RAPORTUL
cu privire la activitățile educative și sportive
pentru anul de studii 2019-2020
Educaţia şi formarea studenţilor Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
au un rol semnificativ într-o economie bazată pe cunoaştere, întrucât creşterea
economică şi ocuparea forţei de muncă, a inserţiei profesionale se fac prioritar prin
încurajarea emergenţei unei populaţii adaptabile şi cu înaltă calificare.
Educația reprezintă o prioritate națională și factorul primordial al dezvoltării
durabile ale unei societăți bazate pe cunoaștere.
Prin politica sa în domeniul educației, statul asigură:
 Dreptul fundamental la educație, indispensabil pentru exercitarea celorlalte
drepturi ale omului;
 Implementarea mecanismului de bază de formare și dezvoltare a capitalului
uman;
 Realizarea idealului și a obiectivelor educaționale, formarea conștiinței și
identității naționale, promovarea valorilor general-umane și a aspirațiilor de
integrare europeană ale societății.
Educația are ca misiune:
 Dezvoltarea potențialului uman pentru a asigura calitatea vieții, creșterea
durabilă a economiei și bunăstarea poporului;
 Dezvoltarea culturii naționale;
 Promovarea

dialogului

intercultural,

a

spiritului

de

toleranță,

a

nediscriminării și incluziunii sociale;
 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții.
Educația se întemeiază pe următoarele principii fundamentale:
 Principiul echității – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără
discriminare;
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 Principiul relevanței – în baza căruia educația răspunde nevoilor de
dezvoltare personală și social-economice;
 Principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, dogme
religioase și doctrine politice;
 Principiul respectării dreptului la opinie al studentului ca beneficiar direct al
sistemului de învățământ.
Comisia educativ-disciplinară a USEFS la începutul fiecărui an universitar
elaborează Planul activității educative 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.
Activități educative
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, decani: dr., conf.univ. – Vasile Triboi, dr., conf.univ. – Sergiu
Busuioc, dr., conf.univ. – Sergiu Racu, dr., conf.univ. – Adrian Nastas,
Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 200 de studenți.
3) Masă rotundă cu studenții dedicată Zilei profesorului! “De Ziua Ta,
iubite profesor”, în colaborare cu Catedra Bazele Teoretice ale Culturii
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Fizice, șef de catedră dr. - Gheorghe Braniște, curatorii de grupe.
Participanți: 100 de studenți.
4) Ședința cu curatorii de grupe. Participanți: 50 de persoane.
5) Festivalul culturii din Indonezia, 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.
6) Masă rotundă cu studenții “Combaterea traficului cu ființe umane”,
decanatul Protecție, Pază și Securitate, decan, dr., conf.univ. – Adrian Nastas,
catedra de Drept, șef de catedră, dr., conf. univ. - Victor Manolachi, Senatul
Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 100 de studenți.
7) Ziua mondială a studentului, omagierea celor mai bune grupe și studenți, în
colaborare cu Sindicatul USEFS, Senatul Studențesc, curatorii de grupe.
Participanți: 130 de studenți.
8) Masă rotundă cu reprezentanții Companiei Naționale de Asigurări în
Medicină, în colaborare cu decanatele Sport, Pedagogie, Kinetoterapie,
Protecție, Pază și Securitate, decani: dr., conf.univ. – Vasile Triboi, dr.,
conf.univ. – Sergiu Busuioc, dr., conf.univ. – Sergiu Racu, dr., conf.univ. –
Adrian Nastas, Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 100 de
studenți.
9) “Familiarizarea cu Codul Educației al Republicii Moldova”, masă
rotundă în colaborare cu Catedra Drept, șef de catedră, dr., conf.univ. Victor Manolachi, curatorii de grupe. Participanți: 40 de studenți.
10)

Masă rotundă cu studenții – Lupta cu corupția, în colaborare cu

decanatele Sport, Pedagogie, Kinetoterapie, Protecție, Pază și Securitate,
decani: dr., conf.univ. – Vasile Triboi, dr., conf.univ. – Sergiu Busuioc, dr.,
conf.univ. – Sergiu Racu, dr., conf.univ. – Adrian Nastas, catedra de Drept,
șef de catedră, dr., conf. univ. - Victor Manolachi,

Senatul Studențesc,

curatorii de grupe. Participanți: 100 de studenți.
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11)

Masă rotundă dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, în

colaborare cu decanatul Protecție, Pază și Securitate, decan dr., conf.univ. –
Adrian Nastas, catedra de Drept, șef de catedră, dr., conf. univ. - Victor
Manolachi, Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 100 de
studenți.
12)

Caravana de Crăciun USEFS, Sindicatul USEFS, Senatul Studențesc,

curatorii de grupe. Participanți: 10 studenți.
13)

Participarea la preselecția națională a concursului Eurovision 2020,

Sindicatul USEFS, Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 60 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.
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)

“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.
17)

“Transnistria – pământ al durerii”, ziua memoriei – întâlnire cu

participanții războiului din Transnistria, colaboratori USEFS, în colaborare
cu Catedra Militară, șef de 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.
18)

Ora educativă – Comemorarea participanților la Războiul din

Afganistan, în colaborare cu Senatul studențesc și curatorii de grupe.
Această activitate s-a desfășurat conform dispoziției rectorului în 49 de grupe
academice. Participanți: 1000 de studenți.
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Forme de colaborare: Colaborăm cu mai multe ONG-uri și mai multe instituții
de stat:
 Centrul Național de Transfuzie a sângelui.
 Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane.
 Uniunea Națională a Studenților și Tineretului din Republica Moldova.
 Filarmonica Națională “Serghei Lunchevici”.
 Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
 Centrul Național Anticorupție.
 Compania Națională de Asigurări în Medicină.
 Institutul Justiției Civile.
 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
 Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
 Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață”.
 Asociația Obștească „Moldova pentru viață”.
 Senatul Studențesc USEFS.
 Sindicatul USEFS.
Activități sportive
Astăzi viața oamenilor este inactivă. Au nevoie de practicarea sportului pentru a
îmbunătăți și a preveni multe boli. Lipsa mișcării duce la faptul că mușchii sunt
înțărcați pentru a lucra la sarcină maximă, provocând probleme de sănătate. Pentru a
corecta această situație este nevoie de practicarea sportului. Avantajele unui stil de
viață sănătos sunt binecunoscute și de mulți ani încoace este fără îndoială. Sportul
dezvoltă autodisciplina la persoane, dezvoltă obiectul de a urmări rutina zilnică și de
a nu se lăsa pe sine în niciun caz. O persoană angajată în sport își temperează puterea
de voință, rezistența, perseverența, crește stima de sine și credința în propria forță. Un
sportiv poate oricând să se ridice pentru el însuși, precum și pentru prietenii săi, care
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probabil doresc și ei să facă sport. Exercițiile fizice oferă un impuls de energie pentru
întreaga zi.
Sportul consolidează sănătatea, dă o inimă sănătoasă, plămâni, controlează
tensiunea arterială și ajută la prevenirea cheagurilor de sânge. Activitatea fizică
menține întotdeauna tonul corpului. O persoană implicată în sport crește inteligența.
Datorită sportului, concentrarea atenției se îmbunătățește, o persoană este capabilă să
învețe nu doar mult material, dar și să-l aplice cu pricepere în viață.
În perioada septembrie 2019 – martie 2020 activitatea sportivă s-a bazat pe
Planurile de acţiuni sportive ale USEFS, aprobate prin Ordinul Rectorului nr.1-st din
10 ianuarie 2020.
În perioada respectivă, Clubul sportiv în colaborare cu catedrele practice şi
susţinerea reciprocă din partea decanatelor din cadrul USEFS au desfăşurat și au
participat la mai multe competiţii sportive, precum urmează:
- Campionatul USEFS de alergări pe teren variat (cros), 25 septembrie, la care
au participat circa 300 de studenţi, masteranzi, angajaţi ai USEFS. Clasamentul
pe facultăți a fost următorul: locul I - Facultatea Sport; locul II - Facultatea
Pedagogie; locul III - Facultatea Kinetoterapie; locul IV - Facultatea Protecție,
Pază și Securitate.
- Campionatul USEFS la baschet masculin între facultăţi, care s-a desfășurat în
perioada 15 – 17 octombrie, au participat 4 echipe în număr de 46 persoane.
Clasamentul pe facultăți a fost următorul: locul I - Facultatea Sport; locul II Facultatea Pedagogie; locul III - Facultatea Kinetoterapie; locul IV - Facultatea
Protecție, Pază și Securitate.
- Campionatul USEFS la lupte libere, care s-a desfășurat în data de 7 noiembrie,
la care au participat 48 de studenţi şi masteranzi. Clasamentul pe facultăți a
fost următorul: locul I - Facultatea Protecție, Pază și Securitate; locul II Facultatea Pedagogie; locul III - Facultatea Sport; locul IV - Facultatea
Kinetoterapie.
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- Campionatul mixt al USEFS la handbal, care s-a desfășurat în perioada 18 – 20
noiembrie cu participarea echipelor reprezentative ale facultăţilor în număr de
41de studenţi şi masteranzi. Clasamentul pe facultăți a fost următorul: locul I Facultatea Sport; locul II - Facultatea Pedagogie; locul III - Facultatea
Kinetoterapie; locul IV - Facultatea Protecție, Pază și Securitate.
- Campionatul USEFS la volei masculin, care s-a desfășurat în perioada 03 – 05
decembrie cu participarea loturilor reprezentative ale facultăţilor în număr de
41 de studenţi şi masteranzi. Clasamentul pe facultăți a fost următorul: locul I Facultatea Sport; locul II - Facultatea Protecție, Pază și Securitate; locul III Facultatea Pedagogie; locul IV - Facultatea Kinetoterapie.
În semestrul II s-a desfășurat doar Campionatul USEFS la mini – fotbal, care s-a
desfășurat în perioada 11 – 13 februarie cu participarea loturilor facultăţilor – în total
49 persoane. Clasamentul pe facultăți a fost următorul: locul I - Facultatea Sport;
locul II - Facultatea Pedagogie; locul III - Facultatea Protecție, Pază și Securitate;
locul IV - Facultatea Kinetoterapie.
Celelalte competițiile preconizate pentru semestrul II au fost sistate din cauza
pandemiei ,,Coronavirus”.
La capitolul „Universiada Republicană” în lunile septembrie – decembrie 2019
selecționatele USEFS au participat la următoarele competiţii:
- Cros pe teren variat (locul 1),
- Joc de Dame (locul 7),
- Volei masculin (locul 1),
- Baschet masculin (locul 1),
- Badminton (locul 1, Armwrestling (locul 2),
- Lupte libere (locul 1).
În clasamentul general al Universiadei Republicane pentru anul 2019, echipa
USEFS sa clasat pe locul I, locul II revenind echipei UTM și locul III echipei USM.
În semestrul II sportivii USEFS (2020) au participat la competiţiile din cadrul
Campionatului Național Universitar:
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- volei feminin (locul V)
- futsal (locul II)
- șah (locul VIII).
Forme de colaborare: Colaborăm cu următoarele instituții de stat și ONG-uri
cu profil sportiv:
 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;
 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
 Școala Sportivă Pentru Copii și Tineret Ocnița;
 Școala Sportivă Specializată de Judo “Oleg Crețul”, mun. Chișinău.
În viitor subdiviziunea Educație și Sport își propune să continue activitatea în
realizarea obiectivelor stabilite și să desfășoare acțiuni concrete în vederea fortificării
educației și sportului în USEFS.
Planul Activității educative și sportive care a fost aprobat pentru anul de
studii 2019-2020 nu a fost îndeplinit integral din cauza pandemiei de
Coronavirus (Covid-19) și a Stării de urgență care a fost instituită în țara
noastră începând cu data 17 martie 2020.

Prorector Educație și Sport

Dumitru EȘANU
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