarea bazelor de date. În perioada anului 2018
Biblioteca USEFS, a activat în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategia Bibliotecii
Universității de Educație Fizică și Sport 2017-2020.
În tabelul 29 prezentăm volumul achiziițiilor efectuate de Biblioteca Științifică a USEFS în
anul 2018.
Tabelul 29. Achiziții de publicații în Biblioteca USEFS 2018
Cărţi titluri/exemplare
170 titluri /
398 exemplare
După domenii:
Publicaţ ii
ştiinţ ifice

Publicaţ ii
didact ice

Beletristică

Inclusiv
publicaţ ii
le
profesori
lor
USEFS

157

241

0

131
tit luri/
216
exemplare

După
aspectul
lingvistic:
În
În
în
limba limba limbil
româ
minor e
nă
i
mode
tăţilor r
naţ io
ne
nale
364

34

Publica
ţii seriale

Manuscri
se
/teze

Documente
electronice

28 tit luri/
186 u.m

12 ex

6 doc

0

Total achiziii: 590 ex

Din numărul total de achiziții în Bibliotecă sunt:
- cărţi – 386 exemplare (65,4%);
- publicaţii seriale – 186 volume (31,5%);
- manuscrise – 12exemplare (2,1%);
- documente electronice – 6 exemplare ( 1,0%).
Din numărul total de cărți:
- După domenii:
 publicațiile didactice –157 exemplare (60,6%);
 literatură stiințifică – 242 exemplare ( 39,4%).
- După aspectul lingvistic:
 în limba română – 364 exemplare (91,5 %);
 În limba minorităţilor naţionale – 34 exemplare (8,5%).
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- Donațiile profesorilor USEFS – 216 exemplare (54,27%).
În Tabelul 30 reflectăm numărul de împrumuturi realizate în cadrul Bibliotecii în perioada
de referință.
Tabelul 30. Numărul de împrumuturi realizate în cadrul Bibliotecii în perioada de
referință
Împrum
ut
total
Bibliote
că
Sala
de
lectu
ră
La
domi
ci
liu

Împrum
ut
total

Literatu
ră
didactic
ă

Literatu
ră
ştiinţific
ă

Biletristi
că

Ziare
/
Revis
te

Limb
a
româ
nă

Limb
a
rusă

Limbi
moder
ne

18581

11093

4531

-

1146/
1811

12468

3324

2789

-

809

19897

1316

1029

211

76

Referințe
bibliografi
ce/
Indexări
CZU
590/58

458

49

Din numărul total de documente consultate și împrumutate:
- după conţinut:
 literatura didactică – 54%;
 literatura ştiinţifică – 31%;
 ziare – 5,5%;
 reviste – 9%;
 beletristică – 0,38%;
- după limbi:
 limba română – 66,7%;
 limba rusă – 19,0%;
 limbi moderne – 14,3%.
În Tabelul 31 prezentăm utilizatorii şi frecvenţa în Biblioteca USEFS 2018.
Tabelul 31. Utilizatorii şi frecvenţa în Biblioteca în perioada de raportare

Sala
de
lectură
La
domici
liu

Utiliza
tori
total
Bibliotecă

Utilizatori
noi
inscrisi

Intrari
în
Biblioteca
total

Intrari
în
Biblioteca

1502

4

15342

13399

145

Vizitatori
pe
websiteul
bibliotecii

150

Vizite
virtuale
pe
website-ul
bibliotecii

Utilizatori
care
au
folosit
calculatoarele
din bibliotecă

Utilizatori
care
au
accesat
Internetul
din
bibliotecă

336

640

415

Instruirea
formală
a
utilizatorilor
ore/participanți

15/200

1943

Din cifrele prezentate în Talelul 22 și Tabelul 23, rezultă următorii indicatori de performanţă
Biblioteca USEFS:
- indicele de frecvenţă de 10,2 semnifică faptul că fiecare utilizator a venit la bibliotecă în
tot parcursul anului de peste 10 ori;
- documente eliberate zilnic – 76 doc.;
- indicele de lectură 13,2 documente consultate de fiecare cititor în anul 2018;
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- numărul de documente consultate de utilizatori, raportat la numărul de salariaţi, dă
valoarea de 2487 unităţi.
În Tabelul 32 prezentăm gestiunea şi conservarea documentelor în Biblioteca USEFS în
perioada de referință.
Tabelul 32. Gestiunea şi conservarea documentelor în Biblioteca USEFS în perioada de
referință
Numărul
de
înregistră
ri
în
catalogul
electronic 2018/
total

1048 /13467

Numă
rul
de
înregis
trări în
Repozito
riul
Istituțio
nal

202

Baze de date achiziționate de bibliotecă

12 Web of science; Cambridge; Taylor &
Francis; IopScience; BioOne Complete;
OpenEditionJournals; eDuke Journals
Scholarity Collections; IMF eLibrary
Edward Elgar Publishing
The New England Journal of Medicine;
Research4life; The Royal Society.

Numărul
de
expoziţii/
exemplare
expuse

15/1014

Informații
pe pagina
Web
a
bibliotecii

18

Amplasare
a/
Reamplasa
rea
la raft

18581

Restaurare
a
documente
lor

Perfecționar
e
profesională
bibliotecari
persoane/
întruniri

1005

3/13

Pe parcursul anului au fost organizate activități cultural educative în colaborare cu
subdiviziunile Universității:
 cu subdiviziunea Educaţie şi Sport au fost organizate activitățile (elaborarea
materialelor promoționale):
- Întâlnirea studenţilor cu sportivi remarcabili, absolvenţi ai USEFS – judocanul Oleg Creţul.
- Întâlnire cu participanţii la războiul din Afganistan, colaboratori ai USEFS.
-Întâlnire cu participanţii la evenimentele de pe Nistru, colaboratori ai USEFS.

cu catedra Limbi Moderne, în cadrul sărbătoririi Centinarului Marii Uniri, a fost
organizată și desfășurată întrunirea cu dna Aliona Gratii, doctor habilitat în filologie, cu genericul
„Regele Mihai I și Basarabia. O perspectivă” și lansarea volumului Aliona Gratii. Dicționar de
teorie literară: 1001 de concept operaționale și instrumente de analiză a textului (03.12.2018).
De asemneea, colaboratorii Bibliotecii au participat la:
- Elaborarea volumului Monografia vieţii unui om mic de statură şi mare la fapte: Veaceslav
Manolachi la vârsta de 60 ani: (bibliografie selectivă) / coord.: Liliana Budevici-Puiu; red.: Ion
Robu, Victoria Toma, Ludmila Cotoman, Maria Vătămanu, Tamara Cotoman. – Chişinău, 2018. –
336 p., asigurând blocul bibliografic Lucrări ştiinţifice şi didactice 1990-2018 (53 de înregistrări),
compartimentul Gînduri despre ştiinţă şi sport, selecti: comentariu pentru colajul fotografic,
culegere text, corectură, redactare, scanare a unor texte din revistele de specialitate dedicate
titularului.
 Contribuţii în monografii, culegeri:
1. Cotoman, Tamara. De la Manole pornire... În: Monografia vieţii unui om mic de statură dar
mare la fapte: Veaceslav Manolachi la vârsta de 60 ani. (bibliografie selectivă) . Chişinău, 2018,
pp. 112- 117.
2. Cotoman, Tamara. Elena Mocrousov-Cuciuc. În: Jereghi A. Contemporanii mei. Sportul şi
sănătatea. Maxime. Chişinău, 2018, pp. 23-27.
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3. Vătăman Maria. Noile orizonturi ale bibliotecii universitare. Cazul Bibliotecii USEFS.
Comunicare la Symposia Investigatio Bibliotheca “Bibliotec@ - platformă deschisă în procesul de
cercetare şi inovare”, ed. a 10, 18 octombrie 2018, DIB ULIM.
Activitatea financiară a rezultatelor cercetării
Finanţarea cercetărilor ştiinţifice a USEFS se efectuează din bugetul de stat prin şi parţial
din mijloace speciale, ultimele fiind folosite în comun cu subdiviziunile secţiei Ştiinţă,
preponderent pentru cheltuieli de regie, procurarea fondurilor fixe, implementarea rezultatelor de
cercetare-dezvoltare etc. În Tabelul 33 reflectăm indicatorii financiari planificați și realizați în
corespundere cu veniturile și cheltuielile celor două subdiviziuni ale USEFS (Centrul de Cercetae
Științifică în Educația Fizică și Sport și Școala Doctorală).
Tabelul 33. Indicatorii financiari planificați și realizați în perioada de cercetare
Indicatori
Plan
Efectiv
Plan
Efectiv
Școala Doctorală
1437,1
1064,1
Proiecte
818,4
818,4
instituționale
(CCȘEFS)
Inclusiv:
VENIT
Comanda de stat
204,1
160
Finanțare buget
653,7
Coginanțare
164,7
Taxa de studii
1233,0
854,3
Alte încasări
5,7
1043,0
CHELTUIELI
Cheltuieli de
845,2
559,7
personal
Bursa
44,1
Servicii
136,6
69,7
comunale
Deplasări
55,2
Servicii
40,7
editoriale
Materiale
86,0
Alte servicii
17,1
10.5. Modalitatea de evaluare a rezultatelor cercetării
Planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţii ştiinţifice a corpului profesoral didactic al
USEFS se realizează în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei al Republicii Moldova
nr.152 din 17 iulie 2014, Anexa la Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 118 din 06.03.2015,
Regulamentului-cadru cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în învăţământul
superior, aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 1-1 din 22.03.2016 şi prin
Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 304 din 22.04.2016 și Regulamentul cu privire la normarea
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activității științifico-didactice în USEFS, aprobat prin Hotărârea Senatului proces-verbal nr.6 din
23 iunie 2016.
Oganizarea, conţinutul şi volumul activităţii de cercetare ştiinţifică şi ştiinţifico-metodică
sunt determinate de Planul de cercetare ştiinţifică aprobat anual de Senatul universităţii. Catedrele
efectuează, în baza planului aprobat, cercetări ştiinţifice fundamentale, aplicative sau complexe,
organizează şi coordonează desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în care este utilizat potenţialul
ştiinţific al USEFS, pregătesc pentru publicare sau implementare rezultatele investigaţiei ştiinţifice
obţinute.
Astfel, la începutul anului de studii catedrele USEFS p rezintă Centrului de Cercetări
Ştiinţifice în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului planificarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare
a personalului academic al universităţii potrivit indicatorilor de performanţă ştiinţifică în detaliu.

Monitorizarea şi evaluarea semestrială a activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovaţională a cadrelor
didactice ale USEFS se realizează în conformitate cu indicatorii de performanță științifică:

Nr.crt.

1

PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII
DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Monografii
Numele şi prenumele
Lucrări didactice
Articole
cadrului didactic, titlul
ştiinţifice
(manuale/compendii,
ştiinţifico-didactic
dicţionare, note de curs,
îndrumare, ghiduri metodice
etc.)
2

3

4

5

 Notă: de indicat titlul lucrării, autorul, coli de tipar şi data finalizării lucrării (estimare luna şi an)
II. PLANIFICAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ÎN DETALIU
Lucrări ştiinţifice spre publicare
1.
2.
3.
4.

Articole în reviste naţionale (categoria A, B, C şi alte reviste)
Articole în reviste editate în străinătate
Articole în culegeri naţionale/internaţionale
Teze ale comunicărilor (până la 3 pagini) la foruri ştiinţifice naţionale/internaţionale

Membri în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice
1 Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
2. Experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ naţionale şi internaţionale
Brevete şi produse omologate ale cadrelor didactice ale catedrei (în curs de obţinere)
Proiecte / Granturi de cercetare în curs de derulare
1. Naţionale (membru/director)
2. Internaţionale (membru/director)
Planificarea stagiilor de cercetare în străinătate/participări în programe de mobilitate ştiinţifică
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11. Relații internaționale
11.1. Forme de colaborare internațională
Formarea viitorilor profesori de cultură fizică şi antrenori în diverse genuri de sport este
determinată de imperativele societăţii moderne, de necesitatea de afirmare a învăţământului
universitar de cultură fizică din republica Moldova pe plan internaţional şi de încadrare a acestuia
în mediul universitar European şi mondial.
In acest scop secţia relaţii internaţionale îşi propune drept obiectiv de bază internaţionalizarea
învăţământului superior de cultură fizică.
Reţeaua relaţiilor internaţionale stabilite de USEFS presupune semnarea acordurilor şi a
proiectelor comune cu instituţiile de învăţământ superior de profil de peste hotare.
Universitatea are o îndelungată experienţă de colaborare cu centrele universitare din Rusia,
România, Ucraina, Belarus. Au fost stabilite, de asemenea, raporturi cu multe instituţii din Marea
Britanie, Coreea de Sud, Polonia, Spania, Canada.
În prezent, USEFS este membră a Asociaţiei Instituţiilor de Învăţământ Superior de Cultură
Fizică şi Sport din ţările Europei de Est şi ale Asiei Centrale. USEFS conferă titlul de doctor
honoris causa persoanelor cu merite deosebite în dezvoltarea şi promovarea sportului naţional şi
mondial.
Obiectivele strategice ale Serviciului Relaţii externe sunt axate pe:
 Promovarea imaginii universităţii pe plan internaţional prin participarea la întruniri,
congrese, conferinţe internaţionale şi prezentarea realizărilor USEFS;
 Extinderea comunităţii de parteneri străini şi încheierea acordurilor de colaborare externă
pentru integrarea în USEFS în sistemul de învăţământ internaţional;
 Facilitarea aderării USEFS la programe de mobilitate internaţională pentru studenţi şi
cadre didactice;
 Oferirea de informaţii, consultaţii şi asistenţă pentru cetăţenii străini, care doresc să-şi facă
studiile la USEFS.
În anul de studii 2018-2019 la USEFS și-au facut studiile 38 de studenţi străini din 7 state.
Strategia de internaţionalizare instituţională, aprobată în anul 2015, reflectă calea de urmat de
către USEFS pentru a se transforma într-o instituţie academică mai bine adaptată provocărilor din
mediile naţionale şi internaţionale, bine gestionată, eficientă şi cu interfeţe operaţionale către toţi
partenerii săi sociali. Consolidând dimensiunea internaţională nu poate decât să ne ghideze în
termini comparativi către excelenţă, nu doar în domeniul predării şi cercetării, dar şi în crearea
unui mediu profesional care permite valorificarea întregului potenţial al personalului nostru.
O colaborare eficientă o are USEFS cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în proiectul
Facultăţii transfrontaliere a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi creat in cadrul Euroregiunii
„Dunărea de Jos” în baza Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între
România, Republica Moldova şi Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală între Guvernele
României, Republicii Moldova şi Ucrainei
Numărul total al studenţilor şi masteranzilor, în anul de studii 2018-2019 a fost de 388.
Studenţii şi masteranzii, înmatriculaţi la aceste programe de studii sunt bursieri ai statului
român. Suma totală primită de studenţi, masteranzi si cadrele didactice de la începutul derulării
acestui program este 9.151.000 MDL.
USEFS face parte din grupul ţintă al proiectului “Modernization of academic library services
in Moldova” şi care a primit finanţare de la programul SIU Eurasia (The Norvegian Centre for
International Cooperation în Education. Numărul proiectului: CPEA – 2015/10014. Termenul
proiectului: 03/2016 – 10/2019. În proiect sunt incluse 18 universităţi din Republica Moldova,
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printer care şi biblioteca USEFS. Ambasada Norvegiei din Bucureşti are o atitudine pozitivă faţă
de acest proiect şi consideram că acesta va fi un proiect valoros şi util pentru fiecare instituţie
academic din Moldova.
Scopul principal al acestui proiect este perfecţionarea învăţământului universitar din
Republica Moldova prin modernizarea bibliotecilor universitare. Activităţi din cadrul proiectului:
 activităţi de instruire realizate de experţii internaţionali: seminare, woekshop-uri, şcoli de
vară cu tematica Accesul Deschis, Cultura informaţiei, managementul şi marketingul în bibliotecă,
dezvoltarea capacităţii instituţionale, planificare strategic, advocacy;
 întâlniri anuale de proiect, vizite de studiu în Norvegia şi România, participări la conferinţe
internaţionale, dezvoltarea reţelei de comunicare internă în proiect, elaborarea strategiilor de
dezvoltare a bibliotecilor universitare, dezvoltarea componentei tehnologice şi tehnice, abonare la
baze de date Scopus etc.
11.2. Acorduri interuniversitare
Numărul de acorduri noi de colaborare încheiate cu universităţi din străinătate în perioada de
referinţă:
1. Universitatea «Ian Dlugosz», Polonia
2. Academia de cultură fizică, sport și turism din Kazan, Rusia
3. Universitatea din Pristina, Serbia
4. Universitatea națională de apărare a Ucrainei
5. Universitatea «Aurel Vlaicu», Arad, România
6. Academia de sport și turism din Cazahstan
7. Universitatea din Karaman, Turcia
8. Universitatea din Oradea, România
9. InterCollege ApS, Danemarca
11.3. Mobilitate academică pentru cadre didactice și staff administrativ
Mobilitatea cadrelor didactice și a staff-ului administrativ este o oportunitate foarte bună
pentru aprofundarea și dobândirea unor competențe noi într-un mediu intercultural, dar și
acumularea de informații de specialitate. Contactul cu un nou mediu academic, cu profesorii și
colegii din universitățile-gazdă oferă posibilitatea schimbului de experiențe și identificarea unor
noi posibilități de colaborare.
Unul din programele care prevede mobilitate pentru cadre didactice și administrative este
Programul Erasmus+, care presupune atât predare-învățare, cât și formare.
În cadrul acestui program, la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport în perioada 816 septembrie 2018 s-a desfășurat proiectul We're In Together – Sports as a tool for inclusion,
care a inclus un șir de activități comune dintre studenții (20 persoane), cadrele didactice (7
persoane) ale USEFS și a celor de la InterCollege ApS, Danemarca – 20 studenți și 5 cadre
didactice.
Totodată, în anul de studii 2018-2019 a fost realizată o (1) mobilitate pentru studenți în
cadrul unui program de schimb de tineri (31 persoane) din Letonia, Lituania, Moldova, Polonia și
Ucraina, care a avut loc în orașul Ogre, Riga, Letonia (Tabelul 34).
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Tabelul 34. Mobilitățile incoming și outgoing în cadrul programului
Erasmus+ în anul universitar 2018-2019

Nr.

Nume, prenume/
nr.de studenți

Tipul mobilității
Incoming/outgoing

Denumirea
programului/proiectului

Perioada
mobilității

2018-2019
Youth Exchange
Choice, not
Chance/organized by
Baltic Regional fund/ 04.02.2018Erasmus +
11.02.2018

1.

Aliona Sleac

outgoing

We're In Together –
Sports as a tool for 08.09.2018inclusion/Erasmus + 16.09.2018

2.
20 studenți InterCollege,
Danemarca

3

5 cadre didactice

incoming

We're In Together –
Sports as a tool for 08.09.2018inclusion/Erasmus + 16.09.2018

incoming

Începând cu anul 2010 la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport derulează programe
de studii superioare de licență și de master în cadrul programului transfrontalier al Universității
Dunărea de Jos, Galați, România: Educație fizică și sportivă – studii superioare de licență;
Loissir-fitness, Kinetoterapie la domiciliu, Științe penale și criminalistică – studii superioare de
masterat.
Astfel, în cadrul acestor programe, anual are loc procesul de transferare a creditelor de studiu la
cca 120 studenți la ciclul de licență și 100 studenți de la ciclul de masterat, care își fac studiile la
două specialități concomitent – în cadrul USEFS, Chișinău, RM și în cadrul Universității Dunărea
de Jos, Galați, România. Totodată, pot fi menționate mobilitățile academice de predare în
România, Predeal ale cadrelor didactice ale USEFS, realizate în cadrul stagiilor de practică de schi
alpin în perioada ianuarie-februarie în fiecare an (cca 4-5 cadre didactice ale USEFS).
11.4. Studenţi străini (nr. total, nr. buget/contract, ţară de origine)
În anul de studii 2018-2019 în USEFS și-au făcut studiile 38 de studenți – cetățeni străini
(Tabelul 35).
Ţările de origine: Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, România, Georgia, Grecia și Turcia.
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Tabelul 35. Numărul studenților străini după țara de origine și forma de studii în
anul de studii 2018-2019
Numărul de studenţi
Ciclul I, Licenţă
buget/contr

Ciclul II, Masterat
buget/contr

TOTAL
b/c

Ucraina

7/ 3

0

7/3

Rusia

2/1

0

2/1

Azerbaidjan

1/0

0

1/0

Grecia

0/5

0

0/5

România

4/4

3/4

7/8

Georgia

0/1

0

0/1

0

0/3

0/3

14/14

3/7

17/21

Țara de origine/Cetăţenia

Turcia
TOTAL b/c

Cei mai mulți dintre cetățenii străini - 28 persoane sau 73% își fac studiile la ciclul I, licență
și 14% (8 persoane) - la ciclul II, masterat.
44% își fac studiile de la bugetul de stat, iar 55% prin contract cu achitarea taxei pentru
studii.
12. Activitatea economico-financiară
12.1. Planificarea şi utilizarea mijloacelor publice şi speciale
Bugetul USEFS pentru anul 2018 este compus din mijloacele financiare alocate de la bugetul
de stat pentru servicii educaţionale (în baza contractului de finanţare) şi veniturile proprii ale
instituţiei.
Mijloace bugetare şi mijloace proprii ale universităţii
Activitatea financiară la Universitatatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport pe perioada de
gestiune a anului 2018 ( mijloace bugetare şi mijloace proprii).
Mijloacele alocate din bugetul de stat constituie 30940,7 mii lei,
inclusiv pe compartimente:
- întreţinerea studenţilor (ciclul I)
- întreţinerea studenţilor (ciclul II)
- întreţinerea orfanilor
- remunerarea consiliului de dezvoltare strategica
- cămine
- pregătirea cadrelor ştiinţifice
- proiecte instituţionale ştiinţifice
- postdoctorat(salariu,burse)
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Venitul mijloacelor proprii pe 2018 constituie 19807,8 mii lei:
I. Servicii cu plată
1. Studii prin contract ciclul I
2. Studii prin contract ciclul II
3. Servicii de însănătoşire (bazinul de înot şi cortul de tenis)
4. Servicii de însănătoşire (complexul sportiv, str. Andrei Doga,22)
5. Servicii de însănătoşire (sala sportivă, str. Alexandru cel Bun, 69)
6. Cursuri de instruire militară
7. Cursuri de fitness şi aerobică
8. Cantina
9. Servicii cu plată
10. Taxa de admitere la studii
11. Cursuri de iniţiere
12.Modul psihopedagogic
13.Cursuri paza
14.Biblioteca
II. Chiria căminului
III. Arenda încăperilor
IV. Servicii comunale arendaşi
V. Studii doctorat
VI.Cursuri formare profesională continuă
VII.Procent bancar: mijloace speciale
VIII.Cota de participarea la congres
Pe parcursul anului 2018 din contul mijloacelor proprii studenţii au beneficiat de ajutoare
materiale, premii la diferite competiţii si concursuri sportive în suma de 22,2 mii lei.
În perioada raportată cheltuielile pentru achitarea serviciilor comunale constituie:
5560,3 mii lei:
1. Energie electrică
2. Gaze naturale
3. Energie termică
4. Apă şi canalizare
5. Salubritate
6. Servicii de telecomunicaţie: - telefonie
- internet
Au fost calculate premii: 8 Martie, Anul Nou, Sărbătorile de Paşti, Ziua Profesorului –
1250,0 mii lei.
Planificarea şi utilizarea alocațiilor bugetare şi a veniturilor proprii au fost efectuate conform
actelor normative în vigoare.
12.2.Investiţii
Pe parcursul anului 2018, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport a planificat şi
valorificat următoarele cheltuieli:
 Reparații curente a cladirilor – 168, 6 mii lei
 Imobilizari corporale – 97,1 mii lei
 Cheltuieli de reprezentanță la cadrul Congresului Șriințific – 62,9 mii lei.
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Totodată au fost valorificate mijloace bănești pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale,
reparații curente și capitale, achiziții de mobilier în sumă de 4076,2 mii lei.
Menționăm, că aceste surse au fost executate exclusiv din contul mijloacelor bănești proprii.
12.3. Taxe de studii (metodologie de calculare)
Modalitatea de calculare a taxelor de studii pentru studenții din Universitatea de Stat de Educaţie
Fizică și Sport, cetățeni ai Republicii Moldova, precum și cetățenii străini și apatrizii admiși la
învățământul superior: studii integrate (ciclul I și II), doctorat și pentru auditorii cursurilor de
formare profesională continuă, este reflectată în Metodologia de calculare a taxelor de studii,
cazarea în cămine și altor servicii prestate de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și
Sport, aprobată la şedinţa Senatului USEFS, proces verbal nr.5 din 02.06.2016 și la ședința
Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională, proces verbal nr.6 din 20.06.2016.
Pentru anul universitar 2018-2019, taxele de studii în USEFS au fost stabilite prin Decizia
Senatului USEFS, proces-verbal nr. 12 din 05.06.2019 și decizia Consiliului pentru dezvoltare
strategică instituțională, proces-verbal nr. 5 din 28.06.2019, după cum urmează:
§1
Taxa de studii pentru pregătirea unui student ciclul I pe bază de contract, cetăţeni ai Republicii
Moldova şi apatrizi din statele CSI:
Învăţământ cu frecvență
pentru specialitatea 0114.16 „Educaţie fizică” – 6500 (şase mii cinci sute) lei
pentru specialitatea 1000.1 „Antrenament sportiv” – 6700 (şase mii șapte sute) lei
pentru specialitatea 1000.2 „Organizarea şi dirijarea sportului” – 6700 (şase mii
șapte sute ) lei
pentru specialitatea 1000.3 „Fitness şi programe de recreare” – 6700 (şase mii șapte
sute ) lei
pentru specialitatea 1013.1 „Servicii hoteliere, turism şi agrement” – 6700 (şase mii
șapte sute ) lei
pentru specialitatea 0114.13 „Dans sportiv şi modern” – 6700 (şase mii șapte sute) lei
pentru specialitatea 1032.1 „Securitate civilă şi publică” – 7700 (şapte mii șapte sute)
lei
pentru specialitatea 1032.2 „Servicii de securitate a proprietăţii” – 7700 (şapte mii
șapte sute) lei
pentru specialitatea 1032.3 „Salvatori şi pompieri” – 7700 (şapte mii șapte sute) lei
pentru specialitatea 1001.1 „Kinetoterapie şi terapie ocupaţională” – 8200 (opt mii
două sute) lei
Învăţământ cu frecvenţă redusă
pentru specialitatea 0114.16 „Educaţie fizică” – 4700 (patru mii șapte sute) lei
pentru specialitatea 1000.1 „Antrenament sportiv” – 4700 (patru mii șapte sute) lei
pentru specialitatea 1000.2 „Organizarea şi dirijarea sportului” – 4700 (patru mii șapte
sute) lei
pentru specialitatea 1000.3 „Fitness şi programe de recreare” – 4700 (patru mii șapte
sute) lei
pentru specialitatea 1013.1 „Servicii hoteliere, turism şi agrement” – 4700 (patru mii
șapte sute) lei
pentru specialitatea 0114.13 „Dans sportiv şi modern” – 4700 (patru mii șapte sute) lei
pentru specialitatea 1032.1 „Securitate civilă şi publică” – 4700 (patru mii șapte sute) lei
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§2
Taxa de studii pentru pregătirea unui student la ciclul II pe bază de contract, cetăţeni ai
Republicii Moldova şi apatrizi din statele CSI:
pentru specialitatea 14 „Tehnologii de educaţie şi instruire motrică” – 6700 (şase mii
șapte sute) lei
pentru specialitatea 14 „Asistenţă psihopedagogică în sport” – 6700 (şase mii șapte sute)
lei
pentru specialitatea 14 „Managementul culturii fizice” – 6700 (şase mii șapte sute ) lei
pentru specialitatea 14 „Marketing şi legislaţie în sport” – 6700 (şase mii șapte sute ) lei
pentru specialitatea 82 „Tehnologii şi management în fitness” – 6700 (şase mii șapte
sute) lei
pentru specialitatea 82 „Tehnologii şi management în turism” – 6700 (şase mii șapte
sute) lei
pentru specialitatea 82 „Teoria şi metodologia activităţii motrice” – 6700 (şase mii șapte
sute) lei
pentru specialitatea 82 „Tehnologia antrenamentului sportiv” – 6700 (şase mii șapte
sute) lei
pentru specialitatea 86 „Management în pază, protecţie şi securitate” – 6700 (şase mii
șapte
sute) lei
pentru specialitatea 82 „Tehnologii kinetoterapeutice de recuperare” – 8200 (opt mii
două sute) lei
pentru specialitatea 82 „Logopedie şi motricitate verbală” – 8200 (opt mii două sute)
lei
pentru specialitatea 82 „Terapie manuală şi kinesiologie aplicativă” – 8200 (opt mii
două sute) lei
§3
A stabili următoarea taxă de studii pentru pregătirea studenţilor străini pe bază de contract,
cetăţeni ai României şi Ucrainei, statele CSI:
a). ciclul I
Învăţământ cu frecvență
pentru specialitatea 0114.16 „Educaţie fizică” – 9000 (nouă mii) lei
pentru specialitatea 1000.1 „Antrenament sportiv” – 9000 (nouă mii) lei
pentru specialitatea 1000.2 „Organizarea şi dirijarea sportului” – 9000 (nouă mii) lei
pentru specialitatea 1000.3 „Fitness şi programe de recreare” – 9000 (nouă mii) lei
pentru specialitatea 1013.1 „Servicii hoteliere, turism şi agrement” – 9000 (nouă mii)
lei
pentru specialitatea 0114.13 „Dans sportiv şi modern” – 9000 (nouă mii) lei
pentru specialitatea 1032.1 „Securitate civilă şi publică” – 9000 (nouă mii) lei
pentru specialitatea 1032.2 „Servicii de securitate a proprietăţii” – 9000 (nouă mii) lei
pentru specialitatea 1032.3 „Salvatori şi pompieri” – 9000 (nouă mii) lei
pentru specialitatea 1001.1 „Kinetoterapie şi terapie ocupaţională” – 9000 (nouă mii)
lei
Învăţământ cu frecvenţă redusă
pentru specialitatea 0114.16 „Educaţie fizică” – 6000 (şase mii) lei
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-

pentru specialitatea 1000.1 „Antrenament sportiv” – 6000 (şase mii) lei
pentru specialitatea 1000.2 „Organizarea şi dirijarea sportului” – 6000 (şase mii) lei
pentru specialitatea 1000.3 „Fitness şi programe de recreare” – 6000 (şase mii) lei
pentru specialitatea 1013.1 „Servicii hoteliere, turism şi agrement” – 6000 (şase mii) lei
pentru specialitatea 0114.13 „Dans sportiv şi modern” – 6000 (şase mii) lei
pentru specialitatea 1032.1 „Securitate civilă şi publică” – 6000 (şase mii) lei

b). ciclul II - la toate specialităţile – 10000 (zece mii) lei
§4
A stabili următoarea taxă de studii pentru pregătirea studenţilor străini din alte state pe bază
de contract la ciclul I şi II:
Ciclul I
Învăţământ cu frecvență
pentru toate specialităţile – 14000 (paisprezece) mii lei
Învăţământ cu frecvență redusă
pentru toate specialităţile – 9000 (nouă) mii lei
Ciclul II
pentru toate specialităţile – 13000 (treisprezece mii lei).
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13. Concluzii (formulate la nivel de instituţie): dificultăți în activitatea universității și
propuneri de soluționare a acestora
Nr.
1.

2.

3.

4.

Dificultatea
Soluții/acțiuni propuse
Rata scăzută de - dezvoltarea unui parteneriat reciroc
angajabilitate
a avantajos cu angajatorii, prin implicarea
absolvenților
acestora la evenimentele organizate în
universității conform cadrul universității (activități educative,
calificării obținute conferințe științifice);
(în
special
la - promovarea imaginii universității, prin:
domeniul de formare participări la emisiunile TV, radio, presa;
profesională Științe organizarea/participarea
la
târgurile
ale educației)
locurilor
de
muncă;
organizarea
evenimentelor promoționale a ofertei
educaționale a universității;
realizarea activităților de ghidare și
consiliere în carieră a studenților cu
participarea angajatorilor;
dezvoltarea parteneriatelor eficiente
pentru organizarea şi desfăşurarea
stagiilor de practică conform exigenţelor
pieţei muncii;
- dezvoltarea programelor de monitorizare
a inserţiei pe piaţa muncii şi a traseului
profesional al absolvenţilor.
- completarea bazei de date despre
parcursul professional a absolvenților
programelor de studii ale universității
Implicarea
- îmbunătățirea structurii organizatorice a
insuficientă
a formării profesionale continue în
resurselor umane în universitate prin elaborarea organigramei
organizarea
de
funcționare
eficientă
a
procesului
de Departamentului de Formare Profesională
formare profesională Continuă
continuă
Nivelul scăzut de
- dezvoltarea
internaţionalizării
internaționalizare a
Programelor de studiu prin identificarea
programelor de
partenerilor interesați de colaborare;
studii
- asigurarea transparenței informațiilor și
acordarea asistenței privind modalitatea
de aplicare la diverse programe de
mobilitate pentru studenţi, cadre didactice
şi staff administrativ
Finanţare
majorarea finanţării proiectelor,
insuficientă pentru
fapt care ar permite procurarea
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Nivel de executare
Decanii facultăților,
șefii catedrelor,
director Centru de
Ghidare și
Consiliere în
Carieră

Prim-prorector,
director
Departament
Formare
Profesionaă
Continuă
Prorectorul pentru
relaţii
internaţionale,
decanii facultăţilor

Administrația
universității,

5.

6.

proiectele
de
cercetare,
ce
ar
permite procurarea
echipamentelor
contemporane
de
cercetare
Posibilități limitate
de
deplasare
a
cadrelor științifico –
didactice
și
a
tinerilor cercetători
în centre universitare
de peste hotare

aparatajului contemporan necesar pentru conducătorii de
a eficientiza cercetările ştiinţifice
proiecte

extinderea ariei cercetărilor prin
implicarea mai multor federaţii de profil,
cluburi şi şcoli sportive în procesul de
cercetări
ştiinţifice
desfăşurate
de
colaboratorii universităţii;
intensificarea
relațiilor
de
colaborare dintre USEFS și alte instituții
de profil din străinătate prin asigurarea
posibilităților de deplasare a tinerilor
cercetători în centre universitare de peste
hotare

Prorector pentru
activitate științifică,
prorector pebtru
realații
internaționale

Finanțare insuficentă
Intensificarea procesului editorial prin Șefi catedre, cadrele
pentru articolele ISI publicarea unui număr mai mare de științifico-didactice
cu factor de impact
materiale ştiinţifice bazate pe rezultatele
investigaţiilor
realizate
în
cadrul
proiectelor (cărţi, monografii, brevete etc.)

14. Rezumat privind rezultatele concrete înregistrate în anul universitar 2018-2019
Activitatea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport răspunde obiectivelor şi
activităţilor formulate în programul de management, conform Strategiei de dezvoltare instituţională
pentru perioada 2015 – 2020 aprobată de Senat și a programelor operaţionale.
Considerând în ansamblu, rezultatele obţinute, putem afirma că se menține aprecierea pozitivă
din partea studenţilor şi a salariaților, privind activitatea care se desfășoară în USEFS.
Principalele aspecte care marcheză evoluția universității pe perioada de raportare sunt următoarele:
- diversificarea ofertei educaționale în domenii conexe științelor sociale şi economice;
- creşterea numărului total de studenţi înmatriculaţi în anul I de studii față de anul precedent;
- nivelul general de satisfacție a studenților se află într-o ușoară creștere față de anul
universitar precedent;
- studenții apreciază o îmbunătățire continuă a calității procesului didactic;
- îmbunătățirea condițiilor sociale și a mobilităților internaționale acordate cadrelor
ştiinţifico – didactice ;
- creșterea producției științifice relevante a cadrelor ştiinţifico – didactice;
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- îmbunătăţirea funcţionării proceselor desfăşurate în USEFS şi a comunicării în
comunitate, armonizarea structurii organizatorice cu cerinţele sistemului de control
intern managerial;
- preocuparea conducerii USEFS pentru creșterea veniturilor salariaților;
- creşterea responsabilităţii pentru întreținerea bazei materiale și a logisticii universității.
Unul dintre obiectivele principale ale universităţii îl constituie modernizarea continuă a
procesului de învăţământ și a programelor de studii. În perioada analizată au fost
implementate în procesul de studii toate actele normative aprobate de Guvern în perioada de
referinţă.
Astfel, în urma evaluărilor externe a programelor de studii, au fost aprobate următoarele
decizii ale Consiliului de Conducere al ANACEC cu referire la rezultatele evaluării externe:
 acreditarea programului de studii superioare de master Tehnologia antrenamentului
sportiv;
 autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii superioare de master:
Psihopedagogia educației fizice și sportului; Educație, management și marketing în
sport; Kinetoterapie în recuperarea motrică și somato-funcțională; Teoria și metodologia
culturii fizice; Tehnologii și management în fitness;
 acreditarea programelor de studii de formare profesională continuă: Educație fizică – 20
credite; Antrenament sportiv – 20 credite;
 autorizarea de funcționare provizorie a programelor de formare profesională continuă:
Educație fizică – 60 credite; Antrenament sportiv – 60 credite; Educație fizică – 90
credite; Antrenament sportiv – 90 credite;
Dacă până în anul 2014 în cadrul USEFS se realiza procesul de formare profesională continuă
la două programe de formare, începând cu anul 2018 au fost propuse, apoi aprobate pentru
implementare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 10 programe, iar în 2019 – 11
programe.
În anul 2018 s-a majorat numărul formabililor cu 238 persoane, aproape dublu comparativ cu
anul 2017, iar în primul semestru al anului 2019 deja au absolvit cursurile de formare 372
persoane. Rata absolvirii cursurilor de formare profesională continuă în anul de studii 2018-2019
este de 100%.
S-a reușit ca 96,2% dintre personalul didactico-științific ce asigură procesul de
instruire/formare în anul de studii 2018-2019 să dețină titluri științifice de doctor habilitat sau
doctor în științe.
S-au încheiat 6 acorduri de parteneriat cu diverse instituții de învățământ preuniversitar din
țară.
A fost creată baza de date referitor la adresele juridice și datele de contact ale OLSDÎ, ale
instituțiilor de învățământ preuniversitar, ceea ce facilitează sporirea calității și eficienței
comunicării intrainstituționale.
Departamentul de Formare Profesională Continuă al USEFS a participat în cadrul
proiectelor:
a) COMPASS (Erasmus+), KA2 – Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune
practici. Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior.
Categoria D: Dezvoltarea învățământului superior. Învățarea pe tot parcursul
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vieții, formarea continuă. Perioada de implementare a proiectului: 15.11.201814.11.2021.
b) Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră. REVOCC II,
oferit de CEDA din Republica Moldova. În cadrul acestui proiect două cadre
didactice au beneficiat de formare continuă la modulul ,,Managementul
carierei”, iar ulterior vor fi încadrați în pilotarea la nivel național a
implementării ghidului și curriculumului școlar la modulul Managementul
carierei.
A fost obținută finanțarea din bugetul de stat: în anul 2018 - pentru 336 profesori de
educație fizică și antrenori la diverse probe de sport (1100 lei per formabil) și pentru 35
persoane înmatriculate la studii de recalificare (4500 lei per student); în anul 2019 – pentru
433 profesori de educație fizică și antrenori la diverse probe de sport (1300 lei per formabil).
Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, realizată în perioada anului 2018 de
către specialiştii sectorului ştiinţific al USEFS, a fost orientată asupra problemelor prioritare
cu referire la formarea, dezvoltarea şi consolidarea valorilor noii societăţi bazate pe
cunoaştere; formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice, de înaltă performanţă, prin
oferirea de programe de studii acreditate, creative, care să integreze rezultatele cercetării
ştiinţifice şi să contribuie la dezvoltarea intelectuală a studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor; generarea de calificări competitive în formarea universitară şi post
universitară; dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate
profesională şi civică şi nu în ultimul rând la promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi
etnice în comunitatea naţională şi internaţională.
Cercetarea ştiinţifică din USEFS se află într–un ritm de dezvoltare apreciabil şi îşi
propune ţinte înalte de atins, dar realizabile printr–o mobilizare a întregului potenţial uman,
reprezentat atât de cadre științifico - didactice şi de cercetare, cât şi de studenţi doctoranzi şi
masteranzi ai USEFS.
În activitatea de cercetare-dezvoltare a universităţii activează în prezent 27 de
cercetători ştiinţifici, 10 doctori habilitaţi şi 81 de doctori în ştiinţe. Îşi fac studiile prin
postdoctorat 1 persoană cu finanţare de la bugetul statului, 86 prin studii la doctorat şi 169
prin studii la masterat. Universitatea dispune de 34 persoane titulare abilitate de către
ANACEC cu dreptul de conducător de doctorat. De asemenea, dintre cadrele ştiinţifice ale
universităţii, în anul de raportare 81 de persoane au avut calitatea de membru al colegiului de
redacţie al revistelor de specialitate consacrate de peste hotare şi al manifestărilor ştiinţifice
internaţionale şi naţionale. În perioada de referinţă au fost susţinute 4 teze de doctor în
Consiliul Științific Specializat, iar 3 deja au fost aprobate de și 2 teze de doctor habilitat. A
fost organizată admiterea la doctorat, fiind înmatriculaţi 32 de studenţi doctoranzi, inclusiv 1
cu finanţare de la buget (forma de învăţământ zi) şi 2 cu finanţare de la buget (forma de
învăţământ f.r.).
Finanţarea cercetărilor ştiinţifice a USEFS se efectuează din bugetul de stat prin
intermediul AŞM şi parţial din mijloace speciale, ultimele fiind folosite în comun cu
subdiviziunile secţiei Ştiinţă, preponderent pentru cheltuieli de regie, procurarea fondurilor
fixe, implementarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare etc. Alocaţiile financiare în perioada
anului 2018 au constituit: 653,7 mii lei şi mijloace speciale 164,7 mii lei.
În perioada de referinţă s-au efectuat cercetări în cadrul a 2 proiecte instituţionale
(pentru cercetări fundamentale) şi 1 proiect pentru tinerii cercetători (pentru cercetări
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aplicative) şi 2 proiecte pentru manifestări ştiinţifice. Toate lucrările planificate pentru
perioada de referinţă au fost îndeplinite în volumul preconizat, în termenii stabiliţi şi la nivel
satisfăcător, cu excepţia proiectelor pentru manifestărilor ştiinţifice, motivul fiind lipsa
mijloacelor şi contractelor care nu au parvenit de la ANCD.
Rezultatele cercetărilor efectuate s-au concretizat în următoarele: 5 monografii în ţară; 4
cursuri universitare, 8 ghiduri metodice, 5 note de curs, 4 manuale. De asemenea, au fost
publicate 1 articol cu factor de impact, 14 articole ISI, 36 articole în reviste editate în
străinătate (BDI), 19 articole în reviste naţionale (categoria B), 26 articole în culegeri
internaţionale, 31 articole în culegeri naţionale, 21 teze ale congreselor, conferinţelor şi
simpozioanelor internaţionale şi 42 naţionale.
Au fost organizate 15 manifestări ştiinţifice dintre care: 1 Congres Ştiinţific
Internaţional, 1 conferinţă ştiinţifică studenţească internaţională, 1 conferinţă ştiinţifică
internațională online, 2 mese rotunde dintre care una (on-line) şi 10 seminarii ştiinţifice
naţionale:
- În perioada 13-15 septembrie 2018, în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică
şi Sport şi-a ţinut lucrările Congresul Ştiinţific Internaţional „Sport. Olimpism.
Sănătate”, ediţia a III-a. Forumul ştiinţific a fost organizat sub patronatul Asociaţiei
Universităţilor de Cultură Fizică şi Sport. Organizatorii congresului sunt Ministerul
Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.
Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească „Probleme actuale ale teoriei şi
practicii culturii fizice”. Chişinău: USEFS, 11-12 aprilie, 2019.
- Conferinţa ştiinţifică internaţională „Probleme acmeologice în domeniul culturii
fizice”, 7 decembrie 2018. În cadrul proiectului „Strategia acmeologică de pregătire
profesională a specialistului de cultură fizică în contextul integrării europene a
Republicii Moldova”
- Conferinţa ştiinţifică jubiliară a catedrei „Probleme actuale ale teoriei şi practicii în
probele de gimnastică”, 20 noiembrie 2018
10 seminare ştiinţifico-metodice

25 septembrie 2018, Seminarul metodico-științific „Nutriția în efortul fizic”,
(organizatori: Medicină sportivă)

18 octombrie 2018, Seminar instructiv metodic pentru cadre didactice „Scopul
implementării în procesul educaţional a metodelor interactive/centrate pe student”,
(organizatori: Catedra Kinetoterapie)
 25 octombrie 2018, Seminarul metodico-științific „Particularitățile alimentației
sportivilor din diverse probe în diferite perioade de activitate”, (organizatori: Medicină
sportivă)

2-3 noiembrie 2018 – Seminarul internațional practico-metodologic ”Artele
marțiale element tradițional într-o educație modernă”. Ediția II-a. (organizatori: Federația
GRO-DO, Catedra Probe Sportive Individuale)

06 decembrie 2018 – Seminarul metodico-științific ”Bazele metodologice de
pregătire profesională pedagogică a profesorului de educație fizică” (organizatori: CCȘEFS,
catedra Gimnastică)

07 decembrie 2018 – Seminarul informativ-metodic ”Aspecte durabile ale
parteneriatelor educaționale” (organizatori: Consiliul Calității USEFS, Centrul de Ghidare și
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Consiliere în Carieră, Departamentul Formare profesională Continuă, catedra Științe
psihopedagogice și socioumanistice)
 17-19 decembrie 2018, Seminarul practico – metodologic în arbitraj: ,,Aspectele
actuale cu privire la noile modificări în regulamentul internaţional la lupte libere și grecoromane din 2018”, (organizatori: Probe sportive individuale)

18 decembrie 2018 Seminarul ştiinţifico-metodic „Ştiinţă. Adolescenţi.
Socializare.”, (organizatori: Catedra Nataţie şi Turism)

19 decembrie 2018 Seminar metodologic „Aspecte metodologice ale elaborării
cursului universitar”, (organizatori: Catedra Științe psihopedagogice și socioumanistice)
 20 decembrie 2018, Seminarul metodico-științific „Adaptarea organismului uman la
altitudine”, (organizatori: Medicină sportivă)

15 martie 2019, Seminarul metodico-științific „Adaptarea sistemului
cardiovascular și respirator la efort fizic”, (organizatori: Probe sportive individuale)

20 Martie 2019, Seminar științifico – metodic „Managementul culturii fizice:
tendințe și perspective”, (organizator catedra MCF)

05 aprilie 2019, Seminarul național practico-metodologic pentru pregătirea
colegiilor de arbitri și profesorilor-antrenori „Probleme actuale privind perfecţionarea
arbitrajului la judo în perspectiva Jocurilor Olimpice, Tokyo – 2020”, (organizatori: Probe
sportive individuale).
2 mese rotunde
o 29 martie 2019, Masă rotundă (on-line) „Realizarea învăţământului incluziv în
instituţiile de învăţământ superior: performanţe, probleme, perspective”, (Organizatori:
Catedra BTCF şi SPPSU).
o 24 aprilie 2019, Masa rotundă cu genericul “Dezvoltarea capacităților motrice la
copii de 13-15 ani în judo”, (organizatori: Probe sportive individuale).
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost apreciate la diferite niveluri, obţinându-se:
Doctor Honoris Causa al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport din
Georgia (Manolachi Veaceslav).
Diplomă de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării RM (Buftea
Victor).
Diplomă gradul I a Parlamentului RM (Bragarenco Nicolae).
Diplomă gradul II a Guvernului Republicii Moldova (Povestca Lazari).
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Anexa 1. Contingentul de studenţi în anul de studii 2018-2019 învăţământ cu frecvenţă

8.
9.

10.

% abs. din nr.
Admiși inițial

7.

Contract

6.

Buget

5.

IV

Total absolvenţi

4.

III

Femei

3.

0114.16 Educație fizică/
141.13/142.04 Educație
fizică/Psihopedagogie
33
1000.1 Antrenament
sportiv/
821.2 Educație fizică și
sport
43
0114.13/ 824.1 Dans
sportiv și modern
1000.2 Organizarea și
dirijarea sportului
13
1000.3 Fitness și programe
de recreare/ 822.1 Cultura
fizică recreativă
30
1013.1 Servicii hoteliere,
turism și agrement
10
1001.1 Kinetoterapie și
terapie ocupațională/ 823.2
Cultura fizică de recuperare 82
1032.1 Securitate civilă și
publică/ 861.1 Securitate
civilă și ordine publică
33
1032.2/862.1 Servicii de
securitate a proprietății
14
1032.3 Salvatori și
pompieri /
863.1 Servicii antiincendii
12
TOTAL
270

II

Bărbaţi

2.

I

Contract

1.

Codul, specialitatea

25

29

29

116

84

32

84

32

23

22

1

96

37

51

56

187

89

98

153

34

29

20

9

94

3

3

-

6

3

3

-

6

3

3

-

100

6

-

-

19

11

8

16

3

-

-

-

-

22

30

-

82

53

-

-

49

40

23

-

97

11

-

-

21

3

18

6

15

-

-

-

-

107

109

113

411 111 300 196 215

79

30

49

98

42

48

-

123

60

63

112

11

57

27

30

92

11

14

-

39

27

12

37

2

14

9

5

97

10
274

11
295

198

Total studenţi

Nr.crt.

Absolvenţi

Inclusiv

Buget

Anul de studii

Inclusiv

33 27
6
31
2
11 10
1
1037 468 569 668 369 256 144 112
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98
96

Anexa 2. Contingentul de studenţi în anul de studii 2018-2019 învăţământ cu
frecvenţă redusă
Anul de studii

Absolvenţi

Inclusiv

Femei

Total absolvenţi

Buget

Contract

% abs. din nr. Admiși
inițial

185 163 22

36

36

-

91

15

-

15

6

9

-

-

-

-

-

139

-

139

80

39

44

-

44

93

-

233

-

233 199 34

64

-

64

94

662 528 155 165

2

163

84,5

Contract

-

Buget

79

Total studenţi

19

V

2

IV

21

III

31

II

59

I

Bărbaţi

Inclusiv

1.

0114.16Educaţie fizică/Educație
fizică psihopedagogie

30

22

12

17

30 111

21

90

2.

1000.1Antrenament sportiv/
Educație fizică și sport

35

33

49

35

33 185

3.

1013.1Servicii hoteliere, turism și
agreement

15

-

-

-

-

4.

1000.3Fitness şi programe de
recreere/ Cultura fizică recreativă

35

32

39

33

1032.1Securitate civilă şi
publică/Securitate civilă și ordine
publică

35

68

55

75

TOTAL

150 155

155

160 63 683

Nr. crt.

5.

Codul, specialitatea

129

21

Anexa 2.1. Contingentul de studenţi în anul de studii 2018-2019 Ciclul II,
studii de master

8.
9.
10.
11.
12.

% abs. din nr.
Admiși inițial

7.

Contract

6.

Buget

5.

Total absolvenţi

4.

II

Femei

3.

I

Bărbaţi

2.

011. Tehnologii de educaţie şi
instruire motrică
011.Asistenţa psihopedagogică
în sport
100. Managementul culturii
fizice
100. Marketing şi legislaţie în
sport
100. Tehnologii şi management
în fitness
101.Tehnologii şi management în
turism
100. Teoria şi metodologia
activităţii motrice
100. Tehnologia antrenamentului
sportiv
100. Tehnologii kinetoterapeutice
de recuperare
100. Logopedie şi motricitate
verbală
100. Terapie manuală și
kinesiologie aplicativă
103. Management în protecţie,
pază şi securitate
TOTAL

Absolvenţi
Inclusiv

Contract

1.

Codul, specialitatea

7

5

12

7

5

8

4

11

7

4

83

6

10

16

8

8

10

6

6

3

3

89

14

11

25

10

15

20

5

13

10

3

92

6

4

10

7

3

10

-

5

4

1

93

10

13

23

14

9

17

6

9

5

4

94

9

7

16

12

4

5

9

9

8

1

97

10

11

21

8

13

13

8

8

4

4

86

40

43

83

52

31

64

19

43

26

17

94

28

19

47

8

39

22

29

24

11

13

92

13

4

17

4

13

6

11

5

5

-

96

25

10

35

5

28

18

15

9

5

4

83

20
188

32
169

52
357

35 8 46 6 20 16 4
170 177 239 118 162 104 58

91
91

Total studenţi

Nr.crt.

Inclusiv

Buget

Anul de studii
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1

2
Nr studenţilor
restabiliţi lastudii
Nr studenţilor
transf îninter
instituţiei

1002
270
1
27
18
5
2
32
15
23
42
2
304
705

475
527
133
137
1
2
25
15
3
5
2
15
5
18
42
1
1
154
150
325
380

683
150
25
1
4
41
1
25
178
618

21
662
5
145
25
1
4
41
1
25
5
173
16
602

1685
420
1
52
19
9
2
73
16
23
67
2
482
1323

TOTAL
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Nr total de
studenţi la
fineleanului
.07.(01)

Nr absolvenţilor

neachitareataxei
de studii
Nr studenţilor
aflaţi înconcediu
academic

Nr studenţilor
transf dinalte
instituţ.ii
Transferaţi la
alteinstituţii (sau
la învățământ de
zi)
Pentru
nereuşităacademi
că
Din propria
dorinţă
Pentru
încălcareadiscipli
nei
Pentru

Nr studenţilor
reveniţi
dinconced. .acad

Cu
frecve
nță,
dintre
ei:
buget
contrac
t
Frecve
nță
redusă
buget
contrac
t
Nr studenţilor la
.10.01(fără
conced. .acad)
Nr studenţilor
înmatriculaţiîn
anul curent

Forma de
învăţământ

Nr. crt.

Anexa 3. Dinamica contingentului de studenţi în anul de studii 2018-2019
Exmatriculați

253 41 43 39
228 119 16
6
194 121 39 39
185 94 26 17
38
2
2
898 377 126 101

82,20
86,50
83,50
83,30
92,04
85,50

Numărul de studenţi
la 01 iulie curent

-

Promovaţi

-

Reuşita (%)

F: 1,0–3,0 -

64
75
65
70
28
302

FX: 3,01–4,99

83
70
64
43
260

E: 5,0–6,0

A: 9,01– 10,0

357
374
394
349
70
1544

D: 6,01–7,0

rus

170
170
163
194
70
767

C: 7,01–8,0

rom

270
274
295
198
1037

B: 8,01–9,0

FR

440
444
458
392
70
1804

Zi

1 Anul I
2 Anul II
3 Anul III
4 Anul IV
5 Anul V
TOTAL

Total studenți

Nr. Anii de
crt. studii

Anexa 4. Evaluarea studentilor în anul de studii 2018-2019, ciclul I
Forma de Limba de
Reuşita academică (media notelor
studii
instruire
anuale/nr. de studenți)

407 407
439 439
303 303
75
75
1224 1224

-

-

-

89,2 188
92,1
90,65 188

Numărul de studenţi
la 01 iulie curent

-

Media examenului
de susținere a tezelor
de master

F: 1,0–3,0 -

25
19
44

Nr. absolvenților

FX: 3,01–4,99

92
101
193

Promovaţi

E: 5,0–6,0

56
40
96

Reuşita (%)

D: 6,01–7,0

188
169
357

C: 7,01–8,0

1
2

B: 8,01–9,0

Anul I
Anul II
TOTAL

Nr.
crt.

Reuşita academică (media notelor
anuale/nr. de studenți)

A: 9,01– 10,0

Anii de
studii

Total studenți

4.1. Evaluarea studentilor în anul de studii 2018-2019, ciclul II

8,87
8,87

188
7
195

162
162

Anexa 5. Rezultatele evaluării la examenul de licență, promoția 2019
Nr.crt.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Programele de studiu

Educație fizică și psihopedagogie
Cultura fizică de recuperare
Cultura fizică recreativă
Educație fizică și sport
Dans sportiv
Securitate civilă și ordine publică
Servicii de securitate a proprietății
Servicii antiincendii
Total

Forma de învățământ/nr.
absolvenți/MEL (media
examenului de licență)
Cu
Cu frecvență
frecvență
redusă
MEL
MEL
28 (8,95)
107 (9,46)
30 (9,00)
50 (9,00)
3 (9,70)
40 (8,78)
15 (8,90)
11 (9,39)
284 (9,15)
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30 (8,66)
45 (8,27 )
38 (8,53 )
75 (8,12 )
188 (8,40)

Total
absolvenți

Media
examenului
de licență
pe Program

58
107
75
88
3
115
15
11
472

8,81
9,46
8,64
8,77
9,70
8,45
8,90
9,39
8,78

Anexa 6.1. Evidenţa studenţilor orfani în anul de studii 2018-2019

Nr. crt.

Anul de
studii

Absolvent în
anul curent
(da / nu)

1

II

2

Numele,
prenumele
studentului

Specialitatea

Statutul
studentului
(orfan/tutelă)

Acte care confirmă statutul
indicat

nu

Lupaşcu Maria
Alexandru

Educaţie fizică

Orfană

Adeverinţa nr.785 din 05.07. 2017
a Primăriei Comunei Dumbrăviţa

IV

da

Bugu Mihaela Nicoae

Educaţie fizică

Tutelă

3

III

nu

Belous Vasile
Valeriu

Antrenament sportiv

Orfan

4

III

nu

Burea Marina Vasilii

Educaţie fizică

Orfană

5

III

nu

Alexandrov Daniel
Petru

Cultura fizică de
recuperare

Orfan

6

I

nu

Căciulă Ana Vasile

Kinetoterapie și terapie
ocupațională

Orfană

7

I

nu

Baxan Bogdan
Eduard

Kinetoterapie și terapie
ocupațională

Orfan

Hotărârea Judecătoriei Telenești
nr.2-255/2008

Grigorenco Nina

Kinetoterapie și terapie
ocupațională

Tutelă

Demersul Direcției pentru
Protecția Dreptulurilor Copilului,
sectorul Buiucani, nr.61/07-725
din 31.07.2018

Alexandrov Nicoleta Kinetoterapie și terapie
Petru
ocupațională

Orfană

Adeverință nr.446 din 20.07.2018
a Consiliului comunal Bădiceni

8

I

nu

9

I

nu

Dispoziţia Preturii sectorului
Centru din Chişinău
Hotărârea Judecătoriei raionului
Făleşti
Confirmarea nr.949 din
22.08.2018 a Consiliului sătesc
Tabani
Adeverință nr.975 din 21 iunie
2016 a Consiliului comunal
Bădiceni
Confirmarea nr.06-6-212 din
27.06.2018 a Consiliului rational
Criuleni

Anexa 6.2. Evidenţa studenţilor cu dizabilități în anul de studii 2018-2019
Nr. crt.

Anul de
studii

1.

III

Absolventul
în anul
curent
(da / nu)
nu

2.

IV

da

3.

IV

da

4.

II

5.
6.

Numele, prenumele
studentului

Verbnîi Maxim
Alexandr
Dodon Tudor Tudor

Specialitatea

Tipul de
dizabilitate/
diagnosticul

Acte
confirmătoare

Perepelița Irina
Constantin

Cultură fizică de
recuperare
Cultură fizică de
recuperare
Cultură fizică de
recuperare

Paralizie cerebrală
infantilă
Paralizie cerebrală
infantilă
Dizabilităţi auditive

Certificat de
dizabilitate
Certificat de
dizabilitate
Certificat de
dizabilitate

nu

Găină Tudor

Educație fizică

Dizabilităţi vizuale

Certificat de
dizabilitate

II

nu

Cataraga Petru

Antrenament sportiv

Dizabilităţi vizuale

Certificat de
dizabilitate

III

nu

Duca Ion Ilie

Educație fizică și
sport

Dizabilităţi vizuale

Certificat de
dizabilitate

133

Anexa 7. Evidența studenților din raioanele de Est în anul de studii 2018-2019

Nr. crt.

Forma de învăţământ

Anul
compensator

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Total

Învăţământ cu
frecvenţă

3

9

11

10

9

-

42

buget

3

4

5

5

2

-

19

contract

-

5

6

5

7

-

23

Învăţământ cu
frecvenţă redusă

-

2

3

3

-

-

8

buget

-

-

-

-

-

-

-

contract

-

2

3

3

-

-

8

3

11

14

13

9

-

50

1

2

TOTAL

Anexa 8. Asigurarea studenților cu locuri în cămine în anul de studii 2018-2019
Numărul căminului,
adresa, tipul (coridor,
bloc)
Căminul nr.l, Str.
Aerodromului 11/1
Căminul
nr.3,
Str. Valea Trandafirilor
6
Căminul
nr. 4,
Str. Valea
Trandafirilor 6

Numărul de
studenţi care
solicită
cămin
201

Capacitatea de
cazare conform
proiectului

Odăi cu
două locuri
9m2

Odăi cu trei
locuri 12m2

Odăi cu
patru locuri
16m2

196

56

28

-

Numărul
total de
studenți
cazați
171

148

157

6

31

13

118

203

214

47

20

15

165
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ANEXA 9. Cadre didactice titular și prin cumul în anul universitar 2018-2019
Nr. de cadre titulare
Fără

Nr. total
Nr.
crt.

Sexul

de cadre Personal
angajate ştiinţifico- Cu titluri
(titulari +
cumularzi)

Nr. de cadre prin cumul

Personal
didactic ştiinţifico- ştiinţific
didactice

titluri
ştiinţificoCu titluri Personal didactice
ştiinţifice didactic
şi

Personal
Personal
didactic-

ştiinţificodidactic

Fără titluri

Personal Cu titluri ştiinţificoauxiliar şi (inclusiv, ştiinţific ştiinţifice didactice şi
alte categorii cu titluri
ştiinţifice
ştiinţifice de personal ştiinţificodidactice)

Feminin

78

63

17

-

28

-

45

29

15

-

6

9

2 Masculin

123

98

54

-

62

-

20

2

25

-

15

10

TOTAL

201

161

71

-

90

-

65

31

40

-

21

19

1
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ANEXA 10. Programe/proiecte de cercetare ştiinţifică în anul de studii 2018-2019
Proiect de cercetare

Titlul proiectului

Cifrul proiectului

Termen de
realizare

2017-2018
Fundamental

Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale
Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale (20152018)”

15.817.06.26F
Director de proiect
Prof.univ.dr.hab., Veaceslav Manolachi

2015-2018

Fundamental

Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în
contextul integrării europene a Republicii Moldova

2015-2018

Pentru tinerii cercetători

Socializarea adolescenților prin practicarea formelor turismului

15.817.06.25F
Director de proiect
Conf.univ.dr., Olga Aftimiciuc
18.80012.08.31A
Director de proiect
Conf.univ.dr., Onoi Mihai

15.817.06.26F
Director de proiect
Prof.univ.dr.hab., Veaceslav Manolachi
15.817.06.25F
Director de proiect
Conf.univ.dr.hab., Olga Aftimiciuc
18.80012.08.31A
Director de proiect
Conf.univ.dr., Onoi Mihail
19.00059.06.19 F / MS
Director de proiect
Conf.univ.dr., Liliana Budevici- Puiu

2019

19.00059.06.21F /MS
Director de proiect
Prof.univ.dr.hab., Veaceslav Manolachi

2019

2017-2019

TOTAL - 3
2018-2019
Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale Republicii
Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale (2015-2018)”

Fundamental

Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în contextul
integrării europene a Republicii Moldova

Fundamental

Pentru
cercetători

tinerii

Organizarea
manifestărilor
ştiinţifice
internaţionale
Organizarea
manifestărilor
ştiinţifice
internaţionale

Socializarea adolescenților prin practicarea formelor turismului

Promovarea
internaţională.

valorilor sportului național în comunitatea școlară. Conferinţă ştiinţifică

Sport. Olimpism. Sănătate. Congres ştiinţific internaţional.

TOTAL - 5
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2019

2017-2019

2019

ANEXA 11. Publicaţii ştiinţifice ale personalului academic al USEFS în anul de
studii 2018-2019
–

monografii (naţionale / internaţionale)
1. MANOLACHI, V.G. Teoria și didactica sportului feminin: evaluare, planificare, dirijare și
nutriție. Monografie. Red. șt. D. VICOL. București: Editura Discobolul, 2018. 305 p. ISBN 978606-798-019-6
2. BUDEVICI-PUIU, L. Drept, etică și deontologie în sport. Monografie. Chișinău: Valinex,
2018. 272 p, ISBN 978-9975-68-362-3.
3. GHEȚIU, A. Impactul educației fizice asupra formării competențelor cognitive la elevii
claselor primare. Monografie. Chișinău: USEFS, 2018. 124 p. ISBN 978-9975-131-64-3 -7,75 c.a.
4. VOLCU, G. Activitatea de cercetare managerială în pregătirea antrenorilor-manageri.
Monografie. Chișinău: „Print Caro”, 2019. 136 p. ISBN 978-9975-56-655-1.
5. JUCOV., A. Impactul muncii intelectuale asupra performanţei şi sănătăţii sportivului.
Monografie. Chişinău: USEFS, 2018. 51 p. ISBN 978-9975-131-63-6.
–

manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale)
1. КУШНЕРЕВ, А. Г. Основы экономики в сфере физической культуры и спорта:
учебник. Кишинэу: Valinex, 2019. 266 p. ISBN 978-9975-110-52-5.
2. MOCROUSOV, E., BUDEVICI – PUIU, A. Jocurile dinamice în formele de bază de
practicare a educației fizice școlare Ciclul primar: (Ghid metodic). Chișinău: Valinex, 2018. 229 p.
ISBN 978-9975-68-363-0.
3. BUDEVICI – PUIU, A., CHERAZI, M. Enciclopedia jocurilor dinamice. Enciclopedie. Iași:
PIM, 2019. 324 p. ISBN 978-606-13-4852-7
4. FRANȚ, A., FRUNZĂ-DANAIL, G. Management trening și leadership în cultura fizica și
sport. Note de curs. Chișinău: Valinex, 2018. 211 p. ISBN 978-9975-131-66-7.
5. TIMUŞ, M., BUDEVICI-PUIU A. Информационные технологии. E-learning:
Дидактический материал для магистрантов. Chişinău: Valinex, 2019. 117p. ISBN 978-9975-68372-2.
6. MANOLACHI, V., GHEȚIU, A., DEMCENCO, P. Manualul Calității al Universității de
Stat de Educație Fizică și Sport. Chișinău: USEFS, 2019. 147 p. ISBN 978-9975-131-72-8. - 9,18
c.a.
7. ДЕМЧЕНКО, П., ГЕЦИУ, А. Метрология в физической культуре и основы
статистического анализа. Учебник для студентов, докторантов, преподавателей. Кишинэу:
USEFS, 2019. 272 p. ISBN 978-9975-131-74-2. - 17 c.a.
8. POGORLEŢCHII, A., ZAVALIŞCA, A., Кинетотерапия в травматологии. Curs de
lecţii, Chişinău, 2018, 112 p.
9. CORMAN, M, POGORLEŢCHI, A. Kinetoterapia în afecţiuni cardio-respiratorii. Ghid
metodic pentru lucrări practice pentru studenţii Facultăţii de Kinetoterapie. Chişinău, 2018, 178.
10. GODOROZEA, M, POGORLEŢCHI, A., AGAPII, E., ROŞCA, V. Masajul terapeutic.
Ghid metodic pentru lucrări practice pentru studenţii facultăţii de Kinetoterapie. Chişinău, 2018,
120 p.
11. GODOROZEA, M, POGORLEŢCHI, A., AGAPII, E., ZAPANOVICI, N. Masajul de
remodelare corporală şi SPA. Ghid metodic pentru lucrări practice pentru studenţii facultăţii de
Kinetoterapie. Chişinău, 2019.
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12. RACU, S. Bazele teoretico-practice ale educaţiei tinerilor cu dezabilităţi în instituţiile
universitare. Ghid ştiinţifico-metodic, Chişinău, decembrie 2018, 191 p.
13. ЕРХАН, Е., ДЕЛЕУ, И. Физиология человека. Практикум по нормальной физиологии
(часть 1). Кишинев: „Print Caro”, 2019, 60 p. ISBN 978-9975-56-645-2.
14. ЕРХАН, Е., ДЕЛЕУ, И. Основы анатомии с элементами физиологии. Кишинев: „Print
Caro”, 2019, 185 p. ISBN 978-9975-56-643-8.
15. CAZAC, D. Гражданское право. Курс лекций в схемах. Кишинэу : USEFS, 2019. 119 p. ISBN
978-9975-131-73-5.
16. EFREMOV, V., NASTAS., A. Reglementarea juridică a aplicării mijloacelor tehnice
speciale. Chişinău, 80 p. ISBN 978-9975-3256-2-2.
17. NASTAS, A., EFREMOV, V. Securitatea antiincendiară.76p. ISBN 978-9975-3256-1-5.
18. NASTAS, A., EFREMOV, V. Managementul securității și ordinii publice. Chişinău, 2019.
ISBN 978-9975-3256-7-7.
19. ДЕРКАЧЕНКО, И. В., НЕЛЕПЕНКО, С. Л., ПОЛЕВАЯ-СЭКЕРЯНУ, А. Г. Обучение
боксеров ведению боя в двух стойках: Учебно-методическое пособие. Кишинэу: Valinex,
2018. 67 p. ISBN 978-9975-68-354-8.
20. GRIMALSCHI, T., CRAIJDAN, O., REABOI, N. Suport ştiinţific de instruire (pe bază de
cercetare sociologică). Chişinău: Foxtrot, 2019, 20 p. ISBN 978-9975-89-132-5.
21. CARP, L. Politologia. Curs universitar. Chișinău, CAVAIOLI, 2018. 184 p. ISBN 9789975-59-1667-6.
- Articol din revista cu factor de impact:
1. POTOP, V., SIMA, E., MANOLACHI, V. Learning the Freestyle Swimming at Physical
Education and Sport Subject in the Higher Education of Other Profiles. In: Modern Journal of
language Teaching Methods. Vol. 8, Issue 7, July 2018, p. 217-226. ISSN 2251-6204 (WoS, IF)
- articole ISI
1. MILEACOVA, E., DORGAN, V., VASHCENKO, M. The Education оf Children in the
Recreational аnd Health-Improving System: Modern Research Methodology. In: Medicine&Science
in Sports&Exercise, Issue 12(2), December 2018, volume 50, p. 2783-2791. (ISI).
2. MILEACOVA, E., DORGAN, V., VASHCENKO, M. Professional Competences of the
Toddler’s Swimming Instructor: Preliminary Theoretical Analysis. In: Sport, Education and
Society, Issue 8 (2), Volume 23, 2018, p. 1275-1281. (ISI).
3. BRANIŞTE, T., ARSENESCU-GEORGESCU, C., BRANIŞTE, G., DORGAN, V. Testing
and validation of a new method for the investigation of functional changes in human heart and
skeletal muscles. In: Revista Medico-Chirurgicală a Societății de Medici și Naturaliști din Iași,
România, vol.122, no 3, 2018, p. 468-473. (ISI).
4. BUDEVICI – PUIU, L. The importance of adopting national policy papers on dual careers
in the field of sport: În: Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională ISSN: 2066-7329
e-ISSN: 2067-9270 , Vol. 10, Issue 1, pages: 45-53, 2018 (ISI).
5. BUDEVICI – PUIU, L.The importance of using physical activities during the working
hours: ICPESK – 2018 International congres of Physical Education, Sports and Kinetotherapy,
Volume LV, p 730-736, București (16 february 2019) (ISI).
6. DELIPOVICI, I. Methodology of teaching physical education by implementing the game
and competition method. ICPESK – 2018 International Congress of Physical Education, Sport and
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Kinetotherapy. Education and Sport Science in the 21st Century Edition dedicated to the 95th
anniversary of UNEFS. The European Proceeding of Social & Behavioural Sciences. Future
Academy. ISSN 2357-1330, p.178-184 (ISI)
7. MANOLACHI, V. Personality Deficit” – a Dangerous Disease of Contemporary Society
and the Role of Sport in Combating It. In. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională,
Volume 10, Issue 1, 2018, p. 4-9. ISSN: 2066-7329 e-ISSN: 2067-9270 (WoS)
8. MANOLACHI, V. Recovery system after training and competitive efforts. In: The European
Proceedings of Social and Behavioural Sciences. ICPESK 2018 – International Congress of
Physical Education, Sports and Kinetotherapy. Education and Sports Science in the 21st Century,
Edition dedicated to the 95th anniversary of UNEFS, 14-16 June 2018. Volume LV, p. 497-506 (16
February 2019) e-ISSN: 2357-1330 (WoS).
9. NASTAS, N., DORGAN, V. Motivation-Factor in learning English by students from
physical Education Faculties. In: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences
EpSBS ICPESK 2018 - International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy.
Education and Sports Science in the 21st Century, Edition dedicated to the 95th anniversary of
UNEFS. 14-16 June 2018. Volume LV, p. 490-496 (16 February 2019) e-ISSN: 2357-1330 (WoS)
https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ICPESK2018F061.pdf
10. CALUGHER V., BRANISTE G., LUNGU E. The Adaptation Of Physical Culture Higher
Education Offer To The Labour Market Pages. In The European Proceedings of Social &
Behavioural Sciences EpSBS ICPESK 2018 - International Congress of Physical Education, Sports
and Kinetotherapy. Education and Sports Science in the 21st Century, Edition dedicated to the 95th
anniversary of UNEFS. 14-16 June 2018. Volume LV, p. 267-273 (16 February 2019) e-ISSN:
2357-1330 (WoS)
11. BUFTEA V. Of The Specific Testing Indicators In Women’s Artistic Gymnastics Training
Pages. In The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS ICPESK 2018 International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy. Education and Sports
Science in the 21st Century, Edition dedicated to the 95th anniversary of UNEFS. 14-16 June 2018.
Volume LV, p. 361-368 (16 February 2019) e-ISSN: 2357-1330 (WoS)
12. POTOP, L., BOLOBAN, V., BUFTEA, V. Correlative analysis of biomechanical
characteristics of acrobatic elements in floor event. The European Proceedings of Social &
Behavioural Sciences. EpSBS. WoS. ISI- ICPESK 2017 – 7th International Congress on Physical
Education, Sport and Kinetotherapy. Future Academy. – National University of Physical Education
and Sports, Bucharest, Romania. http;dx.doi.org. |10.15405| epsbs.2018.03.24. pp.210-217. ISSN:
2357-1330.. c.a.-0,50:3=0.166.
13. MANOLACHI Victor, Promotion Of Practicing Sport For All Through National Policies.
In The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS ICPESK 2018 International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy. Education and Sports
Science in the 21st Century, Edition dedicated to the 95th anniversary of UNEFS. 14-16 June 2018.
Volume LV, p. 543-551 (16 February 2019) e-ISSN: 2357-1330 (WoS)
14. BUFTEA, V.,
POTOP, V., CREȚU, M., BOLOBAN, V., JURAT, V. Biomechanical
characteristics of movement radius in yurchenko handspring vault. The European Proceedings of
Social & Behavioural Sciences EpSBS Future Academy - ISI JOURNAL, ICPESK 2018,
International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy. Education and Sports
Science in the 21st Century, Edition dedicated to the 95th anniversary of UNEFS Corresponding
Author: Vladimir Potop Selection and peer-review under responsibility of the Organizing
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Committee of the conference,- https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2019.02.31. ISSN: 2357-1330,
eISSN: 2357-1330 - Bucharest, Romania, 2019, pp. 247-255.
- articole în reviste editate în străinătate (BDI)
1. AFANASIEV, S., MAYKOVA, T., KASHUBA, V., CARP, I., AFANASIEVA, А.,
FUTORNYI, S. Ways of improving the efficiency of physical rehabilitation means for patients with
generative-distrophic diseases of adolescents. The Journal of Physical Education and Sport ®
(JPES), 18(Supplement issue 4), Art 287, pp. 1945 - 1949, 2018 online ISSN: 2247 - 806X; pISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 c JPES. Scopus
2. KASHUBA, V., ANDRIEIEVA, O., GONCIAROVA, N., KURYCHENCO, V., CARP, I.,
LOPATSKYI, S., KOLOS, M. Physical activity for prevention and correction of postural
abnormalities in young women. The Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol
19(Supplement issue 2), Art 73, pp. 500-506, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051;
ISSN - L = 2247 - 8051 c JPES, DOI:10,7752/jpes.2019.s2073
3. KASHUBA, V., FUTORHYI, S., ANDRIEIEVA, O., GONCIAROVA, N., CARP, I.,
BONDAR, O., NOSOVA, N. Optimization of the processes of adaptation to the conditions of study
at scuol as a component of health forming activities of primary achool-age children. The Journal of
Physical Education and Sport ® (JPES), 18(Supplement issue 4), Art 377, pp. 2515-2521, 2018
online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 c JPES
DOI:10,7752/jpes.2018.04377 Scopus
4. KOKUN, O., IMAS, Y., VOVKOHON, A., POTOP, V., KOROBEYNIKOV, G.,
KOROBEYNIKOVA, L., GORASHCHENCO, A., POLEVAYA – SECARYANU, A. Physical
education and sports as a tool for formation of students’ psychophysiological readiness to their
professional work. In: Journal of Physical Education and Sport, Pitesti, 2018, Vol.18 Issue 2, pp.
966 – 971. DOI: 10.7752/jpes.2018.02143. ISSN: online ISSN: 2247 - 806X, p-ISSN: 2247 - 8051,
ISSN - L = 2247 – 8051. (SCOPUS)
5. CHERNOZUB, A., DANYLCHENKO, S., IMAS, E., KОCHINА, M., IEREMENKO, N.,
KOROBEYNIKOV, G., KOROBEYNIKOVA, L., POTOP, V., CYNARSKI, W.,
GORASHCHENCO, A. Peculiarities of correcting load parameters in power training of mixed
martial arts athletes. In: Journal of Physical Education and Sport, Pitesti, 2019, Vol.19 Issue 2, pp.
481 – 488. DOI: 10.7752/jpes.2019.s2070. ISSN: online ISSN: 2247 - 806X, p-ISSN: 2247 - 8051,
ISSN - L = 2247 – 8051. (SCOPUS)
6. KOKUN, O., IMAS, Y., VOVKOHON, A., POTOP, V., KOROBEYNIKOV, G.,
KOROBEYNIKOVA, L., GORASHCHENCO, A., POLEVAYA-SECARYANU, A. Physical
education and sports as a tool for formation of students’ psychophysiological readiness to their
professional work, Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18(2), 2018, p. 966 – 971,
ISSN: 2247 - 806X; DOI:10.7752/jpes.2018.02143 [Scopus].
7. POTOP, V., CREŢU, M., BUFTEA, V., ULĂREANU, M. Analysis of the Specific Physical
Training Influence on the Technical Execution of Double Salto Backward on the Floor. Journal of
Physical Education and Sport (JPES), 18(5 suppl), 2018, p. 2186 – 2192.
doi:10.7752/jpes.2018.s5330 [Scopus].
8. TIMNEA, A., POTOP, L., TIMNEA, O., POTOP, V., JURAT, V. Physiological Features of
Obesity in Children and Adolescents. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18(suppl 5),
2018, p. 2199 - 2206 doi:10.7752/jpes.2018.s5332 [Scopus].
9. АФТИМИЧУК, О. Эмпирическое обоснование формирования компетенций целостной
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дидактической
деятельности
преподавателя
физической
культуры.
B:
ЕВРАЗИЙСКИЙСОЮЗУЧЕНЫХ (ЕСУ), 2018, Ч. 2, № 1 (46), ISSN 2411-6467,с. 33-37, Global
impact factor: 0.388;ISI: Impact Factor 0.833:http://isindexing.com/isi/ journaldetails.php?id=2874.
Режим
доступа:http://euroasia-science.ru/wpcontent/uploads/2018/02/Euroasia_январь_журнал_2_ча-20.pdf
10. AMELICICHIN, E., BUDEVICI – PUIU, L. Aspecte teoretice și practice privind analiza
planului de marketing sportiv. Revista de Educație fizică, Sport şi Știinţe conexe „Sport societate“,
2019, Editura „Altius Academy“ Fundația Facultatea de Educație Fizică și Sport Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, România, p 3-6. ISSN 1582-2168, e -ISSN 2344-3693.
11. BUDEVICI-PUIU, A., BULAI, V. The creative team is a problem-solving framework that
works for relatively short durations and assume choosing teammates with high-level of creativity.
Initiation of members in the creative team is a means of achieving the purposes of the group, which
...Revista de Educație fizică, sport și științe conexe „Sport și societate “, 2019, Editura „Altius
Academy“ Fundația Facultatea de Educație Fizică și Sport Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din
Iași, România, p 6-9. ISSN 1582-2168, e -ISSN 2344-3693.
12. TIMUŞ, M. Assessment criteria for program efficiency “written professional language
training” and written professional language values in physical education students. În:
«СПОРТИВНИЙ ВІСНИК ПРИДНІПРОВ’Я», nr.2, Днепропетровск, 2018, p.144-150. ISSN
2071-1476.
13. CIREȘ, V., NEGOESCU, M. The role of staff motivation employed in achieving the
performance of sports organization. In: Journal of Sport and Kinetic Movement, vol. II, no 31,
Craiova, 2018, p. 9-13.
14. CIREȘ, V., NEGOESCU, M. Training the professional skills of the future specialists in the
field of physical culture. In: Journal of Sport and Kinetic Movement, vol. II, no 31, Craiova, 2018,
p. 14-17.
15. GORASHCHENCO, A., SVECLA, S. Peculiarities of the content and organization of the
strength training of young middle distance runners in the annual cycle. În: Спортивний вісник
придніпров’я. Днипро, 2018, 3, с. 17 - 22. ISSN 2071-1476. (Бібліометрика української науки,
Google Scholar, Index Copernicus).
16. ГОРАЩЕНКО, А., СВЕКЛА, С., МАРГИЕВ, С., НИКИШЕНКО, М. Тренировочные
нагрузки в подготовке метателей молота: специфика содержания и построения в годичном
цикле. În: Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий,
2018, 11 (43), Ч- 5, c. 48-55. ISSN 2524-0986. (Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика
української науки, РИНЦ).
17. СВЕКЛА, С. Многолетняя динамика показателей развития силовой выносливости у
бегунов на средние дистанции. În: Актуальные научные исследования в современном мире.
Переяслав - Хмельницкий, 2018,11 (43), Ч-5, с. 97 – 101. ISSN 2524 – 0986 (Google Scholar,
Index Copernicus, Бібліометрика української науки, РИНЦ).
18. ГОРАЩЕНКО, А., СВЕКЛА, С., ЛАРИОНОВ, В. Метамарфозы взглядов на силовую
подготовку юных бегунов на выносливость. În: Актуальные научные исследования в
современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2019, 2 (46), Ч- 4, c. 35-46. ISSN 2524-0986.
(Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика української науки, РИНЦ).
19. ПЕТРУШКИНА, Н., КОЛОМИЕЦ, О., ГОРАЩЕНКО, А. Эффективность фитореабилитации в системе восстановления спортсменок, занимающихся бегом на средние
дистанции. În: Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав141

Хмельницкий, 2019, 3 (47), Ч- 3, c. 43-50. ISSN 2524-0986. (Google Scholar, Index Copernicus,
Бібліометрика української науки, РИНЦ).
20. MOCROUSOV, E. Modern analysis of the problem of forming the system of long-term
table tennis players development. Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Vol. 11 (60)
Nr.1-2018, Serie IX - Sciences of Human Kinetics, ISSN 2344–2026 (Print), ISSN–L 2344–2026
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