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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. 

 

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. 

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.  

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este o componentă a sistemului educaţional-

instructiv superior de stat din Republica Moldova, care, începând cu anul 2005, a aderat la mişcarea 

de reformare a învăţământului universitar şi de integrare a acestuia în spaţiul academic european, 

fapt ce a condus semnarea Magna Charta Universitatum. 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 Ştiinţific. 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. 

 

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 

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  
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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;  

• 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);  
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• 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. 

 

1.4. Nivelurile de calificări conform ISCED (ciclurile de studii organizate) 

În conformitate cu Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED–2011), USEFS 

oferă studii pentru următoarele niveluri: 

 nivelul 6 – învăţămîntul superior, ciclul I: învăţământ superior de licenţă; 

              nivelul 7 – învăţămîntul superior, ciclul II: învăţământ superior de master; 

              nivelul 8 – învăţămîntul superior, ciclul III: învăţământ superior de doctorat. 

 

1.5. Forme de organizare a învățământului 

În anul de învățământ 2017-2018 în cadrul USEFS studiile au fost organizate după cum 

urmează: 

Ciclul I – cu frecvență și cu frecvență redusă; 

Ciclul II - cu frecvență; 

Ciclul III - cu frecvență și cu frecvență redusă. 

 

2. Structura instituţiei de învăţământ superior 

2.1. Sistemul organelor de conducere 

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 

facultăţii, consiliul de administraţie şi rectorul universității. 

 

2.1.1. 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).  
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Tabelul 1. Lista nominală a membrilor Senatului USEFS 

Nr. 

d/o 

Nume, prenume Poziția 

1 Manolachi Veaceslav dr.hab.,prof.univ., rector USEFS 

2 Dorgan Viorel dr.hab.,prof.univ., prim-prorector 

3 Budevici-Puiu Liliana dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică 

4 Eșanu Dmitrii prorector pentru educație și sport 

5 Demcenco Petru dr., conf. univ., prorector pentru dezvoltarea academică și 

calitatea studiilor 

6 Toma Andrei prorector pentru logistică și probleme financiare 

7 Dumanschi Ghenadie prorector pentru relații internaționale 

8 Busuioc Sergiu dr., conf. univ., decanul Facultății de Pedagogie 

9 Triboi Vasile dr., conf. univ., decanul Facultății de Sport 

10 Racu Sergiu dr., conf. univ., decanul Facultății de Kinetoterapie 

11 Guţu Alexei dr., conf. univ., decanul Facultății Pază, protecție și securitate 

12 Cotorcea Anatol dr., conf. univ., decanul Facultății Învățămînt cu frecvență 

redusă 

13 Mocrousov Elena dr., lector, șefa Catedrei Teoria și metodica jocurilor 

14 Povestca Lazari dr., prof. univ., șeful Catedrei de atletism 

15 Budevici-Puiu Anatolie dr., prof. univ., șeful catedrei Managementul culturii fizice 

16 Vicol Dragoș dr. hab., prof. univ., șeful Catedrei de limbi moderne 

17 Calugher Viorica dr., conf. univ., directorul Departamentul Studii  

18 Agapii Eugeniu dr., conf. univ., șeful Catedrei de kinetoterapie 

19 Țîganaș Odetta dr. conf. univ., șefa Catedrei de medicină sportivă 

20 Manolachi Victor dr., conf. univ., șeful Catedrei de drept 

21 Nastas Andrei dr., șeful Catedrei de protecție, pază și securitate 

22 Polevaia-Secăreanu 

Angela 

dr., conf. univ., șefa Catedrei de probe sportive individuale 

23 Pleșca Vitalie lector, șeful Catedrei Militare 

24 Mindrigan Vasile dr., conf. univ., șeful Catedrei de natație și turism 

25 Branişte Gheorghe dr. lector universitar, şeful Catedrei BTCF 

26 Goncearuc Svetlana dr., prof. univ., șeful Catedrei ȘPPSU 

27 Buftea Victor dr., conf. univ., șeful Catedrei de gimnastică 

28 Brega Viorica dr., conf. univ., Catedra de limbi moderne 

29 Toma Victoria managerul Bibliotecii USEFS 

30 Iliin Grigore dr., prof. univ., Catedra de atletism 

31 Oprea Lilian 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 Vasilache Stela studentă 

36 Cebotaru Vasile student 

37 Calmîş Ion student 

38 Leşco Victoria studentă 
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39 Pantea Ion student 

40 Răileanu Nicolae student 

41 Badarau Mihaela studentă 

42 Bugu Mihaela studentă 

43 Podlisnic Serghei student 

Din cei 43 membri ai Senatului 28 persoane (68%) sunt de sex masculin și 14 (31%) – 

feminin. Din toți membrii Senatului studenții constituie 25%. 

 

2.1.2. 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. Șavga Alina, conf. univ., dr., Catedra de drept penal și criminologie a Facultății de Drept, 

USM, avocat la Biroul Asociat de Avocaţi al Facultăţii de Drept, 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 01.01.2017-01.09.2018 Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională al 

Universității de Stat de Educație Fizică și Sport și-a desfășurat activitatea, întrunindu-se în 9 ședințe 

în anul 2017 și 7 ședințe în anul 2018, unde au fost discutate și aprobate următoarele probleme: 
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1. Ședința din 30.01.2017, în cadrul căreia au fost abordate problemele: 

 Revizuirea actelor de dare în locațiune a spațiilor USEFS; 

 Raportul privind activitatea financiară a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport 

pe perioada de gestiune a anului 2016. 

2. Ședința din 02.02.2017, cu următoarele subiecte: 

 Aprobarea taxei pentru cursurile de pregătire a instructorilor-antrenori de fitness; 

 Aprobarea calculului taxei de studii pentru satisfacerea serviciului militar cu termen redus în 

cadrul catedrei; 

  Aprobarea calculului taxei pentru participarea la seminarul științific de profil. 

3. Ședința din 28.03.2017: 

 Aprobarea cererii de dare în locațiune a spațiului USEFS agentului economic “Prodinovaut” 
pentru prestarea serviciilor de reparație a tehnicii de calcul pe perioada 01.05.2017-

31.12.2017. 

 

4. Ședința din 24.05.2017: 

 Aprobarea măririi taxei de studii pentru satisfacerea serviciului militar cu termen redus în 

cadrul Catedrei Militare al USEFS; 

 Aprobarea deciziei de reziliere a contractului de locațiune încheiat cu SRL “Mall-Rentcar” 

pentru prestarea serviciilor auto începând cu 01.06.2017; 

 Aprobarea deciziei de dare în locațiune agentului economic SRL “Dalmauto Grup” a 

spațiului pentru prestarea serviciilor auto și a unui teren pentru depozit începând cu 

01.06.2017. 

5. Ședința din 21.06.2017: 

 Analiza Raportului de activitate al rectorului USEFS pe perioada 2016-2017 și propunerea 

Raportului spre aprobare Senatului USEFS. 

6. Ședința din 18.07.2017: 

 Examinarea și prezentarea Senatului USEFS a Proiectului bugetului USEFS pentru anul 

bugetar 2018; 

 Aprobarea contratului tip de studii și a cuantumului taxelor de studii pentru instruirea 

studenților în anul de studii 2017-2018. 

7. Ședința din 30.08.2017: 

 Aprobarea deciziei de reziliere a Contractului de locațiune nr. 13 din 29.03.2017 încheiat cu 

SRL “Prodinovaut” pentru prestarea serviciilor de reparație a tehnicii de calcul, începând cu 

01.09.2017; 

 Aprobarea deciziei de reziliere a Contractului de locațiune nr. 14 din 24.05.2017 încheiat cu 

SRL “Dalmauto Grup” pentru prestarea serviciilor auto, începând cu 01.09.2017; 

 Aprobarea deciziei de dare în locațiune Universității “Dunărea de Jos” din Galați a spațiului 

pentru desfășurarea activităților didactice, începând cu 01.10.2017 (anul de studii 2017-

2018); 

 Aprobarea deciziei de dare în locațiune Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a 

spațiului pentru desfășurarea activităților didactice, începând cu 01.10.2017 (anul de studii 

2017-2018); 
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 Aprobarea deciziei de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe. 

 

8. Ședința din 11.10.2017: 

 Aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea Congresului Științific Internațional 

“Sport, Olimpism, Sănătate”, care a avut loc la data de 26.10.2017. 

 

9. Ședința din 12.12.2017: 

 Aprobarea contractului de dare în locațiune Federației de Atletism din Republica Moldova  

a spațiului  USEFS, pentru desfășurarea Adunării Generale a Federației pe data de 21 

decembrie de la ora 12:00 pînă la 14:00; 

 Examinarea și aprobarea Actului de reflectare a cheltuielilor  efective la Congresul  

Științific Internațional  «Sport, Olimpism,  Sănătate »,care s-a desfășurat în perioada 

26.10.2017-28.10.2017; 

 Acordarea premiilor bănești colaboratorilor USEFS cu prilejul sărbătorilor de iarnă și 

ajutorului material femeielor aflate în concediu pentru îngrijirea copilului; 

 Aprobarea  actelor de casare a publicațiilor uzate fizic pentru scoaterea din evidența 

documentară a Bibliotecii USEFS cu transmiterea spre achiziționare la «Combinatul de 

articole din carton» S.A. 

 

10. Ședința din 30.01.2018: 

 Aprobarea contractelor de dare în locațiune a spațiilor USEFS pentru anul 2018; 

 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;  

 Informarea CDSI cu privire la transmiterea publicațiilor uzate la maculatură și achitarea 

mijloacelor bănești obținute de la realizare în contabilitatea USEFS; 

 Revizuirea cuantumului plății pentru cazare în căminul studențesc al USEFS cu aprobarea 

noilor tarife; 

 Stabilirea taxei pentru formarea profesională continuă pentru cadrele didactice; 

 Stabilirea taxei pentru cursurile de calificare a personalului pentru executarea activităţilor 

de pază “Protecţie, pază şi securitate”; 

 Stabilirea taxei pentru prestația serviciilor educaționale cadrelor didactice în cadrul 

stagiului profesional-pedagogic și științifico -metodic – 1560,0 (una mie cinci sute şaizeci) 

lei; 

 Stabilirea taxei pentru cursurile de pregătire a instructorilor-antrenori de fitness – 2560,0 

(două mii cinci sute şaizeci) lei; 

 Stabilirea taxei de studii pentru satisfacerea serviciului militar cu termen redus în cadrul 

catedrei militare – 1900,0 (una mie nouă sute) lei. 

11. Ședința din 06.02.2018: 

 Examinarea și aprobarea Raportului de activitate financiară a USEFS pentru perioada de 

gestiune a anului 2017; 

 Aprobarea planului de activitate al CDSI pentru anul 2018. 
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12. La data de 21.02.2018: 

 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; 

 Aprobarea taxei de cazare pentru  studenți  în  căminele  studențești  ale  USEF  pentru anul  

2018; 

 Repartizarea bugetului instituției pe tipuri pentru anul 2018; 

 Aprobarea deciziei de casare a bunurilor uzate ,raportate la mijloace fixe. 

13. Ședința din 16.03.2018: 

 Aprobarea deciziei de modificare a Contractului de locațiune nr. 17 din 26.09.2017 încheiat 

cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Contractul 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; 

 Aprobarea taxelor de participare la Conferința  științifică  internațională studențească cu 

genericul: «Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii fizice» (ediția a XXI-a) care se 

va desfășura pe data 3 – 4 aprilie 2018.   

14. Ședința din 17.04.2018: 

 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; 

 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; 

 Aprobarea desfășurării Congresului Științific Internațional cu genericul: «Sport, Olimpism, 

Sănătate» (ediția a III-a) din data de 13-15 septembrie 2018; 

 Aprobarea devizului provizoriu de cheltuieli și a taxelor de participare la Congresul 

Științific Internațional cu genericul: «Sport, Olimpism, Sănătate» (ediția a III-a) din data de 

13-15 septembrie 2018; 

 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. 

 

15. Ședința din 11.06.2018: 

 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; 

 Aprobarea deciziei de dare în locaţiune agentului economic SRL „Genius-Consult”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. 
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16. Ședința din 20.06.2018: 

 Aprobarea contractelor – tip de înmatriculare la studii pentru anul 2018; 

 Aprobarea taxei de studii pentru studenţii Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, 

precum şi cetăţenilor străini şi apatrizi, pentru anul de studii 2018-2019;  

 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 si pe 

bază de contract  în sumă de 30,0 (treizeci) lei; 

 Aprobarea taxei pentru cazare, pentru abiturienţi, în căminele studenţeşti USEFS, în 

perioada susţinerii examenelor de admitere în sumă de 30,0 (treizeci)lei; 

 Aprobarea taxei pentru testarea medicală specializată (encefalograma), a abiturienților, în 

sumă de 100,0 (una sută) lei pentru o persoană; 

 Audierea Raportului de activitate a rectorului USEFS, Veaceslav Manolachi pentru anul 

2017-2018. 

2.1.3. 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. Cebotaru V., student; 

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. 

 

2.1.4. 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: 
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Budevici-Puiu L., conf. univ. dr., preşedinte; 

Dorgan V., prof. univ. dr. hab.; 

Carp I., prof. univ. dr.; 

Jurat V., conf. univ. dr.; 

Povestca L., prof. univ. dr.; 

Amelicichin E., metodist, Departamentul Studii; 

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 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. 

 

2.1.5. Consiliile facultăților 

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 ştiinţifico-didactică 

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. 

Crt. 

Numele, prenumele Funcția 

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 sup. 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.univ., conf.univ.,şeful Catedrei BTMCF;  

8.  Danail Sergiu dr., prof. univ., Catedrei BTMCF; 

9.  Arsene  Igor dr., conf. univ., Catedra BTMCF;  

10.  Mindrigan Vasile dr.,conf.univ.,  Catedra Nataţie şi Turism; 

11.  Diacenco Evghenia  dr., conf. univ., Catedra Nataţie şi Turism 

12.  Bugu Mihaela student, grupa 309 PEF, preşedinte al biroului Sindical 

Studenţesc facultatea Pedagogie;  

13.  Colotuha Irina student, grupa 210 EF;  

14.  Apachiţa Iana   masterand, anul II TM;  

15.  Onofrei Dmitri student, grupa 209 EF;  
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16.  Burhoch Vadym masterand, anul II MCF 

Componenţa Consiliului Facultăţii  Sport  

Nr. 

Crt. 

Numele, prenumele Funcția 

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 superior, Catedra Limbi Moderne 

10 Povestca Lazar dr., prof. univ., Antrenor Emerit, şeful Catedrei Atletism 

11 Svecla Svetlana dr., lector superior, Catedra Atletism 

12 Scripcenco Constantin dr., prof. univ., Catedra Atletism 

13 Mocrousov Elena dr., conf.univ., şefa Catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor 

14 Sîrghi Sergiu dr., lector superior, Catedra Teoria şi Metodica Jocurilor 

15 Tabârţa Vasile dr., conf.univ., Catedra Teoria şi Metodica Jocurilor 

16 Stepanov Vasile dr., lector superior, Catedra Teoria şi Metodica Jocurilor 

17 Volcu Irina vicepreşedinte Sindicatul USEFS 

18 Vreme Alexandru Preşedintele Biroului Sindical al studenţilor facultăţii sport 

19 Babără Mihaela Studentă, gr. 302 EFS 

20 Frunze Ludmila Studenta, gr. 301 EFS 

21 Pantea Ion Student, gr. 201 EFS 

22 Turcanu Grigore Masterand TAS, anul I 

23 Mazîlu Ecaterina Masterandă TMAM, anul II 
 

Componenţa Consiliului facultăţii  Kinetoterapie 

Nr. 

Crt. 

Numele, prenumele Funcția 

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 Ţîganaş Odetta dr., conf.univ., şeful  catedrei Medicina sportivă, membru 

5 Buftea Victor dr., conf. univ., şeful catedrei de Gimnastică, membru 

6 Zavalişca Aurica dr., conf.univ., catedra Kinetoterapie, membru 

7 Moroşan Ion  dr., lector univ., catedra  Medicina sportivă, membru 

8 Jurat Valeriu dr., conf. univ., catedra de Gimnastică, membru 

9 Cebotaru Nina drd., secretar – dactilograf decanatul facultăţii Kinetoterapie, secretar 

10 Cebotaru Vasile student grupa 405 K, membru  

11 Vrabie Luiza student grupa 406 K, membru 
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Componenţa Consiliului facultăţii  Protecție, Pază și Securitate  

 

Nr. 

crt. 

Numele, prenumele Poziția 

1.  Alexei Guţu  decanul Facultăţii PPS – președinte 

2.  Victor Manolachi  șeful catedrei Drept 

3.  Mihai Drăniceru  prodecanul facultăţii PPS 

4.  Andrei Nastas șeful Catedrei Protecţie, Pază şi Securitate 

5.  Angela Polevaia-Secăreanu  șeful Catedrei Probe Sportive Individuale 

6.  Vitalie Pleşca  șeful Catedrei Militare 

7.  Dumitru Baltag  reprezentantul corpului profesoral al Catedrei Drept 

8.  Irina Antoşciuc-Burciu  reprezentantul corpului profesoral al Catedrei Protecţie, Pază şi 

Securitate 

9.  Alexei Postolachi  reprezentantul corpului profesoral al Catedrei Probe Sportive 

Individuale 

10.  Sergiu Mircos liderul sindical al studenţilor Facultăţii PPS 

11.  Elena Bernevec reprezentantul studenţilor Facultăţii PPS 

12.  Vasile Ouş  reprezentantul studenţilor Facultăţii PPS 

 

Componenţa Consiliului Facultăţii Învățământ Frecvență Redusă și la Distanță 

1. Cotorcea Anatol – dr., conf. univ., Antrenor Emerit al Republicii Moldova, decanul facultăţii 

ÎFR – preşedinte;  

2. Gîdei Mariana – lector universitar, 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 - șeful catedrei Sporturi Nautice și Turism, dr.,conf.univ.;  

7. Victor Buftea - dr., conf.univ., catedra de Gimnastică;  

8. Țîgănaș Odetta - șeful catedrei de Medicină Sportivă, dr.conf.;  

9. Nastas Andrei - șeful catedrei Protecție, Pază și Securitate;  

10. Braniște Gheorghe - șeful catedrei Teoria și Metodica Culturii Fizice; dr., conf.univ.; 

11. Budevici-Puiu Anatol- șeful catedrei Managementul Culturii Fizice, dr.., prof.univ.; 

12. Polevaia- Secăreanu Angela - șeful catedrei Probe Sportive Individuale, dr., conf.univ.; 

13. Svetlana Goncearuc - șeful catedrei Științe Psihopedagogice și Socioumanistice, dr., prof.univ.;  

14. Costiuc Stanislav –an.V, gr.7; 

15. Vasilian Sergiu an.V, gr.1 

16. Colupaev Vadim – an.IV, gr.2 

17. Crețu Eugeniu – an.IV, gr. 2 

18. Nina Dănilă – metodist; 

19. Romaniuc Iana - secretar. 

2.1.6. Rectorul 

 Conducerea operativă a USEFS este asigurată de rector, asistat de prorectori, cu sprijinul 

consiliului de administrație. 

Rector al USEFS este dnul Veaceslav Manolachi, profesor universitar, doctor habilitat. 

        

Activitatea rectorului USEFS în anul de studii 2017-2018:  

 Participări sedinţele Consiliilor Universităţii şi a Senatului USEFS în perioada de 

referinţă: 
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 8 şedinte ale Consiliului de Dezvoltare Strategică; 

 7 şedinte ale Consiliului de Administraţie; 

 10 şedinte ale Senatului USEFS; 

 5 şedinţe ale Consiliului Ştiinţific USEFS 

 5 şedinţe ale Consiliului Ştiinţific Specializat, în calitate de Preşedinte în vederea 

acordării titlului de doctor în ştiinţe pretendenţilor participanţi; 

 5 şedinţe ale Consiliului Rectorilor; 

 6 şedinţe Biroul Federaţiei de Judo a Republicii Moldova; 

 6 ședințe ale Federației Sportului Universitar 

 recenzent internaţional la 2  teze de doctor habilitat; 

 2 ședințe în calitate de membru executiv al Asociației Mondiale a Rectorilor 

universităților de educație fizică si sport; 

 membru al Comisiilor de experţi internaţionali (Galaţi, Iaşi, Bucureşti/ România, 

Almatac/Kazastan). 

 

 Participări la Conferinţe şi Foruri ştiinţifice internaţionale:  

- 3-4 februarie 2017 - FISU World Conference on Innovation-Education-Sport “University 

Sport: Health and future of society”, Almaty 

- 27 februarie – 3 martie 2017 – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Youth in the perspective 

of the Olympic”, Braşov (comunicare în şedinţa plenară). 

- 26-27 mai 2017 - 3rd International Scientific Conference „Sports, education, culture – 

intedisciplinary approaches in scientific researches”, Galaţi (comunicare în şedinţa plenară). 

- 8-10 iunie 2017 – 3rd Central and Eastern European LUMEN International Scientific 

Conference „New Approaches in Social and Humanistic Sciences”, Chişinău (comunicare în 

şedinţa plenară). 

- 15-17 iunie 2017 – International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, 

7th edition, Bucureşti (comunicare în şedinţa plenară). 

- 29-30 septembrie 2017 – 4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific 

Conference, Chisinau, Moldova. 

- 23-25 septembrie 2017 – Congresul Științific Internațional ”Sportul Olimpic și sportul 

pentru toți”, Varșovia, Polonia (comunicare în plen). 

- 26-28 octombrie 2017 – Congresul Științific Internațional ”Sport. Olimpism. Sănătate”, 

ediția a II-a, Chișinău, Republica Moldova (comunicare în plen). 

- 14-16 noiembrie 2017 – Conferința Internațională ”Dezvoltarea durabilă și patrimoniul în 

sport: probleme și perspective”, Kiev, Ucraina (comunicare în plen). 

- 28-30 mai 2018 – Congresul internațional științifico-practic ”Școlile științifico-pedagogice 

în domeniul culturii fizice și sportului”, consacrat marcării celei de-a 100-a aniversări de la 

fondarea Universității de Stat de Cultură Fizică, Sport, Tineret și Turism din Rusia, or. Moscova.  

- 14-16 iunie 2018 - International Congress of Physical Education , Sports and Kinetotherapy, 

8-th Edition, Bucharest, Romania (comunicare în plen). 

- 13-15 septembrie 2018, Congresul Științific International Sport.Olimpism.Sanatate, Ediția a 

3-a, Chișinău, Republica Moldova (comunicare în plen). 

 

 Activităţi  în cadrul colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice etc.: 
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-  Editor-şef al revistei teoretico-ştiinţifice „Ştiinţa culturii fizice”, Chişinău. 

-  Membru al comitetului ştiinţific, revista ştiinţifico-metodică „Teoria şi arta educaţiei fizice în 

şcoală”, Chişinău. 

- Membru al comitetului ştiinţific, Gymnasium. Scientific Journal of Education, Sports and 

Health, Bacău. 

-  Membru al comitetului ştiinţific, The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati. 

Physical Education and Sport Management, Galaţi. 

-  Membru al comitetului ştiinţific, Слобожанский науково-спортивный вiсник. Науково-

теоретичний журнал. Харкiв. 

-  Membru al comitetului ştiinţific, Discobolul. Physical Education, Sports and Kinetotherapy 

Journal. Bucharest . 

-  Membru al colegiului de redacţie, Вестник Южно-уральского государственного 

университета. Челябинск. 

-  Membru al comitetului ştiinţific, Kineco. Revistă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. 

Bucureşti. 

-  Consultant ştiinţific, Universitaria. Revistă de specialitate în educaţie fizică şi sport. Galaţi. 

- Membru al colegiului de redacţie, Наука в Олимпийском спорте. Киев. 

- Membru al colegiului de redacţie, Наука и спорт: современные тенденции. Казань 

- Membru al colegiului de redacţie, Kultura fizycyna. Polonia. 

- Membru al colegiului de redacţie, Теория и практика физической культуры и спорта. 

Москва. 

De asemenea rectorul universităţii, a participat la competiţii internaţionale, Campionate 

Europene şi Mondiale. 

Meritele rectorului USEFS sunt reflectate şi prin activitatea managerială şi administrativă 

asigurate la un nivel înalt şi reflectate în indicatori financiari şi economici. 

 

 Publicații: 

- monografie 

 Manolachi V. Teoria și didactica sportului feminin: evaluare, planificare, dirijare și nutriție. 

Monografie. București: Editura Discobolul, 2018. 305 p. 

- articole ISI 

 Manolachi V. Principles for Improving the Content of the Female Athletes Training 

Process. In: Revista Românească pentru Educație Multidimensională, 2017, Volume 9, Issue 3, 

December, pp.11-16 (WoS) 

 Manolachi V. Hidden Physiological parameters of Different Performance Female Judokas' 

Body. In. The European Proceedings os Social and Behavioural Sciences. ICPESK 2017 – 7th 

International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy, 15-17 June 2017. Volume 

XXXVI, p. 352-358 (04 March 2018) ISSN: 2357-1330 (WoS) 

 Manolachi V. “Personality Deficit” – a Dangerous Disease of Contemporary Society and the 

Role of Sport in Combating It. In. Revista Românească pentru Educație Multidimensională, 

Volume 10, Issue 1, 2018, p. 4-9 ISSN: 2066-7329 e-ISSN: 2067-9270 (WoS) 

- articole în reviste recunoscute 

 Манолаки В., Визитей Н. Двигательное действие спортсмена: введение в спортивную 

кинезиологию. В: Наука и спорт: современные тенденции. Научно-теоретический журнал, 

№3 (том 16), Республика Тартастан, 2017, с. 10-19. 



 

20 

 Manolachi V. Conditioning of sports performance by the women contingent. In: The Annals 

of “Dunarea de Jos” University of Galati. Physical Education and Sport Management. Fascicle XV. 

Vol. 1, 2017, p. 88-91. (B+ category) 

- rezumate/articole în culegeri 

 Manolachi V. Hidden physiologycal parameters of different performance female judokas 

body. In: International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy. 7th edition. 

Bucharest, 2017. 

 Manolachi V. Principles for Improving the Content of the Female Athletes Training 

Process. In: New Approaches in Social and Humanistic Sciences: 3rd Central and Eastern European 

LUMEN International Scientific Conference. Working papers. Chisinau, 2017, p.155  

 Manolachi V., Vizitei N. The theory of motor actions of the athlete: the need for new 

approaches. In: Olympic Sport and Sport for All: XXI International Scientific Congress. Abstract 

book. Warsaw, Poland, 2017, p. 82. 

 Визитей Н., Манолаки В. «Дефицит личности» - опасный недуг современного 

общества и возможная роль спорта в его устранении. В: Фундаментальные и прикладные 

исследования физической культуры, спорта, олимпизма: традиции и инновации (ГЦОЛИФК, 

1918-2018): Сборник научных и научно-методических статей. В 2-х томах / Под общей 

редакцией А.А. Передельского. Том 2. М.: Спорт, 2018, с. 110-120. 

- Манолаки В., Визитей Н. «О модернизации концептуальных основ науки о 

физической культуре и спорте», Актуальное цитирование: Congresul Științific International 

Sport.Olimpism.Sanatate, Ediția a 3-a, 13-15 septembrie 2018, Chișinău, Republica Moldova, 

p.143-146.  

- lucrări științifico-metodice 

 Manolachi V., Lefter N., Manolachi Victor. Judo: Curriculum de pregătire pentru şcoli 

sportive. Chişinău: Editura USEFS, 2017. 83 p. 

 Manolachi V., Lefter N., Manolachi Victor. Judo: Ghid didactic pentru şcolile sportive de 

specialitate. Chişinău: Editura USEFS, 2017. 179 p. 

 

2.2. Facultăţi/departamente/catedre 

Structura organizatorică a USEFS este elaborată și aprobată de Senat și cuprinde: facultăţi, 

catedre, şcoala doctorală, centre şi laboratoare de cercetare ştiinţifică, consilii, comisii, structuri 

consultative, unități de perfecționare a cadrelor, bibliotecă, editură, tipografie, garaj (Anexa 1). 

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 
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Facultatea Kinetoterapie are 3 catedre: 

 Gimnastica 

 Kinetoterapie 

 Medicină sportivă 

Facultatea Pază, protecție și securitate are 4 catedre: 

 Drept 

 Pază, protecție și securitate 

 Probe sportive individuale 

 Catedra Militară 

 

2.3. Alte subdiviziuni structurale 

 

ȘCOALA DOCTORALĂ  

Cifrul specialităţii: 533.04 —Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. 

Studiile superioare de doctorat se organizează și se desfășoară în cadrul școlii doctorale a 

USEFS în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 

2014, Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014, cu Carta Universității coordonată cu 

Ministerul Educației nr.IS-16/02.06.2015, aprobată la şedinţa Senatului USEFS din 02.06.2015 

(proces-verbal nr.9) și Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii 

superioare de doctorat. 

Școala doctorală, ca structură organizatorică și administrativă fără personalitate juridică, 

include totalitatea studenților-doctoranzi și a conducătorilor de doctorat, care au obţinut dreptul de 

îndrumare ştiinţifică. Pe lîngă conducătorii de doctorat, la școala doctorală activează și alți 

cercetători și/sau cadre didactice din USEFS sau din alte instituții din țară sau de peste hotare. 

Școala doctorală este condusă de un director, asimilat directorului de departament și de Consiliul 

Școlii doctorale, format din următorii membri: 

 Jurat Valeriu, conf. univ. dr., director;  

 Racu Sergiu, conf. univ. dr.;  

 Budevici-Puiu Anatol, prof. univ. dr.;  

 Triboi Vasile, conf. univ. dr.; 

 Buftea Victor, conf. univ. dr.; 

 Gorașcenco Alexandr, conf. univ. dr.; 

 Chirtoaca Ilie, doctorand;  

 Sarev Irina, doctorand.  

Membrii Consiliului Școlii doctorale a USEFS  au un mandat de 5 ani și se aleg prin votul 

universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din școala doctorală a universității. Ei 

au dreptul de a conduce doctoratul, în țară sau în străinătate, îndeplinesc standardele minime și 

obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorat. 

Admiterea la studii superioare de doctorat este desfășurată în conformitate cu Metodologia 

privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii superioare de doctorat. Programelor 

de studii superioare de doctorat le corespund 180 de credite transferabile: 20 credite - discipline 

fundamentale, 70 credite - discipline de specialitate, 40 credite - elaborarea și publicarea articolelor 

științifice, 10 credite - prezentarea proiectului de cercetare și 40 credite - susținerea tezei. Ele 

asigură formarea de competențe profesionale de conținut, cognitive și de cercetare în domeniul 
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culturii fizice, precum și a unor competențe transversale. Studiile superioare de doctorat se 

organizează cu frecvență (3 ani) sau  frecvență redusă (4 ani).   

La examenul de doctorat se admit persoanele care au realizat integral programa de studii la 

disciplina respectivă, conform criteriilor de evaluare. 

Examenele de doctorat se susţin în perioada sesiunilor şi sunt valabile pe parcursul a 5 ani. 

Studiile superioare de  doctorat se finalizează odată cu susţinerea tezei de doctorat. 

Conținutul tezei de doctorat este elaborat de studentul-doctorand sub îndrumarea 

conducătorului, conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor superioare de 

doctorat (ciclul III). 

Cercetările ştiinţifice ale doctoranzilor se desfăşoară conform direcţiilor principale incluse în 

planul de cercetare:  

1.  Bazele teoretico-metodologice ale sistemului de pregătire a specialiştilor de cultură fizică 

în contextul integrării europene. 

2. Metodologia perfecţionării şi implementării sistemului de educaţie fizică la nivelul 

învăţămîntului preuniversitar şi universitar. 

3.  Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv. 

4. Metodologia implementării tehnologiilor diagnostice medicale şi kinetoterapeutice în 

domeniul culturii fizice. 

5. Analiza metodologică a proceselor psihopedagogice şi socioumanistice ale educaţiei fizice 

şi sportului. 

Pregătirea doctoranzilor ce îşi fac studiile la școala doctorală  se realizează în conformitate cu 

planurile de studii şi cu tematica disciplinelor predate. 

Studiile superioare de doctorat din cadrul Școlii doctorale USEFS se organizează cu frecvenţă  

sau cu frecvenţă redusă.  

 

CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI 

SPORTULUI (CCŞEFS) a fost creat în anul 2007, fiind o structură a USEFS subordonată 

nemijlocit prorectorului pentru activitatea ştiinţifică şi rectorului universităţii. 

Scopul principal al centrului este coordonarea activităţii ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice 

şi sportului în cadrul USEFS, acordarea suportului ştiinţifico-metodic cadrelor didactice, 

doctoranzilor, studenţilor etc. 

CCŞEFS are următoarea structură: 

1.Secţia de asigurare metodico-ştiinţifică  

2.Secţia de asigurare tehnico-ştiinţifică  

Activitatea acestor subdiviziuni este asigurată de 18 cadre calificate în domeniile respective. 

Membrii CCŞEFS realizează următoarele acţiuni: 

- studiază sistematic literatura de specialitate, publicaţiile periodice, precum şi informaţiile 

confidenţiale din domeniul ştiinţei educaţiei fizice şi sportului şi al electronicii; 

- elaborează şi prezintă structura cercetărilor ştiinţifice, argumentează ştiinţific metodele şi 

mijloacele elaborate, în scopul aplicării acestora în activitatea practică experimentală; 

- acordă asistenţă metodico-ştiinţifică necesară catedrelor în organizarea experimentelor 

pedagogice; 

- oferă doctoranzilor şi competitorilor suportul necesar în analiza rezultatelor înregistrate; 

- pregătesc pentru publicare rezultatele cercetărilor ştiinţifice, publică articole şi culegeri, 

evidenţiază relaţiile dintre rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi practica din domeniu; 
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- participă la activitatea seminariilor şi a conferinţelor ştiinţifico-practice din cadrul 

universităţii şi al altor instituţii, inclusiv de peste hotare; 

- acordă catedrelor universităţii asistenţă practică în organizarea activităţii de cercetare 

ştiinţifică, precum şi în implementarea metodelor avansate în şcolile de cultură generală, gimnaziile 

şi liceele din Republica Moldova; 

- stabilesc relaţii cu Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova privind asigurarea ştiinţifică 

complexă a educaţiei fizice în cadrul instituţiilor preuniversitare, precum şi a procesului de 

pregătire în sportul de performanţă; 

- creează baza metodico-ştiinţifică de asigurare a cercetărilor ştiinţifice; 

- acordă asistenţă şi colaborează, în baza contractelor, cu organul suprem de conducere în 

domeniu, Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv al Republicii Moldova, federaţiile de sport, 

cluburile sportive şi alte instituţii de stat sau private; 

- oferă consultaţii profesionale privind asigurarea metodico-ştiinţifică a cercetărilor 

desfăşurate, datele teoretice şi practice în problema studiată şi propune concluzii adecvate. 

În scopul monitorizării pregătirii sportivilor la cel mai înalt nivel, conducerea universităţii a 

investit în procurarea aparatajului modern peste 2 mln. lei. Utilizarea acestor aparate (Ergo-bike, 

Sistemul „Tesys 1000”, „Polar”, „Dartfish”, Stabilan, analizator BA-88A, audiometru 23880, 

oxihemometru MD 300C2, cardiograf E30G ş.a.) oferă posibilitatea de a efectua analiza cantitativă 

şi calitativă a diferiţilor parametri în probele sportive ciclice, de forţă-viteză, jocuri, lupte în care se 

efectuează controlul complex (pedagogic, medico-biologic, biomecanic, psihologic şi biochimic).  

Centrul oferă tuturor beneficiarelor suportul metodic şi tehnic necesar în desfăşurarea 

cercetărilor ştiinţifice în domeniu. 

 

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 

 

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. 
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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., 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 a 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. 

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. 
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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 Agenţiei Naţionale de Asigurare a 

Calităţi în Învăţămîntul Profesional. 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.  

         

DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ datează din 1993, 

anul fondării de către Ministerul  Învăţământului şi Ştiinţei al Republicii Moldova a Facultăţii de 

Perfecţionare şi Reciclare a specialiştilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului (ordinul nr. 247 

din 05.08.1993). Peste câţiva ani, 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 

de Formare Profesională Continuă (DFPC), ale cărui state prevăd un personal de 5 persoane.  

Din momentul fondării departamentului până în prezent, şi-au perfecţionat măiestria 

profesional-pedagogică peste 5200 cadre didactice.  
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În plan cronologic, funcţia de manager al diviziunii preocupate de perfecţionarea specialiştilor 

din domeniu au exercitat-o următoarele persoane: Elena Cormilţev (01.09.1993 - 03.01.1994); 

Panfil Sava (10.10.1994 - 07.11.2002); Serghei Busuioc (07.11.2002 - 09.01.2003); Andrei Rotaru 

(09.01.2003 - 19.09.2007); Panfil Sava (19.09.2007 -20.09.2017); Ghețiu Adelina – 20.09.2017- 

prezent). 

Departamentul de Formare Profesională Continuă îşi desfăşoară activitatea în baza 

prevederilor legislative, conceptuale şi normative stipulate în actele respective aprobate de 

Parlamentul, Guvernul şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi în temeiul 

Statutului şi Regulamentului DFPC aprobate de Senatul 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 

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  
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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); 

-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; 
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-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 2017-2018 la bibliotecă au activat 7 angajaţi, inclusiv 6 cu studii superioare 

de specialitate şi 1 - cu studii medii: 

Toma Victoria, 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, bibliotecar; 

Cornea Veronica, bibliotecar. 

 

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: Petru Cociurca, redactor-

şef; Aliona Luca, redactor; Ecaterina Lungu, corector-redactor; Cristina Movileanu, pictor-

constructor (designer). 

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 

оnvăţămоnt, al cărei succes depinde de modul оn 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. 
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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 2017-2018 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 

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  
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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 2017-2018 au activat următoarele persoane: 

 Manuil Tamara, şefa cancelariei; 

 Hristoforova Natalia, şefa biroului de dactilografiat; 

 Apachița Iana, curieră; 

 Darii Diana, paşaportistă. 
 

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 tehnico-

materiale 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 

30 de angajaţi: 

 Vladimir Dragomir, Diana Ciconi, Sergiu Ţurcanu - ingineri; 

 Veronica Postevca —şefa cazangeriei; 

 Nina Răilean - şefa depozitului; 

 Ivan Caţavelea, Anatolie Slovov, Anatolie Toma, Grigore Vîrlan - lăcătuşi; 

 Vasile Vartic - tîmplar; 

 Igori 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. 

 

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, 

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 sunt:  

 Popov Margareta, contabil-sef;  

 Gligor Lucia, contabil-sef adjunct;  

 Suhaiţchi Valentina, contabil-coordonator;  
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 Clim Marcela, economist-coordonator;  

 Ignat Inna, economist cat.I;  

 Vacariţa Maria, contabil-casier;  

 Teslaru Elena, contabil. 

 

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, Elena Suvac, Irina Volcu, Sergiu Racu, Alexei Vişnevschi, 

Veronica Postevca,Victoria Toma, Doina Cazacu, Lilia Armăsari, Virginia Demici, Doina Gălușcă, 

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 social-

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 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.  
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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 in 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: Olga Turculeț, Eugenia Raileanu, 

Maria Gahramanov - bucătari; Svetlana Mironov - contabil; Elena Moroșan - casier-controlor; 

Angela Robu și Maria Sоrbu - personalul tehnic. 

Angajaţii subdiviziunii acordă o atenţie deosebită intocmirii meniului in 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 in 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 2017-2018 au fost 

deserviţi  de către Cantina USEFS un nr.de 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.  

- 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, Ilie Chirtoacă. 

- 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, Anatolie 

Lozovan.  

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.  
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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, cît 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. Studii superioare de licență  

Unul dintre obiectivele principale ale universităţii îl constituie modernizarea continuă a 

procesului de învăţământ. În perioada analizată  au fost implementate în procesul de studii 2017 – 

2018 toate actele normative aprobate de Guvern în perioada de referinţă. 

Pentru revizuirea planurilor de învăţământ s-a ţinut cont de: 

 corelarea acestora cu  cerinţele de pe piaţa forţei de muncă; 

 creşterea gradului de inserţie pe piaţa forţei de muncă a absolvenţilor USEFS; 

 eliminarea suprapunerilor de discipline; 

 creşterea vizibilităţii internaţionale şi a compatibilităţii cu programe similare organizate 

în instituţii  de învăţământ superior din străinătate cu acelaşi profil; 

 creşterea gradului de satisfacţie a studenţilor privind programele de studii. 

Comisia de Etică a Universităţii și-a desfășurat activitatea potrivit Codul Educaţiei al 

Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, ale Codului de Etică Profesională a USEFS, aprobat 

de Senatul universităţii, monitorizând în permanenţă buna conduită în cercetarea științifică şi 

inovaţională a corpului ştiinţifico – didactic al Universităţii și deontologia profesională universitară. 

Pe parcursul evoluţiei Universităţii, structura personalului didactic titularizat a evoluat 

continuu, în sensul satisfacerii depline a cerinţelor normative şi a standardelor de calitate. După 

cum rezultă şi din prezentarea sintetică a parametrilor de stare şi funcţionare, USEFS dispune de 

suficiente resurse pentru îndeplinirea misiunii sale. 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: Științe ale educației, Științe alșe 

sportului, Servicii publice, Servicii ale securității (Tabelul 2) pentru 10 programe de licență. 
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Tabelul 2. Programe de licență în USEFS conform Nomenclatorul Specialităţilor/ 

domeniilor de formare profesională 

Codul și denumirea 

domeniului general de 

studii 

Codul și denumirea specialității 

011 Ştiinţe ale educaţiei 0114.13 Dans 

0114.16 Educaţie fizică 

100  Ştiinţe ale sportului  1000.1 Antrenament sportiv 

1000.2 Organizarea şi dirijarea sportului 

1000.3 Fitness şi programe de recreare 

1000.4 Kinetoterapie şi terapie ocupaţională 

101 Servicii publice 1013.1 Servicii hoteliere, turism şi agrement 

103 Servicii ale securității 1032.1 Securitate civilă şi publică 

1032.2 Servicii de securitate a proprietăţii 

1032.3 Salvatori şi pompieri 

 

 Informații privind autorizarea provizorie și acreditarea programelor de studii USEFS în 

anul de studii 2017-2018 

 

În anul de studii 2017-2018 Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport a solicitat 

inițierea procesului de evaluare externă: 

1. în vederea autorizării de funcționare provizorie a Programelor de studii superioare de 

licență  

1000.2 Organizarea și dirijarea sportului 

1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement 

forma de învățământ: cu frecvență, cu frecvență redusă; 

limba de instruire: română, rusă.  
 

2. în vederea acreditării Programelor de studii superioare de licență  

861.1 Securitate civilă și ordine publică (corelat cu 1032.1 Securitate civilă și publică): 

     821.1 Educație fizică și sport (corelat cu 1000.1 Antrenament sportiv) 

822.1 Cultura fizică recreativă (corelat cu 1000.3 Fitness și programe de recreare)  

823.1 Cultura fizică de recuperare (corelat cu 1001.1 Kinetoterapie și terapie ocupațională) 

(forma de învățământ: cu frecvență) 

861.1 Securitate civilă și ordine publică (corelat cu 1032.1 Securitate civilă și publică) 

forma de învățământ: cu frecvență, cu frecvență redusă; 

limba de instruire: română, rusă.  
 

Prin ordinul nr.139-01 din 28.03.2018 al ANACEC a fost constituită Comisia de evaluare 

externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de 

studii superioare de licență, după cum urmează: 

Valentina Coptileț - președinte 

Adriana Cazacu – membru; 

Nicolae Luca  - membru; 

Lidia Cojocari – membru; 

Ion Colesnic – membru; 

Mihaela Lesnic – membru; 

Coordonatori: Lucia Sava, Ina Caraman. 
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      Programul vizitei de evaluare externă a Comisiei de evaluare externă a ANACEC la 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport s-a constituit din 2 etape:  

1. 18-19 aprilie 2018 - în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii 

superioare de licență: 

1000.2 Organizarea și dirijarea sportului 

1013.1 Servicii hoteliere,turism și agrement 

2. 16-18 mai 2018 - în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență: 

821.1 Educație fizică și sport (1000.1 Antrenament sportiv) 

822.1 Cultura fizică recreativă (1000.3 Fitness și programe de recreare) 

823.1 Cultura fizică de recuperare (1001.1 Kinetoterapie și terapie ocupațională) 

861.1 Securitate civilă și ordine publică (1032.1 Securitate civilă și publică) 
 

    În baza concluziilor prezentate în Rapoartele de evaluare externă, s-a constatat că standardele de 

acreditare corespund cerințelor stabilite și standardele de evaluare minime obligatorii sunt realizate. 

Ca urmare, Consiliul de Conducere al ANACEC a luat următoarele decizii: 

1. Autorizarea de funcționare provizorie a programului de studii superioare de licență 

1000.2 Organizarea și dirijarea sportului, forma de învățământ: cu frecvență și cu 

frecvență redusă (decizia nr.7 din 25.05.2018); 

2. Autorizarea de funcționare provizorie a programului de studii superioare de licență 

1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement, forma de învățământ: cu frecvență și cu 

frecvență redusă (decizia nr.8 din 25.05.2018); 

3. Acreditarea pentru o perioada de 5 ani a programului de studii superioare de licență 

1000.3 Fitness și programe de recreare forma de învățământ: cu frecvență și cu frecvență 

redusă (decizia nr.14 din 25.07.2018); 

4. Acreditarea pentru o perioada de 5 ani a programului de studii superioare de licență 

1032.1 Securitate civilă și publică forma de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă 

(decizia nr.15 din 25.07.2018); 

5. Acreditarea condiționată pentru o perioada de 3 ani a programului de studii superioare 

de licență 1000.1 Antrenament sportiv forma de învățământ: cu frecvență și cu frecvență 

redusă (decizia nr.16 din 25.07.2018); 

6. Acreditarea pentru o perioada de 5 ani a programului de studii superioare de licență 

1001.1 Kinetoterapie și terapie ocupațională forma de învățământ: cu frecvență (decizia 

nr.17 din 25.07.2018). 

3.2. Programe de master 
  

Programele de masterat orientate spre cercetare 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.  

Programele de licenţă, masterat şi doctorat se desfăşoară în cadrul locaţiilor de bază ale 

Universităţii. Toate programele de studii se derulează în deplină legalitate. Programele de studii 

universitare de licenţă şi masterat îndeplinesc standardele şi cerinţele normative de calitate instituite 

prin Metodologia Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare. 

Programele de masterat oferite de USEFS se încadrează în 4 domenii generale de studii 

(Tabelul 3) și sunt prevăzute pentru un volum de 90 sau 120 puncte credite. 
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    Tabelul 3. Programe de master în cadrul USEFS 

Domeniul general 

de studiu 
Programe de master 

Durata 

studiilor 

Nr. 

credite 

 

011 Ştiinţe ale 

educaţiei 

Tehnologii de educație și instruire motrică 1,5 ani 90 

Asistența psihopedagogică în sport 1,5 ani 90 

 

100  Ştiinţe ale 

sportului 

 

 

 

 

 

Teoria și metodologia activității motrice 1,5 ani 90 

Managementul culturii fizice 2 ani 90 

Marketing și legislație în sport 2 ani 120 

Sport și mass-media 2 ani 120 

Tehnologia antrenamentului sportiv 1,5 ani 90 

Tehnologii și management în fitness 2 ani 120 

Tehnologii kinetoterapeutice de recuperare 2 ani 120 

Terapia manuală și kinesiologie aplicativă 1,5 ani 90 

Logopedie și motricitate verbală 2 ani 120 

Nutriție sportivă și dietetică 2 ani 120 

101 Servicii publice 
    Tehnologii și management în turism 

 

2 ani 120 

103 Servicii ale 

securității 
Management în protecție, pază și securitate 

2 ani 120 

 

 

3.3. Programe de doctorat (listă conform Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice) 

      În cadrul Școlii Doctorale USEFS se pregătesc doctori în științe la specialitatea 533.04 - 

Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. 

Studiile superioare de doctorat se organizează și se desfășoară în cadrul școlii doctorale a 

USEFS în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 

2014, Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014, cu Carta Universității coordonată cu 

Ministerul Educației nr.IS-16/02.06.2015, aprobată la şedinţa Senatului USEFS din 02.06.2015 

(proces-verbal nr.9) și Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii 

superioare de doctorat. 

Programul de studii superioare de doctorat, 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 şi parcurgerea programului de 

cercetare  materializată prin articole publicate, rapoarte de cercetare susţinute şi aprobate în cadrul 

şcolii doctorale a universităţii, participarea cu lucrări la conferinţe ştiinţifice, precum şi prin 

susţinerea publică cu succes a tezei de doctorat.  
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Modul de alocare a creditelor de studiu este stabilit de Consiliul Şcolii doctorale a 

universităţii în conformitate cu prevederile regulamentului propriu, ale legislaţiei în vigoare şi este 

aprobat de Consiliul ştiinţific al USEFS. 

Studiile superioare de doctorat din cadrul Școlii doctorale USEFS se organizează cu frecvenţă  

sau cu frecvenţă redusă.  

Sub îndrumarea conducătorilor de doctorat  își fac studiile 86 studenți-doctoranzi (Tabelul 4). 

Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 5 studenţi-doctoranzi, aflaţi în diverse 

stadii ale studiilor de doctorat. Pentru desfăşurarea doctoratului, pe lângă conducătorul de doctorat, 

studentul-doctorand este sprijinit şi de o comisie de îndrumare, formată din alţi 3 membri ai echipei 

de cercetare  sau din alte persoane afiliate Şcolii doctorale, ori din cadre didactice şi de cercetare 

neafiliate acesteia. Unul dintre membrii comisiei de îndrumare va funcţiona în calitate de referent 

oficial al tezei de doctorat. 

 Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma 

consultării cu studentul-doctorand şi aprobată de Consiliul ştiinţific al universităţii. 

 

Tabelul 4. Contingentul de studenți-doctoranzi, mai 2018 

Nr. crt.  

Anii de studii 

Țara  

      Total Republica 

Moldova România Sudan 

1 Anul I 10 19 - 29 

2 Anul II 9 4 - 13 

3 Anul III 10 8  18 

4 Anul IV 9 16 1 26 

 TOTAL 38 47 1 86 

 
 
3.4. Programe de postdoctorat 

           La USEFS programul de postdoctorat este organizat specialitatea 533.04 - Educație fizică, 

sport, kinetoterapie și recreație. În anul de studii 2017-2018 la acest program n-a fost înmatriculat 

nici un candidat. 

         În conformitate cu Regulamentul Comisiei Superioare de Atestare privind organizarea și 

desfășurarea studiilor  postdoctoratului,  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.173 din 18 februarie 

2008 și în baza raportului de activitate științifică pe perioada aprilie 2017-aprilie 2018, dna 

Mocrousov Elena, dr., lector universitar, a fost promovată în anul II de studii de postdoctorat.  

     Pe parcursul anului de studii 2017-2018 :  

 Buftea Victor, dr., conf.univ., a susținut teza de doctor habilitat cu tema: Controlul și 

planificarea procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu; 

 Aftimiciuc Olga , dr.conf.univ., a susţinut teza de doctor habilitat cu tema Legităţile formării 

ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică au susţinut tezele în 

cadrul catedrei de specialitate şi în Seminarul Ştiinţific de profil, iar în data de 25.06.2018 sunt  

planificate susţinerea tezelor în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat. 

 

3.5. Formare profesională continuă (indicarea denumirii programului, nr. de ore, forma de 

certificare, nr. persoanelor instruite) 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport oferă programe de studiu de formare şi 

dezvoltare profesională continuă în strânsă legătură cu dinamica pieţei de muncă, pentru 
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acumularea competenţelor şi abilităţilor cu care universitatea contemporană este chemată să-i 

înzestreze pe indivizi. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de 

competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe 

standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii 

universitare. 

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport se realizează 

prin intermediul cursurilor de perfecţionare, care sunt programate pe un an calendaristic, în cadrul 

cărora îşi perfecţionează măiestria pedagogică profesorii de educaţie fizică din diverse instituţii de 

învăţământ preuniversitar (şcoli, gimnazii, licee, şcoli de meserii, colegii), o deosebită atenție 

acordându-se formării la cursanţi a competenţelor praxiologice, fapt pentru care, în cadrul 

cursurilor de perfecţionare, se utilizează diverse forme de instruire: lecţii teoretico-metodice, lecţii 

de laborator, seminarii, traininguri etc. În acest context, un rol hotărâtor îi revine şi practicii 

instructiv-formative, realizată în cele mai bune instituţii de învăţământ din republică, precum şi în 

şcolile sportive cu bogate tradiţii şi experienţe. Se practică asistarea orelor demonstrative de 

educaţie fizică, precum şi a lecţiilor de antrenament, desfăşurate de cei mai experimentaţi profesori 

şi antrenori din ţară. Menţionăm existenţa colaborării fructuoase dintre DFPC şi instituţiile de 

învăţământ, şcolile şi cluburile sportive din mun. Chişinău, precum şi din republică. 

Departamentul de Formare Profesională Continuă al USEFS (DFPS) deține și aplică 

reglementările definite și publicate în prealabil, acoperind toate fazele procesului de formare 

continuă, diverse proceduri de atragere și înscriere la programul de formare profesională continuă. 

Adulţii pot participa la programe de formare profesională în condiţiile legii, fără discriminare pe 

criterii de vârstă, gen, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă.  

Dovadă a aplicării în mod consecvent a procedurilor de mediatizare este majorarea în anul 

curent a numărului de cadre didactice care au finalizat cu succes programele de formare și au 

obținut certificate de absolvire a cursurilor de formare continuă (Tabelul 5). 

Programul cursului de formare atât pentru profesori de educație fizică, cât și pentru profesori-

antrenori la diverse probe de sport conţine 150 ore, se realizează în 3 săptămâni şi asigură 

cursantului 20 de credite pentru atestare la grade didactice (cu condiţia că acesta susţine la finele 

cursului probele de evaluare). 

 

Tabelul 5. Certificăte acordate  cadrelor didactice în perioada 2016-2018 pe categorii 

Nr 

crt 
Categoria de specialişti 

2018 

ian.-mai 
2017 2016 

1. Profesori de educaţie fizică din şcoli, gimnazii, licee  26 95 161 

2.  Profesori de educaţie fizică din şcoli de meserii  1 2 8 

3. Profesori de educaţie fizică din colegii  - 8 2 

4. Profesori de educaţie fizică din instituţii superioare de învăţământ - 4 - 

5. Profesori-antrenori la diverse probe de sport 114 150 57 

6. Conducători ai cercului  de turism - - - 

7. Cadre didactice din şcoli-grădiniţe 1 1 - 

TOTAL:   170 

din 309 

înscriși 

260 228 

 

Programul cursului de formare atât pentru profesori de educație fizică, cât și pentru profesori-

antrenori la diverse probe de sport conţine 150 ore, se realizează în 3 săptămâni şi asigură 
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cursantului 20 de credite pentru atestare la grade didactice (cu condiţia că acesta susţine la finele 

cursului probele de evaluare). 

În anul curent au fost aprobate două programe noi, cu durata studiilor de 18 luni, de la 2700 

ore până la 3600 ore (+modulul compensator pentru absolvenții altor domenii de studiu), 

echivalente cu 90 credite de studiu: 

- recalificare în domeniul Științe ale educaţiei – profesori de educaţie fizică; 

- recalificare în domeniul Științe ale sportului – profesori-antrenori la diverse probe de sport 

din şcoli şi cluburi sportive etc. 

Relevanța programelor de formare profesională continuă/recalificare profesională rezidă în 

dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din domeniul Științe ale educației și 

sportului din perspectiva formării competenţelor şi promovarea valorilor educaţionale în formarea 

personalităţii elevului/sportivului. Programele de formare profesională continuă, în dependenţă de 

categoria de specialişti, poartă caracter diferenţiat, însă toate includ acele module care contribuie la 

dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale a beneficiarilor (prin achiziţia de noi cunoştinţe, 

schimb de experienţă profesională, diverse elaborări de materiale, asistenţe şi analize a activităţilor 

didactice, etc.). 

Modulele educaţionale incluse în programele de formare a specialiştilor de educaţie fizică şi 

sport sunt reflectate în Tabelul 6. 

         Tematica modulelor respective este selectată în conformitate cu cerinţele profesiogramei 

specialiştilor din domeniu, accentul fiind plasat pe cunoaşterea particularităţilor anatomo-

fiziologice, psihologice, biomotrice, intelectuale etc. ale elevului/sau sportivului.   

 

Tabelul 6. Modulele educaţionale incluse în programele de formare profesională continuă 

Programe  de  formare  profesională  continuă  

pentru profesori de educaţie fizică  

din sistemul de învăţămînt preuniversitar 

pentru profesori-antrenori  

din şcolile şi cluburile sportive 

1. Teoria educaţiei fizice 

2. Informatica 

3. Psihopedagogia învăţămîntului   

    formativ 

4. Didactica disciplinei / Curriculum de  

    educaţie fizică 

1. Aspecte sociopedagogice şi  

    psihologice ale sportului 

2. Fiziologia / medicina sportivă 

3. Informatica 

4. Managementul sportiv 

5. Metodologia antrenamentului sportiv  

    Modern 

 

La finele fiecărui curs de perfecţionare participanţii la programul de formare continuă susţin 

probe de evaluare care caracterizează, gradul dezvoltării competenţelor profesionale ale acestora. În 

acest context, pe parcursul studiilor, aceştia efectuează diverse elaborări, participă cu comunicări 

tematice în cadrul seminarelor metodologice şi susţin probe practice etc. 

În realizarea programului de formare a profesorilor de educaţie fizică din sistemul 

preuniversitar, precum şi a profesorilor-antrenori pentru anul de studii 2017-2018 au fost implicaţi 

specialişti, experţi în materie, din diferite instituţii de învăţământ (gimnazii, licee, universităţi), din 

alte diverse structuri (Centrul Naţional „AtletMed”, Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi 

Sportului). Însă, cel mai mare număr de formatori, care au predat ore la cursurile de perfecţionare, 

sunt cadrele didactice universitare de la catedrele Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Spot, a 

căror pondere de  implicare se cuantifică la peste 90 %. 
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În Tabelul 7 sunt reflectate nominal cadrele ştiinţifico - didactice ale universităţii, care au fost 

implicate în programul de instruire - formare continuă în perioada de referinţă. 

 

Tabelul 7. Cadrele ştiinţifico - didactice ale universităţii, care au fost implicate în 

programul de instruire - formare continuă în perioada de referinţă 

Nr. 

crt. 
Catedra 

Numele, prenumele 

cadrului didactic 

Gradul ştiinţific, titlul 

ştiinţifico-didactic 

1. Bazele Teoretice  

ale Culturii Fizice 

1. Sava Panfil conferenţiar universitar 

2. Branişte Gheorghe dr., conf. universitar 

3. Arseni Igor dr., conf. universitar 

4. Poburnîi Pavel dr., prof. universitar 

5. Triboi Vasile dr., conf. universitar 

2. Catedra Atletism 1. Mruţ Ivan dr., conf. universitar 

2. Cravciuc Gheorghe lector superior 

3. Catedra Gimnastică 1. Buftea Victor dr., conf. universitar 

2. Grimalschi Teodor dr., prof. universitar 

4. Catedra Drept 1. Arhiliuc Sergiu dr., conf. universitar 

5. Catedra Teoria şi Metodica 

Jocurilor  

1. Mocrousov Elena dr., conf. univ. 

2. Conohova Tatiana dr., conf. univ. 

3. Bragarenco Nicolae dr., lector univ. 

4.Sîrghi Sergiu dr., lector univ. 

6. Catedra Medicină Sportivă 1. Moroşan Raisa dr. hab., prof. univ. 

2. Țîganaș Odetta dr., conf. univ. 

3. Erhan Ecaterina dr., conf. univ. 

4. Lupașco Victor  dr., conf. univ. 

5. Jucov Artiom dr., conf. univ. 

6. Dudnic Eugen dr., conf. univ. 

7. Catedra Ştiinţe Psihopedagogice 

şi Socioumansitice 

1. Goncearuc Svetlana dr., prof. univ. 

2. Calugher Viorica dr., conf. univ. 

3. Ghețiu Adelina dr., lector univ. 

8.  Catedra Managementul Culturii 

Fizice 

1. Budevici-Puiu Anatolie dr., prof. univ. 

2. Budevici-Puiu Liliana dr., conf. univ. 

3. Dervici Ana lector universitar 

9. Catedra Kinetoterapie 1. Zavalişca Aurelia dr., conf. univ. 

10. Catedra Limbi Moderne 1. Luca Aliona lector superior 
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Taxele pentru programele de formare continuă sunt acoperite de către beneficiari, angajatorii 

acestora sau de către sponsori, iar în anul curent – de către stat, fiind alocate câte 1100 lei per 

cursant, inclusiv costul certificatului de formare. 

DFPC dispune de un sistem funcțional de gestionare a informației: baze de date (variantă 

hârtie și electronice) privind datele de contact ale instituțiilor de învățământ preuniversitar; 

statistica, pe ani, a persoanelor certificate; datele de contact ale profesorilor de educație fizică și ale 

profesorilor-antrenori la diverse probe de spor din țară etc. 

         DFPC monitorizează sistematic și evaluează periodic programele pe care le oferă pentru a se 

asigura că acestea își ating obiectivele și răspund nevoilor formabililor și ale societății. La finele 

fiecărui curs, formabilii evaluează calitatea organizării şi desfăşurării cursurilor, precum şi 

programele de studii, ceea ce facilitează îmbunătățirea continuă a acestora. Orice măsură planificată 

sau implementată ca rezultat al evaluării este comunicată tuturor celor interesați. 

Ca şi activităţi de perspectivă DFPC îşi propune: 

 Revizuirea/actualizarea programelor de formare continuă în conformitate cu cerințele 

actelor normative în vigoare și nevoile de formare a persoanelor interesate de formare în domeniul 

educației și sportului. 

 Colaborarea cu conducerea USEFS și șefii de catedre în vederea îmbunătățirii/dezvoltării 

programelor de formare continuă; formarea continuă a personalului ştiinţifico-didactic al USEFS în 

problematica educaţiei adulţilor şi pentru formarea unor competenţe lingvistice (engleză şi 

franceză). 

 Înaintarea cererii către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

pentru a solicita evaluarea externă a celor două programe de studiu. 

 Organizarea cursurior de perfecţionare pentru profesori-antrenori în baza criteriului de 

specializare a acestora. 

 

4. Sistemul intern de asigurare a calităţii 

Conceptualizarea managerial-organizaţională şi strategică a instituţiei privind asigurarea 

calității este reflectată în Politica USEFS în domeniul calităţii a USEFS, aprobată prin Hotărârea 

Senatului p.v.2 din 17.11.2014, prin care se menţionează ca scop: implementarea şi menţinerea la 

nivelul întregii universități a unui sistem de management al calităţii, proiectat şi documentat în 

conformitate cu prevederile standardului internaţional ISO 9001:2008, domeniul de aplicare al 

căruia este și prestarea de servicii educaţionale. Un rol aparte revine implementării în USEFS a 

stipulărilor documentelor de constituire a Procesului de la Bologna, accentul fiind pus pe calitatea 

studiilor, dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice şi perfecţionarea managementului universitar. 

USEFS tinde să se menţină, prin calitate şi performanţă, în topul instituţiilor de învăţământ 

superior din Moldova prin realizarea următoarelor obiective strategice: 

 îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi adecvarea acestora la exigenţele 

pieţei forţei de muncă pentru a menţine un nivel înalt de satisfacţie a clienţilor, angajaţilor şi tuturor 

părţilor interesate;

 compatibilizarea şi alinierea activităţilor USEFS la practicile academice din ţările Uniunii 

Europene şi alte state cu nivel înalt de dezvoltare;

 dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale personalului didactic şi de cercetare 

şi conştientizarea importanţei acestora in asigurarea calităţii serviciilor;

 îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor desfăşurate în USEFS, considerând prioritare 

principalele ei dimensiuni: învăţământ, cercetare ştiinţifică şi inserţie socială.
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Obiectivele strategice stau la baza obiectivelor specifice ale proceselor, care se realizează în 

conformitate cu prevederile Sistemului de Management al Calităţii (SMC) din USEFS. 

SMC din USEFS este axat pe satisfacerea cerinţelor clienţilor, prin asigurarea competenţei 

instituţionale, pentru a produce prin intermediul unor procese eficiente şi eficace servicii 

educaţionale şi ştiinţifice competitive. 

 

4.1. Structura responsabilă  
Organele responsabile de asigurarea calității serviciilor educaționale oferite de USEFS sunt: 

Senatul USEFS, Consiliul  Facultății și Catedra, în cadrul ședințelor acestora se monitorizează 

calitatea activităților educaționale; sunt discutate și luate decizii referitoare la asigurarea calității. 

Infrastructura calității în cadrul USEFS activează în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de funcționare a infrastructurii calității în cadrul USEFS (aprobat prin Hotărârea 

Senatului din 17.10.2014, p.v. 2) și include următoarele: Consiliul Calității, Departamentul 

Management al Calității, Comisii de asigurare a calității la facultăți, Echipe de calitate la  catedre 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Organigrama infrastructurii de management intern al calităţii al USEFS 

 

Președintele Consiliului Calității este prorectorul pentru dezvoltarea academică și calitatea 

studiilor, Demcenco Petru, dr., conf.univ., care deține următoarele responsabilităţi:  
 asigură că procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate şi menţinute;  
 raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea SMC şi despre 

orice necesitate de îmbunătăţire; 

 sigură promovarea cerinţelor clientului în cadrul USEFS; 

 menţine legătura cu părţile externe în aspecte referitoare la SMC. 

Departamentul  Management al Calității răspunde de implementarea politicilor şi obiectivelor 

referitoare la calitate în USEFS. 

 

4.2. Proceduri/mecanisme implementate/testate la nivel instituţional 

       Sistemul de Management al Calitгюii (SMC), dezvoltat și implementat оn cadrul USEFS оn 

perioada de raportare, contribuie la atingerea viziunii și misiunii asumate de cгtre USEFS, fiind 

alcгtuit din structuri și documente de evaluare și asigurare a calitгții, precum și dintr-un sistem de 

relații stabilite оntre aceste componente, care are ca scop ţinerea sub control asigurarea calităţii 

procesului didactic şi de cercetare în toate componentele sale.  
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http://www.ase.md/ro/subdiviziuni/dsdcmc.html
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Managementul calității se centrează pe acele strategii, structuri, tehnici și operații prin care 

USEFS își evaluează în mod consecvent capacitatea de asigurare a calității și identificarea 

posibilității de îmbunătățire a calității educației, utilizând sisteme de informații care demonstrează 

rezultatele obținute în învățare și cercetare. 

Principalul obiectiv urmărit în domeniul managementului calității, în anul 2017-2018, a fost 

dezvoltarea Sistemului de Management al Calității și orientarea acestuia pe principiile strategice, 

definite în Strategia de dezvoltare a USEFS, 2015-2020. 

Măsurile adoptate de USEFS în vederea asigurării calității, prin intermediul membrilor 

Consiliului Calității, Departamentului Management al Calităţii şi Comisiei de Audit Intern, se 

referă la: 

 aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu și diplomelor ce 

corespund calificărilor, în conformitate cu legislația în vigoare; 

 existența unor proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării; 

 calitatea personalului didactic și de cercetare; 

 funcționalitatea structurilor organizatorice de asigurare a calității educației, conform 

legislației în vigoare. 

În concordanţă cu deciziile strategice adoptate în USEFS, Consiliul Calității a optat în anul de 

studii 2017-2018 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.  

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, a apărut necesitatea de a 

revizui/actualiza Manualul Calității și Sistemul de Management al Calității USEFS, decizie 

asumată de către Consiliul Calității, proces-verbal nr. 7 din 30.11.2017. Documentele elaborate au 

fost discutate la nivel de structuri instituționale de asigurare a calității și avizate de către Consiliul 

Calității, proces-verbal nr. 8 din 20.12.2017, iar ulterior aprobate de Senatul USEFS, proces-verbal 

nr. 5 din 01.02.2018. 

În rezultatul analizei riguroase a rezultatelor auditului intern și a procesului educațional, s-a 

decis inițierea procesului de elaborare/revizuire/actualizare a procedurilor privind organizarea și 

funcționarea structurilor din cadrul sistemului, decizie asumată de către Consiliul Calității la 

începutul anului de studii 2017-2018, proces-verbal nr. 01 din 04.09.2017. Astfel, membrii 

Consiliului Calității, în colaborare cu celelalte structuri de asigurare a calității din cadrul USEFS, 

au revizuit/actualizat 10 proceduri de sistem, după cum urmează: 

1) Procedura de sistem PS-01 - Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii (aprobată de Senat, proces-verbal nr. 01 din 28.09.2017). 

2) Procedura de sistem PS-02 - Monitorizarea proceselor de predare – învăţare – evaluare 

(aprobată de Senat, proces-verbal nr. 06 din 29.03.2018).  

3) Procedura de sistem PS-03 - Autoevaluarea programului de studii (aprobată de Senat, 

proces-verbal nr. 06 din 29.03.2018).  

4) Procedura PS–04 - Evaluarea programelor de studii de către studenți și absolvenți (aprobată 

de Senat, proces-verbal nr. 06 din 29.03.2018).  
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5) Procedura PS-05 - Mecanismele de evidenţa a angajării şi a evoluţiei absolvenţilor în cîmpul 

muncii la programul de studii (aprobată de Senat, proces-verbal nr. 06 din 29.03.2018).  

6) Procedura PS-06 - Activități de orientare profesională și competitivitatea absolvenților pe 

piața muncii (aprobată de Senat, proces-verbal nr. 06 din 29.03.2018). 

7) Procedura PS–07 - Chestionarea studenților (aprobată de Senat, proces-verbal nr. 01 din 

28.09.2017). 

8) Procedura de sistem PS–08 - Procedura antiplagiat (aprobată de Senat, proces-verbal nr. 01 

din 28.09.2017). 

9) Procedura de sistem PS–09 - Evaluarea programelor de studii de către angajatori (aprobată 

de Senat, proces-verbal nr. 06 din 29.03.2018). 

10) Procedura de sistem PS–10 - Evaluarea performanțelor cadrelor didactice(aprobată de 

Senat, proces-verbal nr. 01 din 28.09.2017) (aprobată de Senat, proces-verbal nr. 06 din 

29.03.2018). 

De asemenea, în procesul de lucru a apărut necesitatea de a mai reglementa unele procese și a fost 

elaborată: 

1) Procedura de sistem PS – 11 - Procedura privind efectuarea stagiului de practică în cadrul 

programelor de studii universitare de licenţă/masterat (aprobată de Senat, proces-verbal nr. 06 din 

29.03.2018). 

Odată cu aprobarea documentelor revizuite au fost organizate și desfășurate ședințe de 

informare/instruire a structurilor din sistem cu privire la planificarea activităților privind evaluarea 

și asigurarea calității la nivelul facultăților și catedrelor pentru anul 2017-2018. 

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 оntregului sistem de documente și la asigurarea fluxurilor de informații și documente 

privind evaluarea și asigurarea calității în cadrul USEFS. Astfel, în anul 2017-2018, s-a 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. 

În ceea ce privește desfășurarea proceselor de audit intern al calității, atât la nivel de 

universitate, cât și la nivelul facultăților, au fost desfășurate misiuni de audit intern cu scopul 

evaluării calității activităților desfășurate. Din analizele efectuate, s-a constatat faptul că, în unele 

situații, la nivelul facultăților, în urma desfășurării procesului de audit intern, nu au fost constituite 

toate documentele aferente dosarului misiunii de audit intern. În acest sens, Consiliul Calității 

apreciază că este necesară instruirea suplimentară a membrilor comisiilor de evaluare și asigurare a 

calității constituite la nivelul facultăților pentru aplicarea procedurilor de sistem. 

Cu privire la evaluare externă a programelor de studii, s-a constatat faptul că  rezultatele 

evaluărilor desfășurate pe parcursul anului 2017-2018, reflectate în calificativele obținute au fost 

bune. Din analiza informațiilor și datelor colectate s-a constatat faptul că au existat situații în care, 

la nivelul decanatelor, nu au fost elaborate și implementate planuri cu măsuri de îmbunătățire a 

programelor de studii, dezbătute și aprobate în Consiliul Facultății, pentru corectarea 

neconformităților identificate cu ocazia evaluării externe, respectiv pentru implementarea 
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recomandărilor formulate cu această ocazie. În acest sens, membrii Consiliului Calității propun ca, 

începând cu anul 2018, corectarea neconformităților/implementarea recomandărilor rezultate în 

urma evaluărilor externe a ANACEC să se realizeze conform unei proceduri operaționale a cărei 

implementare să fie monitorizată de către Departamentul Management al Calității și Departamentul 

Studii, prin responsabilul de programe universitare.  

În ceea ce privește evaluarea anuală a calității programelor de studii, Consiliul Calității a 

constatat faptul că, la nivelul facultăților, pentru toate programele de studii, au fost desfășurate 

activități privind evaluarea periodică a calității, fiind aplicată Procedura privind inițierea, 

aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii PS-01.  

În cadrul facultăților au fost desfășurate și raportate misiuni de audit intern care au avut ca 

obiectiv verificarea desfășurării procesului de evaluare și notare a studenților. Verificările au fost 

efectuate în perioada sesiunilor de examene. Pentru îmbunătățirea acestui proces, Consiliul Calității 

propune revizuirea Regulamentului privind evaluarea activității de învățare a studenților pentru 

introducerea/detalierea unor prevederi legate de planificare a evaluărilor finale, subiectele de 

evaluare/metode și tehnici de evaluare, comunicarea rezultatelor și contestarea rezultatelor.  

Măsurarea satisfacției studenților a fost o activitate importantă desfășurată la nivelul tuturor 

facultăților/catedrelor în anul 2017-2018. Consiliul Calității a constatat faptul că activitatea 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. 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.  

Consiliul Calității USEFS a realizat acţiunile planificate pentru anul de studii 2017-2018. 

Majoritatea acțiunilor planificate au avut un caracter practic, celelalte – poartă un caracter 

permanent și realizarea acestora va continua și în viitor. 

În condiţiile stabilirii politicii referitoare la calitate, managementul de la cel mai înalt nivel 

trebuie să ţină cont de următoarele:  

a) nivelul şi tipul îmbunătăţirilor necesare pentru atingerea performanţelor de către 

universitate;  

b) nivelul aşteptat al satisfacţiei clienţilor;  

c) dezvoltarea în perspectivă a universității;  

d) resursele necesare pentru a îndeplini cerinţele indicatorilor de performanță;  

e) contribuţia potenţială a angajatorilor, a mediului socio-economic, în general, la succesul 

USEFS.  

Punerea în practică a orientării generale privind calitatea presupune asumarea şi îndeplinirea 

următoarelor obiective:  

a) îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor absolvenţilor Universităţii prin proiectarea şi 

realizarea unor programe de studii care să ţină seama de schimbările care se produc în Republica 

Moldova şi în lume;  



 

46 

b) acordarea unei atenţii sporite cercetării ştiinţifice realizate de cadre didactice, studenţi şi 

masteranzi şi persoane interesate, îndeosebi pe latura realizării de proiecte şi parteneriate ştiinţifice 

cu organizaţii academice şi ştiinţifice din ţară şi din străinătate;  

c) atragerea firmelor angajatoare la dezvoltarea unor parteneriate cu Universitatea pentru 

îmbunătăţirea programelor de studii apte să vină în sprijinul clienţilor şi deopotrivă beneficiarului 

final al serviciilor educaţionale-societatea;  

d) asigurarea cadrului organizatoric şi mijloacelor necesare participării efective a studenţilor 

la programele de cercetare ştiinţifică;  

e) evaluarea permanentă a gradului de satisfacţie al studenţilor şi masteranzilor faţă de oferta 

educaţională şi gradul lor de implicare în soluţionarea unor aspecte privind procesul educaţional şi 

cercetarea ştiinţifică;  

f) evaluarea personalului didactic şi eficienţa activităţii prestate; g) evaluarea satisfacţiei 

angajatorilor faţă de nivelul de pregătire profesională a absolvenţilor şi modul lor de implicare în 

elaborarea şi aplicarea programelor educaţionale. 
  

Evaluarea personalului în USEFS a se realizează prin următoarele modalităţi: 

 Evaluarea în cadrul concursului de ocupare a posturilor în conformitate cu Regulamentul cu 

privire la ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior universitar din 

Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 21 septembrie, 2010; 

 Evaluarea în cadrul concursului de ocupare a funcţiilor şi posturilor de conducere în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi alegerea 

organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat prin 

Ordinul ME nr. 697 din 04 noiembrie, 2011; 

 Evaluarea anuală a performanțelor cadrelor didactice se face în conformitate cu Procedura 

de sistem – 10 Evaluarea performanţelor cadrelor didactice.   
    

4.3.Exemple/date statistice/indicatori de creştere a calităţii  

 

Conform deciziei Consiliului Calității în cadrul USEFS se aplică, de 2 ori pe an, chestionarul 

de evaluare a calităţii seminarului/cursului.  

Obiectivele evaluării: a stabili, din perspectiva beneficiarilor instruirii (studenţii), calitatea 

predării disciplinelor, ţinându-se cont de următoarele aspecte: 

I. Cadrul normativ al Programului de studii 

II. Curriculum pe discipline, managementul procesului de învăţământ, procesul de 

predare-învăţare-evaluare, cadre didactice 

III. Stagii de practică 

IV. Evaluarea rezultatelor academice 

V. Angajări în câmpul muncii 

VI. Serviciile universitare. 

Sondajul privind gradul de satisfacţie a studenţilor s-a realizat după finalizarea sesiunii de 

iarnă, în perioada 29.01–31.01.2018. Rezultatele sondajului permit atât stabilirea punctelor forte 

şi/sau slabe ale disciplinelor predate în cadrul Programului de studii precum și creşterea 

performanţelor cadrelor didactice şi a transparenţei procesului educaţional. 

Răspunsurile la întrebări au fost apreciate cu ajutorul unei scale de tip Likert în cinci puncte, 

astfel 5 puncte fiind acordate calificativului „excelent” sau pentru „foarte mulţumit”, iar 1 punct 

calificativului „nesatisfăcător” sau „deloc mulţumit”. 
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Tabelul 8. Rezultatele prelucrării chestionarului de evaluare a gradului de satisfacţie a 

studenţilor 

Facultatea Grupul evaluat Aprecierile  % 

1 2 3 4 5 

 

Protecție, Pază și 

Securitate 

I 2,00 5,00 14,00 38,00 40,00 

II 1,00 1,00 8,00 49,00 41,00 

III 2,00 3,00 4,00 31,00 59,00 

IV 3,00 1,00 13,00 40,00 42,00 

M1 % 2,00% 2,50% 9,75% 30,50% 45,50% 

 

Kinetoterapie 

 

I 5,00 15,00 27,00 16,00 37,00 

II 9,00 10,00 25,00 23,00 33,00 

III 2,00 8,00 12,00 48,00 30,00 

 IV 3,00 17,00 14,00 46,00 20,00 

M2 % 4,00% 12,00% 16,8 % 37,20% 30,00% 

 

 

Pedagogie 

I 2,80 7,20 12,00 34,00 52,80 

II 2,81 4,82 15,20 22,70 49,38 

III 2,60 8,20 17,00 32,00 37,50 

IV 2,81 4,80 15,20 22,70 49,40 

M3 % 2,73% 6,62% 14,7 0% 26,70% 46,50% 

 

 

Sport 

I 2,60 13,10 42,10 29,50 12,00 

II 1,25 13,50 22,00 21,40 38,70 

III 2,40 12,90 31,40 28,50 26,00 

IV 1,30 14,20 40,20 20,00 34,00 

M4 % 1,80% 13,00% 33,90% 24,60% 27,60% 

Media generală M1+M2+M3+M4 2,63% 12,36% 17,56% 29,75% 37,40% 

Nota: 

1.Grupul evaluat – facultăţilor au evaluat la alegere grupuri de studenţi, repartizaţi 

conform specialităţilor sau anului de studii. 

2. Aprecierile - 1 - deloc mulţumit; 2 - puţin mulţumit; 3 – mulţumit; 4 – foarte mulţumit; 5 

– excelent. 

3. M %  – media procentuală. 

 

Această evaluare ne permite să colectăm şi să analizăm datele care pot duce la îmbunătăţirea 

activităţii în cadrul USEFS. 

 

  

1. M - 2,63%  (deloc mulțumit) 

2. M - 12, 36% (puţin mulțumit) 

3. M - 17,12%  (mulţumit) 

4. M - 29,75%  (foarte mulţumit) 

5. M - 37,40%  (excelent) 

Figura 2. Media procentuală a gradului de satisfacţie a studenţilor 

 
 

37,40%

29,75%

17,12%

12,36%

2,63%
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4.4. Studenți implicați în asigurarea calității 
 

Studenţii din USEFS sunt considerați clienţi interni (ca participanţi) şi externi (consumatori) ai 

serviciilor educaționale oferite. Totodată, studentul este beneficiar al serviciilor educaționale și 

partener în activitatea de formare profesională a sa și a colegilor săi. 

În structura Senatului USEFS, Consiliilor facultăților, 20% din membrii sunt studenţi de la 

Ciclul I, Licenţă, Ciclul II, Masterat şi Ciclul III, Doctorat, care sunt aleşi la adunările 

reprezentanţilor grupelor academice din cadrul facultăților. 

Pentru a asigura calitatea și transparența procesului de formare profesională, cadrele didactice 

informează și discută, la începutul cursului, cu studenţii conținuturile unităților de curs, strategiile 

didactice şi criteriile de evaluare a competenților studenților. Subiectele pentru examene se aduc la 

cunoştinţa studenţilor cu cel puţin o lună înainte de începutul sesiunii. 

Studenții și alți beneficiari mai participă la evaluarea și asigurarea calității în cadrul 

următoarelor activități: 

 Evaluări anuale a calităţii predării, prin chestionarea studenților; 

 Chestionarea angajatorilor; 

 Chestionarea absolvenților USEFS; 

 Chestionarea studenților, care are ca scop stabilirea gradului de satisfacţie a studenţilor 

privind condiţiile şi serviciile oferite de USEFS; 

 Auditul intern; 

 Evaluări externe. 

Studenții au acces (http://www.usefs.md/acte normative externe si institutionale) la 

principalele acte normative referitoare la procesul educațional: 
 

 

Acte normative EXTERNE 
 

Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior 

Codul educaţiei al Republicii Moldova (nr. 152, 17 iulie 2014) 

Regulament privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III  

(Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 10 decembrie 2014) 

Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor 

în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I 

Regulament cu privire la evaluarea activității de învățare a studenților 

Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă 

Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior 

Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţământ superior 

 

Acte normative INSTITUȚIONALE 
Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de masterat, ciclul II în 

Univesitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport în anul 2017 

Metodologia de calculare a taxelor de studii, cazarea în cămine și altor servicii prestate de către 

universitatea de stat de educație fizică și sport 

Regulamentul cu privire la organizarea studiilor în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu 

Manualul Calitatii USEFS 

Raport cu privire la rezultatele sondajului privind gradul de satisfactie a studentilor USEFS in anul 

de studii 2017-2018 

Initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii 

Monitorizarea proceselor de predare/invatare/evaluare 

Procedura de autoevaluare a programului de studii 

Evaluarea programelor de studii de catre studenti, absolventi si angajati 

http://www.usefs.md/acte%20normative%20externe%20si%20institutionale
http://usefs.md/PDF_NEW/Nomenclator_final_GUVERN_2017.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Nomenclator_final_GUVERN_2017.pdf
http://usefs.md/PDF/Codul_Educatiei.pdf
http://usefs.md/PDF/HG_1007.pdf
http://usefs.md/PDF/HG_1007.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Nomenclator_2005.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Nomenclator_2005.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament-cadru_evaluare_activitate_invatare.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament-cadru_finalizare_studii.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulamentul_catedrei.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulamentul_facultatii.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/regulament_admitere_master_2017.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/regulament_admitere_master_2017.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Metodologia_de_calculare_a_taxelor.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Metodologia_de_calculare_a_taxelor.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Regulament_organizare_studii_in_baza_SNCS.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Manualul_Calitatii_USEFS_2018.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Raport_cu_privire_la_rezultatele_sondajului_privind_gradul_de_satisfactie_a_studentilor_USEFS_in_anul_de_studii_2017-2018.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Raport_cu_privire_la_rezultatele_sondajului_privind_gradul_de_satisfactie_a_studentilor_USEFS_in_anul_de_studii_2017-2018.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Initierea,aprobarea,monitorizarea_si_evaluarea_periodica_a_programelor_de_studii.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Monitorizarea_proceselor_de_predare-invatare-evaluare.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Procedura_de_autoevaluare_a_programului_de_studii.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Evaluarea_programelor_de_studii_de_catre_studenti,absolventi_si_angajati.pdf
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Procedura privind mecanismele de evidenta a angajabilitatii absolventilor si a evolutiei carierei 

Procedura privind activitatile de orientare profesionala si competitivitatea absolventilor pe piata 

muncii 

Procedura privind chestionarea studentilor USEFS 

Procedura antiplagiat 

Evaluarea programelor de studii de catre angajatori 

Evaluarea performantelor cadrelor didactice 

Procedura privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor de studii universitare de 

licenta/masterat 

Regulament TIC 

Regulament site USEFS 

Regulament privind functionarea caminelor USEFS 

Regulamentul de evaluare profesionala a cadrelor didactico-stiintifice 

Regulament cu privire la formarea continuă 

Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în USEFS 

Curiculum privind stagiile de practică ale studenților (ciclul I și ciclul II) 

Regulament cu privire la organizarea Ciclului II - studii superioare de mastera în cadrul USEFS 

Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în USEFS 

Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de asigurare a calității 

Regulament privind desfășurarea Activităților de Audit Intern al Calității USEFS 

Regulament de funcționare a Comisiei științifico-didactice a USEFS 

Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului management al calității USEFS 

Regulament de funcționare a infrastructurii calitaății USEFS 

Regulament locuri bugetare USEFS 

Regulamentul de aplicare a sistemului național de credite de studiu la USEFS 

Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare al stagiilor de practică (ciclul I si 

ciclul II) 

Codul de etică profesională al USEFS 

Contract de studii superioare de doctorat 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat (ciclul III) în 

USEFS 

Regulamentul şcolii doctorale 

Metodologia consiliere si ghidare studenti USEFS 

Regulamentul USEFS cu privire la organizarea și funcționarea structurii de autoguvernanță 

studențească 

Regulamentul de evaluare internă a programelor de studii de licență 

Regulament de funcționare a Centrului de ghidare USEFS 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale USEFS 

Regulamentul cu privire la normarea activității științifico-didactice și de cercetare în învățămîntul 

superior 

Regulament cu privire la modul şi condiiţiile de acordare a burselor în USEFS 

Regulament cu privire la delegarea personalului USEFS 

Regulament cu privire la metodologia de salarizare şi stimulare a personalului USEFS 

Regulament cu privire la elaborarea tezelor de licență 

Statutul Centrului de Ghidare 

Regulament de invatare 

Regulament privind prelucrarea informatiilor ce contin date cu caracter personal in sistemul de 

evidenta contabila 

Politica de securitate privind protectia datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul 

sistemelor informationale gestionate de USEFS a RM 

Regulament privind prelucrarea informatiilor ce contin date cu caracter personal in sistemul de 

evident a resurse umane a USEFS 

http://usefs.md/PDF_NEW/Procedura_privind_mecanismele_de_evidenta_a_angajabilitatii_absolventilor_si_a_evolutiei_carierei.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Procedura_privind_activitatile_de_orientare_profesionala_si_competitivitatea_absolventilor_pe_piata_muncii.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Procedura_privind_activitatile_de_orientare_profesionala_si_competitivitatea_absolventilor_pe_piata_muncii.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Procedura_privind_chestionarea_studentilor_USEFS.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Procedura%20antiplagiat.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Evaluarea_programelor_de_studii_de_catre_angajatori.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Evaluarea_performantelor_cadrelor_didactice.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Procedura_privind_efectuarea_stagiului_de_practica_in_cadrul_programelor_de_studii_universitare_de_licenta_masterat.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Procedura_privind_efectuarea_stagiului_de_practica_in_cadrul_programelor_de_studii_universitare_de_licenta_masterat.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Regulament_TIC.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Regulament_site_web.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/Regulament_privind_functionarea_caminelor_USEFS.pdf
http://usefs.md/PDF_NEW/REGULAMENTUL_DE_EVALUARE_PROFESIONALA_12.02.2018.pdf
http://usefs.md/PDF/regulament_FORMARE_CONTINUA_20.11.2017.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_posturi_didactice_USEFS.pdf
http://usefs.md/PDF/Curriculum_stagii_practica_usefs.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_MASTER.pdf
http://usefs.md/PDF/REGULAMENT_MOBILITATE.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_Comisii_de_asigurare_a_calitatii.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_AUDIT_INTERN.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_Comisia_Stiintifico-didactica.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_Departament_Management_Calitate.pdf
http://usefs.md/PDF/REGULAMENT_INFRASTRUCTURA_CALITATII.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_locuri_bugetare_USEFS.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_organizare_studii.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_stagii_practica.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_stagii_practica.pdf
http://usefs.md/PDF/Cod_etic_USEFS.pdf
http://usefs.md/PDF/contract_doctorat.pdf
http://usefs.md/PDF/regulamentul_ciclul_III.pdf
http://usefs.md/PDF/regulamentul_ciclul_III.pdf
http://usefs.md/PDF/regulamentul_scoala_doctorala.pdf
http://usefs.md/PDF/Metodologia_consiliere_ghidare_studenti_USEFS.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_autoguvernare_studenti_USEFS.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_autoguvernare_studenti_USEFS.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_evaluare_programe_USEFS.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_functionare_Centru_ghidare_USEFS.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_organe_conducere_USEFS.pdf
http://usefs.md/PDF/REGULAMENT_PRIVIND_NORMAREA2018.pdf
http://usefs.md/PDF/REGULAMENT_PRIVIND_NORMAREA2018.pdf
http://usefs.md/PDF_Facultate/Sport/Regulament_bursa_USEFS_.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_deplasari_USEFS.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_salariu.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_teze_licenta.pdf
http://usefs.md/PDF/Statutul_Centrului_Ghidare.pdf
http://usefs.md/PDF/Regulament_de_invatare.pdf
http://usefs.md/PDF/Contabilitate_date_cu_caracter_personal.pdf
http://usefs.md/PDF/Contabilitate_date_cu_caracter_personal.pdf
http://usefs.md/PDF/Politica_de_securitate_date_cu_caracter_personal.pdf
http://usefs.md/PDF/Politica_de_securitate_date_cu_caracter_personal.pdf
http://usefs.md/PDF/ResurseUmane_date_cu_caracter_personal.pdf
http://usefs.md/PDF/ResurseUmane_date_cu_caracter_personal.pdf
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Regulament privind prelucrarea informatiilor ce contin date cu caracter personal in sistemul de 

evident a al studentilor 

 

4.6. Utilizarea instrumentelor TIC în procesul educațional al USEFS 

        Secția de informatizare a USEFS este responsabilă de rezolvarea unor probleme specifice 

domeniului informatic, precum: 

- dezvoltarea şi menținerea sistemului informatic integrat (software şi hardware);  

- dezvoltarea prin introducerea în cadrul sistemului informatic existent a noi componente 

(aplicaţii); 

- actualizarea permanent a informaţiilor în spaţiul web şi de popularizare on-line a 

informaţiilor. 

Astfel, în procesul de predare-învăţare a USEFS este utilizată platforma electronic de învațare-

evaluare (Moodle), alte mijloace şi tehnologii moderne la mai mullt de 50% din disciplinele de 

studii. Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică ce valorifică principiile 

de modelare şi analiză cibernetică ale activităţii de curs, seminarii în contexul utilizării 

tehnologiilor informatice şi de comunicaţii. Cadrele ştiinţifico–didactice utilizează mijloacele 

tehnice puse la dispoziţia catedrelor de specialitate de către rectoratul universităţii (laptop, 

videoproiector) în procesul de predare a disciplinelor de studii. De asemenea, se utilizează în 

procesul de predare instruirea combinată, fiind forma de instruire în care metodele tradiţionale de 

instruire se aplică de rând cu cele moderne (cu utilizarea tehnologiilor). Internetul a extins 

învăţămantul online, astfel că studenţii îl utilizează în special în cadrul activităţii individuale la 

realizarea produsului finit stabilit prin curriculumul pe disciplină. Suporturile de curs în format on-

line reflectă abordarea curriculară şi contribuie la formarea competenţelor studenților la toate 

formele de învățământ utilizate. Astfel, majoritatea studenţilor utilizează suporturile de curs în 

format on-line în procesul de formare a competenţelor. În Figura 3 reflectăm grafic procentul 

cadrelor ştiinţifico – didactice care utilizează instruirea prin tehnologiile informaţionale la orele de 

curs şi seminarii, inclusiv alte mijloace tehnice (procent stabilit în urma consultării studenţilor cu 

privire la utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare). 

 

Figura 3. Procentul cadrelor ştiinţifico-didactice care utilizează instrumentele TIC la orele de 

curs şi seminarii 

http://usefs.md/PDF/Sectia_studii_date_cu_caracter_personal.pdf
http://usefs.md/PDF/Sectia_studii_date_cu_caracter_personal.pdf
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Totodată, în anul 2017 a fost creată baza de date pentru angajații USEFS și a fost inițiată 

crearea bazei de date pentru studenți. 

Astfel, în cadrul USEFS, Secția de informatizare a implimentat următoarele module: 

o Platforma e-Learning MOODLE 

o Modulul „Admiterea” (care permite evidența abiturienților, validarea cererilor abiturienților 

conform criteriilor: existența ofertei educaționale pentru specialitatea, limba, forma de studii 

selectată, existența locurilor în planul de înmatriculare pentru opțiunea selectată; prevenirea 

depunerii de 2 ori a cererii în baza aceluiași document; formarea raportelor operative cu numărul de 

cereri depuse pe specialitațirepartizarea locurilor bugetare în baza mediei de concurs și a prioritații 

opțiunilor). 

 

4.7. Dotarea universității cu calculatoare, acces la internet 

       În anul de studii 2017-2018 în USEFS au fost utilizate în total 205 calculatoare: 

dintre care 188 au fost conectare la internet și au fost utilizate în scopuri educaționale de către: 

personal didactic – 161 calculatoare; studenți - 16 calculatoare; în cadrul bibliotecii – 13 

calculatoare; în scopuri administrative – 15 calculatoare. 

 

5. Informaţii despre studenţi 

5.1. Contingentul de studenţi 

Contingentul de studenţi este prezentat în Anexele 2, 3 și 3a. În anul 2017-2018 în USEFS şi-

au făcut studiile: 1074 studenţi - la învăţământul cu frecvenţă, 629 studenţi - la învăţământul cu 

frecvenţă redusă ciclul I, licenţă; la ciclul II – 347 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, puttem concluziona, că la 1 Septembrie 2017 numărul total al studenţilor USEFS a 

fost de 2136 – Figura 4: 

 1703 la studiile universitare de licenţă (1953 în 2016-2017); 

 347 la studiile universitare de masterat (353 în 2016-2017; 

 86 la studiile de doctorat (80 în 2016-2017). 

Ca urmare a tendinţelor înregistrate în evoluţia demografică din ţara noastră, a ratei 

promovabilităţii la examenul de bacalaureat, a scăderii nivelului veniturilor reale generate de criza 

economică, în universitatea noastră, numărul de studenţi la programele de studii universitare de 

licenţă a scăzut faţă de anul anterior, faţă de anul de studii 2016 – 2017 (Figura 5), în timp ce la 

programele de master şi doctorat numărul studenţilor în 2017-2018 a înregistrat o uşoară creştere 

faţă de anul precedent Figura 6. 

 
Figura 4. Numărul studenţilor în anul de studii 2017 – 2018 
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Figura 5. 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. 

 

 

Figura 6. Dinamica numărului de masteranzi  şi doctoranzi înmatriculaţi la studii 

 

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 la ciclul I și ciclul II, învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă este 

prezentată în Anexa 4. 

 

5.3. Evaluarea studenţilor 

    Reuşita studenţilor pe ani de studii este prezentată în Anexa 5. 

        Reuşita academică a studenților USEFS este monitorizată annual și constituie unul dintre 

indicatorii calității procesului educațional. Astfel, în mediu, în anul de studii 2017-2018 aceasta 

constituie 78,62%. Cea mai joasă reuşită – 62,4% este la facultatea sport, cea mai înaltă – 86% - la 

facultatea kinetoterapie (Tabelul 9). 
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Tabelul 9. Reușita academică a studenților USEFS în anii de studii 2016-2017 și 2017-2018 
 

Anul de studii Facultatea 
Pedagogie  

Facultatea 
Sport 

Facultatea 
Kinetoterapie  

Facultatea 
Protecție, Pază 
şi Securitate 

Facultatea 
Învățământ cu 
Frecvenţă 
Redusă 

2016-2017  88,96%  53,15%  83,70%  74,36%  71,50%  

2017-2018 84,20% 62,40% 86% 78,3% 82,2% 

 

În Tabelul 10 şi Figura 5 prezentăm reuşita studenţilor (Ciclul I) pe anul de studii 2017-2018. 

Din tabelul respectiv putem obsrerva că aceasta a înregistrat o valoare procentuală a indicatorului 

măsurabil de 78,62%. În comparaţie cu anul de studiu 2016-2017 când reuşita studenţilor a 

înregistrat un procent de 82% putem menţiona că aceasta a scăzut ușor. 

În Tabelul 11 reflectăm reuşita studenţilor (Ciclul II) pe anul de studii 2017-2018. 

 

Tabelul 10. Reuşita studenţilor pe anul de studii 2017-2018 

Nr. 

crt. 
Anii de studii 

T
o
ta

l 

Forma de 

studii 

Limba de 

instruire 
Reuşita / nereuşita academică (notele anuale) 

R
eu

şi
ta

 (
%

) 

P
ro

m
o
v
aţ

i 

N
u
m

ăr
u
l 

d
e 

st
u
d
en

ţi
 l

a 
0
1
 

iu
li

e 
cu

re
n
t 

Z
i 

F
R

 

ro
m

 

ru
s 

A
: 

9
,0

1
–
 1

0
,0

 

B
: 

8
,0

1
–
9
,0

 

C
: 

7
,0

1
–
8
,0

 

D
: 

6
,0

1
–
7
,0

 

E
: 

5
,0

–
6
,0

 

F
X

: 
3
,0

1
–
4
,9

9
 

F
: 

1
,0

–
3
,0

 -
 

1 Anul I 605 425 180 530 75 73 281 184 42 25 - - 75,40 422 424 

2 Anul II 446 234 212 373 73 64 197 131 37 17 -  80,20 491 491 

3 Anul III 439 278 161 377 62 53 204 141 29 12 - - 78,50 472 472 

4 Anul IV 321 137 184 282 39 48 138 92 30 13 - - 83,35 58 58 

5 AnulV 67  67 67  23 31 13 - - - - 82,57   

TOTAL 1878 1074 804 1629 249 261 851 561 138 67 - - 78,62 1443 1443 

 

 

Figura 5. Dinamica reuşitei academice a studenţilor pentru anul de studii 2017-2018 comparativ 

cu anul de studii 2016-2017 

 

 

În Figura 6 prezentăm dinamica reuşitei academice a studenţilor - masteranzi pentru anul de 

studii 2017-2018 faţă de anul de studii 2016-2017. 
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Tabelul 11. Reuşita studenţilor pe ani de studii, Ciclul II, anul universitar 2017-2018 

Nr. 

crt. 
Anii de studii 

T
o
ta

l 

Limba de 

instruire 
Reuşita / nereuşita academică (notele anuale) 

R
eu

şi
ta

 (
%

) 

P
ro

m
o
v
aţ

i 

N
u
m

ăr
u
l 

d
e 

st
u
d
en

ţi
 l

a 
0
1
 

iu
li

e 
cu

re
n
t 

ro
m

 

ru
s 

A
: 

9
,0

1
–
 1

0
,0

 

B
: 

8
,0

1
–
9
,0

 

C
: 

7
,0

1
–
8
,0

 

D
: 

6
,0

1
–
7
,0

 

E
: 

5
,0

–
6
,0

 

F
X

: 
3
,0

1
–
4
,9

9
 

F
: 

1
,0

–
3
,0

 -
 

1 Anul I 142 142 - 38 91 13 - - - - 89 198 198 

2 Anul II 205 205 - 63 117 25 - - - - 94 191 63 

TOTAL 347 347 - 101 208 38 - - - - 92 389 261 

 

 

Figura 6. Reuşita academică a studenţilor - masteranzi pentru anul de studii 2017-2018 faţă de 

anul de studii 2016-2017 

     

        În Tabelul 12 prezentăm contingentul de absolvenți ai USEFS în anul de studii 2017-2018 și 

rezultatele (media examenului de licență – MEL) obținute la sesiunea de licență 2018. Astfel, în 

anul de studii 2017-2018 USEFS a fost absolvită de 421 absolvenți la 8 programe de studii de 

licență, media examenului de licență pentru toate programele fiind 8,69. 

 

Tabelul 12. Contingentul de absolvenți și media examenului de licență (MEL), 2018 

 

Nr.crt. Programele de studiu Forma de 

învățământ/nr. 

absolvenți 

Total 

absolvenți 

Media 

examenului de 

licență 

pe Program Cu 

frecvență 

 

M EL 

 

Cu 

frecvență 

redusă 

MEL 

1.  Educație fizică și psihopedagogie 23 (8,61) 21 (8,85) 44 8,73 

2.  Cultura fizică de recuperare 79 (9,30) - 79 9,30 

3.  Cultura fizică recreativă 40 (8,76) 44 (8,80) 84 8,78 

4.  Educație fizică și sport 30 (8,60) 37 (8,82) 67 8,71 

5.  Dans sportiv 3 (8,91) - 3 8,91 

6.  Securitate civilă și ordine publică 55 (8,03) 64 (8,26) 119 8,14 

7.  Servicii de securitate a proprietății 14 (8,40) - 14 8,40 

8.  Servicii antiincendii 11 (8,60) - 11 8,60 

9.  Total   421 8,69 
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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 

2016-20187 datorită creșterii capacității de predare 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. 

Studiile superioare de doctorat 

Admiterea la studii superioare de doctorat este procesul prin care are loc selecţia candidatului 

pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand, ciclul III, pentru care conducătorii de doctorat 

din cadrul şcolii doctorale a universităţii au obţinut finanţare de la buget sau din alte surse legale. 

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.  

Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii de doctorat numai absolvenţii cu 

diploma de studii superioare de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform 

legii. Admiterea la Școala doctorală 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. 

În Tabelul 13 prezentăm rezultatele admiterii la studii superioare de doctorat pentru anul de 

studii 2017-2018 în comparaţie cu anul de studii 2016-2017. 

 

Tabelul 13. Rezultatele admiterii la studii superioare de doctorat 

Nr. crt. 
Anul de 

studiu 

Forma 

de studii 

Cereri 

depuse 

Înmatriculați 
Total 

înmatricu

lați 

Republica 

Moldova 

România Alte state 

buget contract buget contract buget contract 

1 
2016/ 

2017 

zi  

21 

1 - - - - - 1 

frecvență 

redusă 

3 8 - 8 - - 19 

2 
2017/ 

2018 

zi  

30 

1 1 - - - - 2 

frecvență 

redusă 

2 6 - 19 - - 27 

 

Un indice foarte important  în pregătirea cadrelor științifice în cadrul studiilor superioare de 

doctorat este îndeplinirea programului de pregătire avansată, care are loc în primul an de studii 

(Tabelul 14). 

În prezent, studenții-doctoranzi  din anul II și anul III de studii își continuă activitatea de 

cercetare sub îndrumarea conducătorilor de doctorat. 

Cerințele anuale privind prezentarea referatelor științifice conform programului de studii  sunt 

îndeplinite de majoritatea studenților. 
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Tabelul 14. Îndeplinirea programului de pregătire avansată de către studenții – doctoranzi  

(%) 

 

5.4. Evidenţa studenţilor orfani 

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 

 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 studenţilor orfani este prezentată în Anexa 7. 

 

5.5 Evidența studenților cu grad de dizabilitate sever sau accentuat 

În Anexa 8 este prezentată lista studenților cu grad de dizabilitate sever și accentuat. În anul 

de studii 2017-2018 lista acestora numără 6 persoane. Atribuirea studenților la această categorie s-a 

efectuat în baza certificatelor prezentate de studenți. 
 
 

5.6. Evidenţa studenţilor din raioanele de Est 

Contingentul de studenţi din raioanele de Est este prezentat în Anexa 9. În anul 2017-2018 și-au 

făcut studiile în USEFS 46 studenți din raioanele de Est: 41 la învățământul cu frecvență și 5 la 

învățământul cu frecvență redusă. La frecvența redusă toți studenții își fac studiile în bază de 

contract cu achitarea taxei pentru studii. 

  

5.7. Asigurarea studenţilor cu cămin 

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 2017-2018, 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 Tabelul 15. 

   

Nr. 

crt. 
Anul de studii Înmatriculați 

Au îndeplinit 

programul 
% 

1 2016 22 18 81,8 % 

2 2017 20 13 65 % 

3 2018 (semestrul I) 29 26 89,6 % 
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 Tabelul 15. Asigurarea cazării studenților în căminele USEFS 

Nr. 

crt. 

Numărul 

căminului, 

adresa, tipul 

(coridor, bloc) 

Numărul de 

studenţi care 

solicită 

cămin 

Capacitatea 

de cazare 

conform 

proiectului 

Număr

ul de 

persoa

ne 

cazate 

Categoriile de 

locatari 

 

Suprafaţa 

medie de 

locuit ce 

revine 

unui 

locatar 

(m2) 

Taxa pentru cazare, lei 

stude

nţi 

cadre 

didacti

ce 

și 

auxilia

re 

Studenţi 

licenţă / 

maşter buget, 

/contr. 

Cadre 

didactice şi 

auxiliare în 

baza 

cheltuielilor 

efective 

1. Căminul nr.l, 

Str. Aerodro 

mului 11/1 

N 1 

209 

196 13 196 ----- 

 

5,5 m stud. 

238,90 lei 

mast. doct. 

298, 60 lei 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Căminele 

nr.3,4, 

Str. Valea 

Trandafirilor 6 

 

N 3-161 

N 4-206 

 

157 

214 

4 

 

157 

214 

8 

7 

6 m 

6 m 

stud. 

2380, 0 lei 

mast.doct. 

2980, 0 lei 

597, 0 lei 

 

       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. 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.). 

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; 
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 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.        

 

5.8.  Numărul de grupe cu predare în altă limbă decât limba română 

În USEFS studenții își fac studiile în limba română și în limba rusă. 

 

Tabelul 16. Numărul de grupe cu predare în altă limbă decât limba română, studii superioare 

de licență 

Limba de 

instruire 

Nr. de grupe pe ani de 

studii 

Nr. de studenți Nr.de studenți anul I 

 I II III IV V total buget contract total buget contract 

rusă 5 5 6 3 - 203 80 123 53 26 27 

 

Numărul total de grupe academice la ciclul I, licență constituie 73, din care 26% sunt cu 

predare în limba rusă. Ponderea grupelor cu predare în limba română o constituie – 74%. Numărul 

de studenți ce își fac studiile la buget în grupele cu predare în limba rusă constituie 159%.  

 

5.9. 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 7. 
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Figura 7. Structura autoguvernanței studențești (SAS) în USEFS 

 

5.9.1. 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; 
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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; 

 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, Ministerul Tineretului şi Sportului, 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 desfășoara independent sau în parteneriat cu Sindicatul 

USEFS acțiuni socio-culturale la nivel instituțional, precum și național.  

Astfel, putem menționa activitățile realizate în anul de studii 2017-2018, după cum urmează:   

 1 Septembrie – “Ziua cunoștințelor”. Participanți: cca 200 de studenți. 

 Donații de sânge de către studenți „Donează sânge - salvează vieți”, participanți 150 de 

studenți. 

 “ Balul Bobocilor 2017, în colaborare cu Uniunea Națională a Studenților și Tineretului din 

Republica Moldova. Participanți: 750 de studenți. 

 Ziua mondială a studentului, omagierea celor mai bune grupe și studenți, în colaborare cu 

Sindicatul USEFS. Paticipanți: 200 de studenți. 

 Concursul “Cea mai bună odaie în cămin”, în colaborare cu departamentul Logistică, 

prorector - Andrei Toma, Sindicatul USEFS. Participanți: 650 de studenți. 

 “Ziua îndrăgostiților”, în parteneriat cu Uniunea Națională a Studenților și Tineretului din 

Republica Moldova. Participanți: 300 de studenți. 
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 “Transnistria – pământ al durerii”, ziua memoriei – întâlnire cu participanții războiului 

din Transnistria, colaboratori USEFS, în colaborare cu Catedra Militară. Participanți: 200 de 

studenți. 

 “Ziua drapelului național”, în colaborare cu Sindicatul USEFS. Participanți: 300 de 

studenți. 

 “Dragobete”, activitate culturală în colaborare cu Catedra Probe Sportive Individuale. 

Participanți: 100 de studenți. 

 Întâlnire cu vedetele sportului autohton – Oleg Crețul, Campion Paralimpic, și Anatol 

Guidea, Vicecampion Mondial și Campion European, în colaborare cu Catedra Probe Sportive 

Individuale. Participanți: 60 de studenți. 

 “Acțiuni de informare privind modul sănătos de viață‘’, în colaborare cu Catedra de 

Medicină Spotivă. Participanți: 58 de studenți. 

 Masă rotundă cu studenții “Problemele studenților secolului XXI‘’, în colaborare cu 

Catedra de Medicină Sportivă. Participanți: 20 de studenți.  

 Vizionare colectivă la cinematograful “Odeon‘’, în colaborare cu Catedra de Gimnastică. 

Participanți: 25 de studenți. 

 Absolventul 2018, în colaborare cu decanatele Sport, Pedagogie, Kinetoterapie, Protecție, 

Pază și Securitate, Învățământ cu Frecvență Redusă. 

 

Comitetul Sindical al Studenților este un organul reprezentativ al studenților, constituiți din 

reprezentanți delegați din rîndurile studenților, recunoscut oficial de către administrația instituției 

Toate activitățile pe care le desfășoară sunt bazate pe promovarea și apărarea intereselor 

studenților și organizațiilor studențești din țară. 

Principalele obiective a CSS USEFS sunt: 

 promovarea și reprezentarea intereselor educaționale și profesionale ale studenților în cadrul 

vieții universitare; 

 contribuirea la dezvoltarea personală, socială, culturală și economică a studenților, în spiritul 

tradiției universitare ,pentru a oferi societății personalități integer; 

 orientate spre crearea unei comunități de studenți pro-activi, preocupați atât de dezvoltarea 

personal, precum și de problemele social-economice ale țării. 

 

5.10 Activităţi extracurriculare cu studenţii 

În anul de studii 2017-2018 în cadrul USEFS s-au realizat mai multe activități extracurriculare 

în scopul dezvoltării valorilor etico-estetice, morale și civice la studenții universității (Tabelul 9). 

USEFS are o colaborare fructuoasă cu Uniunea Națională a Studenților și Tineretului din 

Republica Moldova în special pentru  organizarea mai multor evenimente educative şi sportive. De 

asemenea, Universitatea colaborează eficient şi cu federațiile  sportive: 

1. Federația Sportului Universitar din Republica Moldova. 

2. Federația de Judo din Republica Moldova. 

3. Federația de Atletism din Republica Moldova. 

4. Federația de Taekwon-Do din Republica Moldova. 

5. Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova. 

Activităţile educative şi cele sportive planificate şi realizate în perioada 2017-2018 de către 

Clubul Sportiv al universității au fost  după cum urmează: 

 Educative : 
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 1 Septembrie – “Ziua cunoștințelor”. Participanți: 200 de studenți. 

 Donații de sânge de către studenți „Donează sânge - salvează vieți”, în colaborare cu 

decanatele Sport, Pedagogie, Kinetoterapie, Protecție, Pază și Securitate, Învățământ cu Frecvență 

Redusă, decani: dr., conf.univ. – Vasile Triboi, dr., conf.univ. – Sergiu Busuioc, dr., conf.univ. – 

Sergiu Racu, dr., conf.univ. – Alexei Guțu, dr., conf.univ. – Anatol Cotorcea. Participanți: 150 de 

studenți. 

 “Hai în gașca voluntarilor!” - masă rotundă cu studenții în colaborare cu catedra 

Managementul Culturii Fizice, șef de catedră, dr., prof.univ. - Anatolie Budevici-Puiu. Participanți: 

60 de studenți. 

 Balul Bobocilor 2017, în colaborare cu Senatul Studențesc, Sindicatul USEFS, președinte - 

Gheorghe Egorov, vicepreședinte - Irina Volcu și Uniunea Națională a Studenților și Tineretului 

din Republica Moldova. Participanți: 750 de studenți. 

 Prezentarea cărții “Cartea Jocurilor Olimpice vol. II”, autor Efim Josanu. Participanți: 

120 de studenți. 

 Ziua mondială a studentului, omagierea celor mai bune grupe și studenți, în colaborare cu 

Sindicatul USEFS. Paticipanți: 200 de studenți. 

 Concursul “Cea mai bună odaie în cămin”, în colaborare cu departamentul Logistică, 

prorector - Andrei Toma, Sindicatul USEFS și Senatul Studențesc. Participanți: 650 de studenți. 

 “Ziua îndrăgostiților”, în colaborare cu Senatul Studențesc și Uniunea Națională a 

Studenților și Tineretului din Republica Moldova. Participanți: 300 de studenți. 

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

din Transnistria, colaboratori USEFS, în colaborare cu Catedra Militară, șef catedră locotenent-

colonel - Vitalie Pleșca, Sindicatul USEFS și Senatul Studențesc. Participanți: 200 de studenți. 

 Masă rotundă cu studenții consacrată operațiunii militare Iași-Chișinău, în colaborare 

cu Catedra Militară, șef catedră locotenent-colonel  - Vitalie Pleșca. Participanți: 60 de studenți. 

 “Ziua drapelului național”, în colaborare cu Sindicatul USEFS și Senatul Studențesc. 

Participanți: 300 de studenți. 

 Masă rotundă - “Europa – istorie și actualitate”, în colaborare cu Catedra Științe psiho-

pedagogice și socio-umanistice, șefă de catedră, dr., conf.univ. - Svetlana Goncearuc, Catedra 

Managementul Culturii Fizice, șef de catedră, dr., prof.univ. - Anatolie Budevici-Puiu. Participanți: 

150 de studenți. 

 Aspecte deontologice ale educației incluzive, masă rotundă cu studenții în colaborare cu 

Catedra Științe psiho-pedagogice și socio-umanistice, șefă de catedră, dr., conf.univ. - Svetlana 

Goncearuc. Participanți: 50 de studenți.  

 “Ora Olimpică”, în colaborare cu Catedra Teoria și Metodica Jocurilor, șefă de catedră, 

dr., conf.univ. - Elena Mocrousov. Participanți: 60 de studenți. 

 “Valorile și idealurile olimpice”, masă rotundă în colaborare cu Catedra Teoria și 

Metodica Jocurilor, șefă de catedră, dr., conf.univ. - Elena Mocrousov. Participanți: 50 de studenți. 

 “Dragobete”, activitate culturală în colaborare cu Catedra Probe Sportive Individuale, șefă 

de catedră, dr., conf.univ. - Angela Polevaia-Secăreanu. Participanți: 100 de studenți. 

 Întâlnire cu vedetele sportului autohton – Oleg Crețul, Campion Paralimpic, și Anatol 

Guidea, Vicecampion Mondial și Campion European, în colaborare cu Catedra Probe Sportive 
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Individuale, șefă de catedră, dr., conf.univ. - Angela Polevaia-Secăreanu. Participanți: 60 de 

studenți. 

 Masă rotundă cu studenții dedicată Zilei profesorului! “Prestigiul profesiei de profesor”, 

în colaborare cu Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice, șef de catedră dr. - Gheorghe 

Braniște. Participanți: 60 de studenți. 

 1 decembrie - Ziua Mondială de combatere a SIDA, în colaborare cu Catedra Bazele 

Teoretice ale Culturii Fizice, șef de catedră dr. - Gheorghe Braniște. Participanți: 50 de studenți. 

 “Lupta împotriva traficului de ființe umane” – masă rotundă cu studenții în colaborare 

cu Catedra Drept, șef de catedră, dr., conf.univ. - Victor Manolachi. Participanți: 60 de studenți. 

 “Violența domestică – o realitate ascunsă în familiile din Republica Moldova. Măsurile 

de protecție a victimelor violenței în familie.”, masă rotundă în colaborare cu Catedra Drept, șef 

de catedră, dr., conf.univ. - Victor Manolachi. Participanți: 50 de studenți.  

 Masă rotundă cu studenții “Întâlnire cu administrația și reprezentanții colectivului 

Clinicii de recuperare medicală Neokinetica”, în colaborare cu Catedra Kinetoterapie, șef de 

catedră, dr., conf.univ. – Eugeniu Agapii. Participanți: 60 de studenți. 

 Masă rotundă cu studenții “Kinetoterapia – actualitate și perspectivă”, în colaborare cu 

Catedra Kinetoterapie, șef de catedră, dr., conf.univ. – Eugeniu Agapii. Participanți: 40 de studenți. 

 Conferință cu studenții “Fenomenul violenței în sport”, în colaborare cu Catedra de 

Atletism, șef de catedră, dr., prof.univ. – Lazari Povestca. Participanți: 50 de studenți. 

 Masă rotundă “Drepturile și posibilitățile de integrare a tinerilor specialiști în câmpul 

muncii”, în colaborare cu Catedra de Atletism, șef de catedră, dr., prof.univ. – Lazari Povestca. 

Participanți: 40 de studenți. 

 Masă rotundă cu genericul: “Moldova autentică - un tărâm necunoscut pentru turiştii 

autohtoni”, în colaborare cu Catedra de Natație și Turism, șef de catedră, dr., conf.univ. – Vasile 

Mindrigan. Participanți: 40 de studenți. 

 “Organizarea şi desfăşurarea sărbătorii Ziua Neptunului” în colaborare cu Catedra de 

Natație și Turism, șef de catedră, dr., conf.univ. – Vasile Mindrigan. Participanți: 50 de studenți. 

 “Acțiuni de informare privind modul sănătos de viață‘’, în colaborare cu Catedra de 

Medicină Spotivă, șefă de catedră, dr., conf.univ. – Odetta Țîgănaș. Participanți: 58 de studenți. 

 Masă rotundă cu studenții “Problemele studenților secolului XXI‘’, în colaborare cu 

Catedra de Medicină Spotivă, șefă de catedră, dr., conf.univ. – Odetta Țîgănaș. Participanți: 20 de 

studenți.  

 Masă rotundă cu studenții “Gimnastica – mod sănătos de viață‘’, în colaborare cu Catedra 

de Gimnastică, șef de catedră, dr., conf.univ. – Victor Buftea. Participanți: 34 de studenți. 

 Vizionare colectivă la cinematograful “Odeon‘’, în colaborare cu Catedra de Gimnastică, 

șef de catedră, dr., conf.univ. – Victor Buftea. Participanți: 25 de studenți. 

 Conferințe cu studenții consacrate francofoniei, în colaborare cu Catedra Limbi 

Moderne, șef de catedră, dr.hab., prof.univ. – Dragoș Vicol.  

 „Filierea francofonă; instrument al multilingvismului. Participanți: 60 de studenți. 

  „Francofonia: structură şi funcţionare”. Participanți: 60 de studenți. 

 Concursuri: 

 Concursul traducătorilor din limba franceză în limba română. Participanți: 40 de studenți. 

 Concursul declamatorilor de poezie franceză. Participanți: 50 de studenți. 
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 Concursul traducătorilor din limba engleză în limba română/rusă. Participanți: 50 de 

studenți. 

 Concursul declamatorilor de poezie engleză/americană. Participanți: 40 de studenți. 

 Vizionări colective la teatru şi cinema: 

 Teatrul „Geneza Art” , Cinematograful „Odeon”. Participanți: 40 de studenți. 

 Editarea gazetei de perete „Grai” (trei numere). 

 Masă rotundă cu studenții “Întâlnire cu administrația Departamentului Trupelor de 

Carabinieri‘’ cu genericul “Comportamentul cotidian al tinerilor în societate‘’, în colaborare 

cu Catedra Protecție, Pază și Securitate, șef de catedră, dr. – Andrei Nastas. Participanți: 60 de 

studenți. 

 Masă rotundă cu studenții “Prevenirea și combaterea traficului de droguri‘’, în 

colaborare cu Catedra Protecție, Pază și Securitate, șef de catedră, dr. – Andrei Nastas. Participanți: 

50 de studenți. 

 Absolventul 2018, în colaborare cu decanatele Sport, Pedagogie, Kinetoterapie, Protecție, 

Pază și Securitate, Învățământ cu Frecvență Redusă, decani: dr., conf.univ. – Vasile Triboi, dr., 

conf.univ. – Sergiu Busuioc, dr., conf.univ. – Sergiu Racu, dr., conf.univ. – Alexei Guțu, dr., 

conf.univ. – Anatol Cotorcea. 

 Sportive 

 Campionatul USEFS la cros pe teren variat (28.09.17), la care au participat circa 700 de 

studenţi de la toate facultăţile din cadrul USEFS. Pe primul loc la ştafeta pe echipe s-a clasat 

facultatea de Sport (anul III), pe locul secund echipa masteranzilor de la facultatea Sport şi pe locul 

III echipa anului II de la facultatea Sport. Astfel, facultatea Sport a câștigat de trei ori consecutiv 

clasamentul pe facultăţi, fapt care i-a permis să obţină Cupa transmisibilă a Rectorului USEFS. Cât 

priveşte clasamentul general de cros, aici locurile  s-au repartizat astfel: Locul I facultatea 

Kinetoterapie, locul II facultatea Protecţie, Pază, Securitate şi locul III facultatea Sport; 

 Campionatul USEFS la  baschet (14 - 16 noiembrie 2017), la care au participat loturile 

reprezentative ale facultăţilor în număr de 60 de studenţi. Locurile s-au repartizat astfel: locul I – 

facultatea Sport, locul II - facultatea Protecţie, Pază, Securitate, locul III - facultatea Pedagogie şi 

locul IV - facultatea Kinetoterapie; 

 Campionatul USEFS la handbal (28-30 noiembrie 2017) cu participarea selecţionatelor 

facultăţilor în număr de 60 de sportivi. Clasamentul pe facultăţi a fost următorul: I loc facultatea 

Sport, locul II facultatea Protecţie, Pază, Securitate, locul III facultatea Pedagogie şi locul IV 

facultatea Kinetoterapie; 

 Campionatul USEFS la volei (05 – 07 decembrie 2017) la care au participat echipele mixte 

ale facultăţilor. Clasamentul a fost următorul:  Facultatea Sport – locul I, facultatea Protecţie, Pază, 

Securitate locul II şi facultatea Pedagogie – locul III. La competiţii au participat toate facultăţile din 

cadrul USEFS cu circa 60 persoane; 

 Campionatul USEFS la lupte libere, consacrat memoriei fostului profesor al catedrei 

Probe sportive individuale Nicolai Biriucov care sa desfăşurat pe 23 noiembrie 2017. La concurs au 

participat studenţi de la toate facultăţile la 8 categorii de greutate în număr de 80 persoane. 

În semestrul II al anului 2018 competiţiile au fost prelungite la următoarele probe sportive: 

 Mini-fotbal, la care au participat echipele de la toate facultăţile în număr de 60 persoane. 

Premianţii concursului au fost studenţii de la facultatea de Pedagogie – locul I, facultatea Sport – 

locul II şi facultatea PPS – locul III; 

 Tenis de masă (13 – 14 martie 2018), concurs individual la care au participat 32 studenţi. 
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 Badminton (28 – 29 martie 2018) concurs individual la care au participat 30 de studenţi; 

 Lupta naţională „Trânta”, la care au participat circa 40 de studenţi. 

În semestrul I a anului 2018, începând cu 14 februarie,  Federația Sportului Universitar din 

Republica Moldova a desfășurat 13 Campionate naționale universitare la care au participat cu 

succes și studenții Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, pe lângă altele 11 instituții de 

învățământ superior din țară. 

USEFS a fost prezentă la toate competițiile sportive a FSUM și a obținut în total 9 medalii de 

aur la așa probe cum sunt  baschet fete, futsal, tenis de masă fete și băieți, lupta liberă, triatlon forță, 

înot, atletism fete și băieți. Studenții de la USEFS pe lângă aceste 9 medalii de aur au ocupat și o 

medalie de argint la volei băieți. 

Actualmente este în desfășurare Campionatul național universitar la fotbal, care încheie anul 

de studii 2017-2018. 

Fotbaliștii de la USEFS practic si-au asigurat loc pe podiumul de onoare. Meciul pentru Locul 

1 se va disputa cu studenții de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 

În total la aceste competiții au participat circa 180 studenți de la USEFS. 

După vacanță, până la finele anului 2018, studenții vor continua participarea la Campionatele 

naționale universitare, urmând să fie desfășurate încă 8 competiții sportive. 

Pe lângă competițiile naționale, 8-10 studenți de la USEFS vor participa și la Campionatele 

Mondiale universitare  la lupte din Brazilia, box din Rusia  și haltere din Polonia. 

În clasamentul general pe echipe a Campionatelor naționale universitare, USEFS se clasează 

pe locul 1 cu 176 puncte, urmată de studenții ASEM cu 108 puncte, iar pe locul 3 sunt studenții de 

la UTM cu 107 (Tabelul 17). 

 

Tabelul 17. Clasamentul general pe echipe a Campionatelor naționale universitare 
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  5.11 Studenți implicați în activități de voluntariat, inclusiv, deținători ai carnetelor de 

voluntar 

Voluntariatul realizat de către studenții USEFS oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri 

sociale diverse, cu care nu interacţionează în mod curent în activităţile obişnuite, contribuind la 

creşterea solidarităţii şi toleranţei. Studenţii USEFS sunt prestează activităţi de voluntariat, prioritar 

în în cadrul diverselor instituţii medicale (Tabelul 18). 

 

Tabelul 18. Activitățile de voluntariat ale studenților USEFS 
 

Nr. 

crt. 

Numele, prenumele, 

patronimicul 

Grupa 

academică 

Instituţia/Activitatea 

1.  Gudima Daniel 107 EF Festivalul de Prietenie, Creativitate și Sport «CLIPA 

SIDERALĂ», ediția a XXVIII-a, dedicat Zilei 

Internaționale a Copilului 

2.  Stegărescu Doina 307 EF Festivalul de Prietenie, Creativitate și Sport «CLIPA 

SIDERALĂ», ediția a XXVIII 

3.  Bugu Mihaela 307 EF Festivalul de Prietenie, Creativitate și Sport «CLIPA 

SIDERALĂ», ediția a XXVIII 

4.  Rusu Cristina 307 EF Festivalul de Prietenie, Creativitate și Sport «CLIPA 

SIDERALĂ», ediția a XXVIII 

5.  Cîrlig Daniela Oleg 313 K CRM “neokinetica” 

6.  Dolbuş Victor Iurie 405 K CRM “neokinetica” 

7.  Gudima Alexandru Iurie 405 K CRM “neokinetica” 

8.  Saranciuc Elena Alexei 405 K CRM “neokinetica” 

9.  Vrabie Luiza Gheorghe 407 K CRM “neokinetica” 

10.  Burduniuc Iulian Vitalie 314 K CRM “neokinetica” 

11.  Bursuc Stela Andrei 315 K CRM “neokinetica” 

12.  Șarova Diana Vasile 315 K CRM “neokinetica” 

13.  Zabun Veaceslav Mihail 316 Kr CRM “neokinetica” 

14.  Donica Diana Andrei 405 K IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi 

Ortopedie 

15.  Grosu Natalia Boris 405 K IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi 

Ortopedie 

16.  Spînu Mariana Ion 405 K IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi 

Ortopedie 

17.  Fiodor Eugenia 313 K IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi 

Ortopedie 

18.  Rabovol Olga Igor 314 K Centrul de recuperare MedRec 

19.  Bodiu Daniel Filimon 404 K Î.S. CREPOR 

20.  Sîrbu Andrei Ghenadie 404 K Î.S. CREPOR 

21.  Bologa Mihaela Dan 406 K Centrul de zi “Atenţie” 

22.  Gojan Marina Veaceslav 406 K Centrul de zi “Atenţie” 

23.  Iraşcu Maria Gheorghii 406 K Centrul de zi “Atenţie” 

24.  Perepelița Irina Constantin 313 K Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime” 
 

6. Informaţii privind personalul didactic 

 

6.1. Contingentul cadrelor științifico-didactice 

În anul de studii 2017-2018 în USEFS au activat 214 cadre didactice (Anexa 10) titulari şi prin 

cumul, dintre care 48% constituie femei. Din aceștia 165 sunt titulari (77%). Din cadrele didactice 
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titulare 54% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat. Cumularzii constituie 49 

persoane sau 23%. Din ei 45% deţin titlu ştiinţific. 

În anul universitar 2017-2018, la 1 Septembrie 2017 (Figura 8) numărul total al cadrelor 

ştiinţifico-didactice a fost de  214  dintre care: 

 Titulari: 165 (inclusiv  cumul intern); 

 Cumul extern:  49 

 

Figura 8. Contingentul cadrelor ştiinţifico-didactice ale USEFS la începutul anului de studii 

2017 – 2018 

 

Personalul academic cu titlu ştiinţifico – didactic (Figura 9) este format din: 

 TITULARI: 

 Dr.habilitaţi, profesori  universitari     -  9 

 Dr., profesori universitari                        - 16 

 Dr. , conferenţiar universitari                  - 43 

 Conferenţiari universitari                        - 3 

 Dr., lectori universitari           - 25 

 Lectori                     -  69 

 CUMUL EXTERN: 

 Dr.habilitaţi, profesori  universitari     - 4 

 Dr. , conferenţiar universitari                  -11 

 Dr., lectori universitari                           -  7              

 Lectori                                        -   27   

 

Figura 9. Personalul academic cu titluri ştiinţifico-didactice în anul de studii 2017 - 2018 
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În Tabelul 1 prezentăm concursurile organizate de USEFS pentru ocuparea posturilor vacante 

de către cadrele ştiinţifico – didactice  în anul d estudii 2017 – 2018.  

 

Tabelul 19. Concursuri organizate de USEFS pentru ocuparea posturilor vacante de 

către cadrele ştiinţifico – didactice în perioada 2017 – 2018 

 

Catedra/Departamentul  Post vacant anuntat  Post ocupat în bază de 

concurs 

TMJ Conferentiar universitar (1) 1 

 

Catedra Nataţie şi turism Conferentiar universitar (2) 

Lector universitar  (1) 

2 

1 

Drept Conferentiar universitar (1) 

 

1 

Departamentul Formare 

Profesională Continuă 

Şef departament  (1) 

 

1 

 

6.2. Alte categorii de personal: personal administrativ şi tehnic, secretar-referent, tehnician, 

inginer-tehnician, medic, asistent medical, precum şi personal auxiliar şi de deservire 

Personalul didactic-auxiliar și alte categorii de personal în anul universitar 2017–2018 a 

constituit 258 persoane sau 55% din totalul angajaților din USEFS. Din aceștia 174 sunt de sex 

feminin, ceea ce constituie 67,5% din categoria respectivă de personal, iar 32,5% sunt de sex 

masculin. 

Personalul auxliar este de 91 persoane şi cel gospodăresc de 167 persoane fiind reflectat în 

Figura 10. 

 

Figura 10. Personalul auxiliar USEFS în anul de raportare 

Numărul total angajaţi de bază ai universităţii în anul de studii 2017-2018 este de 547, 

inclusiv: laboranţi - 16, acompaniator – 2  şi secretari – 6. 
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7. Servicii de ghidare şi consiliere în carieră 

  

7.1. Structuri funcţionale la nivel instituţional 

În cadrul USEFS funcţionează structura specializată în domeniul educaţiei pentru carieră -  

Centrul Universitar de Ghidare şi Consiliere în Carieră (CGCC) (creat prin ordinul rectorului nr.19 

din 16.02.2015).  

7.2. Forme, metode de consiliere/ghidare în carieră, plasare a absolvenţilor în câmpul 

muncii, evidenţă a absolvenţilor 

 

    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 2017 reflectă următoarele: 

- gradul de angajabilitate a absolvenţilor: rezultatele au demonstrat, că cca 53% dintre 

absolvenţii celor 7 programe de la ciclul I (promoţia 2017) s-au angajat în câmpul muncii conform 

calificării obţinute; 32% -  s-au angajat în domenii conexe, iar 19% dintre absolvenţii USEFS îşi 

continuă studiile la ciclul II; 

- gradul de satisfacţie a foştilor studenţi privind studiile absolvite: majoritatea absolvenţilor 

– 68%, au apreciat nivelul înalt al calităţii procesului educaţional universitar; calitatea personalului 

didactic, care asigură realizarea Programelor de studiu, este considerată înaltă de majoritatea 

absolvenţilor (71%); gradul înalt de utilitate a Programelor de studiu pentru angajarea în câmpul 

muncii şi dezvoltarea carierei (64%).  

   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 29 martie 2018 «ORIENTAREA STUDENȚILOR ÎN CARIERĂ ȘI 

STUDIUL INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR USEFS ÎN CÂMPUL MUNCII» (raportor - 

director Centru de Ghidare și Consiliere în Carieră, Calugher V.). 

Organizarea activităţilor de ghidare şi consiliere în carieră: 

- 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: 13.10.2017 – 

întâlnirea cu 25 tineri sportivi din raionul Hînceşti; 27.11.2017 - întâlnirea cu un grup de 18 

liceeni de la Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv; 02.04.2018 -  întâlnirea cu un grup de 
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12 liceeni de la Liceul Teoretic I.Creangă, or. Dubasari;  

- organizarea celei de-a IV-a ediţii a evenimentului promoțional „Ziua Uşilor Deschise”, 

27.04.2018 cu participarea tinerilor din cca 16 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 (12 reprezentanţi ai pieţei muncii); 

- organizarea seminarului instructiv-metodic „Consolidarea parteneriatului dintre comunitatea 

academică și alți actori sociali” pe data 12.12.2017, în cadrul căruia s-au realizat acţiunile:   

1. Comunicare: Educația pentru carieră a studenților USEFS (Calugher V., director 

CGCC);  

2.  Comunicare: Parteneriatul universitate-comunitate: realități și perspective (Ghețiu 

A., director Departament Formare Profesională Continuă); 

3. Workshop:  Parteneriat universitate-comunitate: bariere și soluții.    

- recepţionarea şi transmiterea către studenţi şi absolvenţi a informaţiei despre locurile vacante, 

prin: 

- plasarea sistematică a informaţiei cu privire la Tîrgurile 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: unitatea de elită a 

MAI „Fulger” (19.02.2018); SRL Pro-Fitness (17.04.2018); Școala Sportivă Specializată de 

Judo „O.Crețu” (02.05.2018); Liceul Teoretic „Mihai Eminescu„, Dubăsari (22.01.2018). 

- participarea la Conferinţa de repartizare în câmpul muncii a absolvenţilor programelor de 

studii: Educaţie fizică/Psihopedagogie; Educaţie fizică şi sport; Cultura fizică recreativă; 

Cultura fizică de recuperare (25.05.2018); 

-      organizarea Săptămânii de primire a studenţilor noi înmatriculaţi la USEFS (3-14 

septembrie 2017), 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;   

 

Masuri de îmbunătățire a educației pentru carieră și parteneriatului cu piața muncii: 

• Implicarea activă a părților interesate în activitățile universității (absolvenți, angajatori, 

agenți economici, alte instituții educaționale); 

• Crearea Asociației absolvenților USEFS; 

• Organizarea activităților comune (parteneriate de cercetare/ conferințe științifice, 

seminare/mese rotunde, ateliere de lucru, activități sportive, implicarea în procesul  de 

îmbunătățire continuă a Programelor de studii);  

• Promovarea sistematică a imaginii Universității (participare la emisiunile TV, radio, 

presa; organizarea/participarea la târgurile locurilor de muncă; organizarea evenimentelor 

promoționale a ofertei educaționale a universității).  

Monitorizarea  inserţiei şi a carierei profesionale a absolvenţilor USEFS 

CGCC monitorizează inserţia şi cariera profesională a absolvenţilor prin aplicarea FIŞEI DE 

MONITORIZARE A INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR, care este completată 

de către absolvenţi în decurs de 4-5 luni după absolvire. Rezultatele obţinute în urma acestei acţiuni 

a reflectat mai multe aspecte importante pentru universitate, precum:  

- gradul de angajabilitate a absolvenţilor: rezultatele au demonstrat, că cca 43% dintre 

absolvenţii celor 8 programe de la ciclul I (promoţia 2017) s-au angajat în câmpul muncii conform 

calificării obţinute; 19,5% -  s-au angajat în domenii conexe, iar 15% dintre absolvenţii USEFS îşi 

continuă studiile la ciclul II; 
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- gradul de satisfacţie a foştilor studenţi privind studiile absolvite: majoritatea absolvenţilor 

– 70%, au apreciat nivelul înalt al calităţii procesului educaţional universitar; calitatea personalului 

didactic, care asigură realizarea Programelor de studiu, este considerată înaltă de majoritatea 

absolvenţilor (74%); gradul înalt de utilitate a Programelor de studiu pentru angajarea în câmpul 

muncii şi dezvoltarea carierei (68%).  

Consiliere educațională și a carierei studenţilor  

- organizarea Săptămânii de primire a studenţilor noi înmatriculaţi la USEFS (1-15 

septembrie 2017), 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 în anul de studii 2017-2018 

(reflectate în Tabelul 20). 

 

Tabelul 20. Servicii de ghidare și consiliere în carieră acordate studenților în anul 2017-2018 

Ciclul de studii/Programul Nr. de 

befeficiari  

Tipul activităţilor 

Ciclul I/ Educaţie 

fizică/psihopedagogie 

6 - 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 

- Consilierea pentru 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 pentru 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 

Ciclul I/ Educaţie fizică şi sport 

(Antrenamentul sportiv) 

11 

Ciclul I/Organizarea și dirijarea 

sportului 

3 

Ciclul I/ Cultura fizică recreativă 

(Fitness și programe de recreare) 

6 

Ciclul I/ Servicii hoteliere, turism și 

agrement 

3 

Ciclul I/ Cultura fizică de recuperare 

(Kinetoterapie și terapie ocupațională) 

6 

Ciclul I/ Securitate civilă şi ordine 

publică/Servicii de securitate a 

proprietății 

12 

Ciclul II/Asistenţă psihopedagogică în 

sport 

3 

Ciclul II/Tehnologia antrenamentului 

sportiv 

2 

Ciclul II/Tehnologii kinetoterapeutice 

de recuperare 

3 

 

 

8. Parteneriatul public-privat 

 

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; 
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 contract de concesiune;  
 contract de societate comercială sau de societate civilă. 

 
Din formele menționate mai sus USEFS are contracte de prestări servicii și arendă. 

 

8.2. Parteneri (nr., domeniu etc.)  
În anul 2017 USEFS a avut încheiate 19 contracte de arendă a spațiilui. În calitate de arendași 

sunt diverși agenți economici. Suprafața spațiului oferit în arendă constituie 23998,93 m². 
 
 

9. Informații privind implementarea programelor și strategiilor naționale 

9.1. Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020” 

Lecții/activități  tematice organizate de catedrele USEFS: 

 Conferințe cu studenții consacrate francofoniei, în colaborare cu Catedra Limbi 

Moderne, șef de catedră, dr.hab., prof.univ. – Dragoș Vicol.  

 „Filierea francofonă; instrument al multilingvismului. Participanți: 60 de studenți. 

  „Francofonia: structură şi funcţionare”. Participanți: 60 de studenți. 

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. 

 Vizionări colective la teatru şi cinema: 

 Teatrul „Geneza Art” , Cinematograful „Odeon”. Participanți: 40 de studenți. 

 Editarea gazetei de perete „Grai” (trei numere). 

Expoziții de carte organizate de biblioteca USEFS 

 Grigore Vieru – poet naţional 

 Chişinău cel vechi şi nou: bijuterii arhitecturale  

 Iubeşti pentru că iubeşti. Nu există raţiune pentru a iubi. (A.Exupery) 

 Mai regină decît floarea, Doar femeia poate fi ...”. D.Matcovshi  

 Stă neclintit Moldova, Ţesînd la pînza vremei ...”. M.Eminescu  

 Sportul pentru toţi 

 Mişcarea este viaţă   

 Personalităţi marcante din Moldova  

 Limba este întîiul mare poem al unui popor (L.Blaga)  

 Toamnele Moldovei mele 

 Lumină pentru Eminescu  

 În ajutorul stagiarului „Educaţie fizică în şcoală”  

 И чувства добрые я лирой пробуждал ...  

 Cuvîntul cîntat prin poezie ...  

Seminare desfăşurate de către colaboratorii bibliotecii  

- Bazele culturii informaţionale (pentru studenţii an.I), noiembrie 2017  

- Desfăşurarea Zilelor Poeziei, ianuarie 2018 

Organizarea panourilor informative 

- Monumentele istorice ale Moldovei 

- Sărbătorile naţionale  
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- Chişinău – inima verde a Moldovei 

- Viaţa şi activitatea lui Grigore Vieru  


Masă rotundă (on-line) cu genericul „Calitatea învăţământului superior de cultură fizică şi factorii 

ce îi determină” din cadrul Conferinţei Internaţionale on-line „Sportul şi Societatea 

Contemporană”, 29 martie 2018, catedra SPSU 

9.2. Prevenirea şi combaterea corupţiei 

În cadrul USEFS au fost realizate mai multe acțiuni de sensibilizare a studenților și profesorilor 

asupra fenomenului corupţiei. La data de 9 decembrie 2017, de Ziua internațională anticorupție, în 

cadrul orelor academic profesorii au dedicat acestui subiect discuții și dezbateri cu studenții.   

În scopul contracarării acțiunilor de fraudare și în scopul organizării adecvate a examenelor de 

absolvire, studenții și profesorii facultății au fost informați cu referire la interzicerea colectării 

mijloacelor bănești în scopul organizării examenelor de absolvire, sesiunea mai - iunie 2018. 

Catedra Drept a organizat, tradițional, discuţii tematice privind Fenomenul corupţiei şi 

contracarare acestuia (decembrie 2017). 

Decanii facultăților au organizat discuții tematice cu șefii de grupă în cadrul ședințelor cu 

aceștia, organizate lunar de echipa managerială a facultății.  

O altă acțiune de prevenire și combatere a corupției au fost pliantele trimise de către CNA 

instituțiilor și persoanelor cu funcții manageriale, precum și pliantele elaborate în cadrul USEFS. 

 

9.3. Strategia națională de sănătate publică 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport are misiunea de a forma specialiști în 

domeniul culturii fizice și sportului, care în viitor vor deveni și promorii modului sănătos de viață și 

a culturii mișcării. În acest scop, Clubul Sportiv al USEFS a organizat în anul 2017-2018 un șir de 

activități cu caracter sportiv, precum:  

 Campionatul USEFS la cros pe teren variat (28.09.17), la care au participat circa 700 de 

studenţi de la toate facultăţile din cadrul USEFS. Pe primul loc la ştafeta pe echipe s-a clasat 

facultatea de Sport (anul III), pe locul secund echipa masteranzilor de la facultatea Sport şi pe locul 

III echipa anului II de la facultatea Sport. Astfel, facultatea Sport a câștigat de trei ori consecutiv 

clasamentul pe facultăţi, fapt care i-a permis să obţină Cupa transmisibilă a Rectorului USEFS. Cât 

priveşte clasamentul general de cros, aici locurile  s-au repartizat astfel: Locul I facultatea 

Kinetoterapie, locul II facultatea Protecţie, Pază, Securitate şi locul III facultatea Sport; 

 Campionatul USEFS la  baschet (14 - 16 noiembrie 2017), la care au participat loturile 

reprezentative ale facultăţilor în număr de 60 de studenţi. Locurile s-au repartizat astfel: locul I – 

facultatea Sport, locul II - facultatea Protecţie, Pază, Securitate, locul III - facultatea Pedagogie şi 

locul IV - facultatea Kinetoterapie; 

 Campionatul USEFS la handbal (28-30 noiembrie 2017) cu participarea selecţionatelor 

facultăţilor în număr de 60 de sportivi. Clasamentul pe facultăţi a fost următorul: I loc facultatea 

Sport, locul II facultatea Protecţie, Pază, Securitate, locul III facultatea Pedagogie şi locul IV 

facultatea Kinetoterapie; 

 Campionatul USEFS la volei (05 – 07 decembrie 2017) la care au participat echipele mixte 

ale facultăţilor. Clasamentul a fost următorul:  Facultatea Sport – locul I, facultatea Protecţie, Pază, 

Securitate locul II şi facultatea Pedagogie – locul III. La competiţii au participat toate facultăţile din 

cadrul USEFS cu circa 60 persoane; 
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 Campionatul USEFS la lupte libere, consacrat memoriei fostului profesor al catedrei 

Probe sportive individuale Nicolai Biriucov care sa desfăşurat pe 23 noiembrie 2017. La concurs au 

participat studenţi de la toate facultăţile la 8 categorii de greutate în număr de 80 persoane. 

În semestrul II al anului 2018 competiţiile au fost prelungite la următoarele probe sportive: 

 Mini-fotbal, la care au participat echipele de la toate facultăţile în număr de 60 persoane. 

Premianţii concursului au fost studenţii de la facultatea de Pedagogie – locul I, facultatea Sport – 

locul II şi facultatea PPS – locul III; 

 Tenis de masă (13 – 14 martie 2018), concurs individual la care au participat 32 studenţi. 

 Badminton (28 – 29 martie 2018) concurs individual la care au participat 30 de studenţi; 

 Lupta naţională „Trânta”, la care au participat circa 40 de studenţi. 

În semestrul I a anului 2018, începând cu 14 februarie,  Federația Sportului Universitar din 

Republica Moldova a desfășurat 13 Campionate naționale universitare la care au participat cu 

succes și studenții Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, pe lângă altele 11 instituții de 

învățământ superior din țară. 

 USEFS a fost prezentă la toate competițiile sportive a FSUM și a obținut în total 9 medalii 

de aur la așa probe cum sunt  baschet fete, futsal, tenis de masă fete și băieți, lupta liberă, triatlon 

forță, înot, atletism fete și băieți. Studenții de la USEFS pe lângă aceste 9 medalii de aur au ocupat 

și o medalie de argint la volei băieți. 

Totodată, catedrele USEFS organizează un șir de activități, menite să promoveze modul 

sănătos de viața, precum: 

 Seminar tematic Influența alcoolului şi fumatului asupra dezvoltării organismului uman (ianuarie, 

2018), organizator Catedra Natație și Turism; 

 “Acțiuni de informare privind modul sănătos de viață‘’, Catedra de Medicină Spotivă, 

șefă de catedră, dr., conf.univ. – Odetta Țîgănaș.  

 Masă rotundă cu studenții “Problemele studenților secolului XXI‘’, Catedra de Medicină 

Spotivă, șefă de catedră, dr., conf.univ. – Odetta Țîgănaș.   

 Masă rotundă cu studenții “Gimnastica – mod sănătos de viață‘’, Catedra de Gimnastică, 

șef de catedră, dr., conf.univ. – Victor Buftea. 

 

9.4. Programul național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 

Catedra Medicină sportivă a USEFS a organizat săptamâna tematică privind Măsurile de 

combatere a alcoolismului şi fumatului în rândurile tinerilor (februarie, 2018). 
 

9.5. Strategia națională antidrog pe anii 2011-2018 

       Masă rotundă cu studenții “Prevenirea și combaterea traficului de droguri‘’, catedra Protecție, 

Pază și Securitate, șef de catedră, dr., Andrei Nastas. Participanți: 50 de studenți. 

 

9.6.  Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 

Catedra Drept a USEFS a organizat o masă rotundă de informare privind Delicvența juvenilă 

în RM (noiembrie 2017) prin difuzarea pliantelor informaționale despre modalitățile de prevenire a 

crimelor de către minori și date statistice în ultimii ani.  

        Seminar cu genericul „Aspecte deontologice ale educaţiei incluzive”, 25 aprilie 2018, catedra 

Științe Psihopedagogice și Socioumanistice.  

9.7. Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020” 

În anul universitar 2017-2018 cadrele didactice ale USEFS au dezvoltat cca. 50 de cursuri în 

format electronic, folosind platforma electronică MOODLE. 
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Studenții beneficiază de materiale metodice la cursuri on-line, sursele bibliografice și 

metodele de organizare a lucrului individual la disciplinele de studiu. 

        Membrii Catedrei Managementul Culturii Fizice, Volcu Gh. și Dervici A. au desfășurat un 

seminar cu participarea membrilor catedrei Managementul Culturii Fizice și studenților facultății 

Sport cu tema „Utilizarea TIC în activitățile manageriale”, noiembrie 2017. 

        Masă rotundă (on-line): Calitatea învățământului superior de cultură fizică și factorii ce îl 

determină din cadrul Conferinței Internaționale on-line „SPORTUL ȘI SOCIETATEA 

CONTEMPORANĂ”. 29 martie 2018. Participanți: Budevici-Puiu A., Volcu I., Franț A., Savin A., 

Cușneriov A., Volcu G. 

 

9.8. Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă pentru anii 2017-2021 

       În scopul implimentării prevederilor prezentei Strategii, Universitatea de Stat de Educație 

Fizică și Sport realizează un șir de acțiuni, precum: 

 promovarea imaginii universității și recrutarea tinerilor interesați de domeniul culturii fizice 

și sportului;  

 s-a trecut de la educaţia pentru carieră în general, realizabilă prin intermediul tuturor 

disciplinelor de învăţământ la o orientare în carieră bine structurată şi individualizată, prin: 

 înfiinţarea unei structuri specializate pe acest domeniu - Centrul Universitar de 

Ghidare şi Consiliere în Carieră, în cadrul căruia funcţionează specialişti în IT, 

sociologie, psihologie şi pedagogie, care gestionează etapele de orientare în carieră; 

 introducerea în planurile de studii la toate specialitățile a disciplinei Consiliere 

educaţională şi a carierei; 

 implicarea în procesul de educaţie pentru carieră a părților interesate și altor actori sociali 

(părinți, angajatori, administrația publică locală, instituții educaționale, ONG, mijloace 

mass-media ș.a.); 

 procesul de studii în cadrul USEFS are ca bază schimbările socio-economice din țară și din 

lume; 

 modernizarea învățământului superior are ca sarcină să transpună într-o legătură optimă 

potenţialul bio–psiho–socio-cultural al tinerilor cu cerinţa şi oferta socială, realizabile prin 

programe şi oferte educaţionale centrate pe orientarea în carieră.  

Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră al USEFS a invitat la evenimentul Ziua ușilor 

deschise din 27.04.2018 reprezentanții a cca.30 de angajatori, care au comunicat cu studenții 

USEFS și au participat în cadrul work-shop-ului «Parteneriatul dintre universitate și piața muncii – 

tendințe și realități», în cadrul căruia au fost identificare principalele bariere și soluții ale 

eficientizării procesului de comunicare dintre comunitatea academică și agenții economici în scopul 

inserției profesionale ale absolvenților USEFS. 
 

9.9. Planul național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 

Catedra Protecție, pază și securitate a organizat masa rotundă cu studenți și cadre didactice cu 

genericul ”Traficul de ființe umane - de la probleme la soluții” (martie 2018).  

 

9.10. Strategia de dezvoltare a societății civile 

         În scopul dezvoltării activismului civic și al sentimentului de patriotism și demnitate 

națională, cadrul USEFS s-au realizat un șir de acțiuni, precum:  
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 “Transnistria – pământ al durerii”, ziua memoriei – întâlnire cu participanții războiului 

din Transnistria, colaboratori USEFS, în colaborare cu Catedra Militară, șef catedră locotenent-

colonel - Vitalie Pleșca, Sindicatul USEFS și Senatul Studențesc. Participanți: 200 de studenți. 

 Masă rotundă cu studenții consacrată operațiunii militare Iași-Chișinău, în colaborare 

cu Catedra Militară, șef catedră locotenent-colonel  - Vitalie Pleșca. Participanți: 60 de studenți. 

 Donații de sânge de către studenți „Donează sânge - salvează vieți”, în colaborare cu 

decanatele Sport, Pedagogie, Kinetoterapie, Protecție, Pază și Securitate, Învățământ cu Frecvență 

Redusă, decani: dr., conf.univ. – Vasile Triboi, dr., conf.univ. – Sergiu Busuioc, dr., conf.univ. – 

Sergiu Racu, dr., conf.univ. – Alexei Guțu, dr., conf.univ. – Anatol Cotorcea. Participanți: 150 de 

studenți. 

 “Hai în gașca voluntarilor!” - masă rotundă cu studenții în colaborare cu catedra 

Managementul Culturii Fizice, șef de catedră, dr., prof.univ. - Anatolie Budevici-Puiu. Participanți: 

60 de studenți. 

 “Ziua drapelului național”, în colaborare cu Sindicatul USEFS și Senatul Studențesc. 

Participanți: 300 de studenți. 

 Masă rotundă - “Europa – istorie și actualitate”, în colaborare cu Catedra Științe psiho-

pedagogice și socio-umanistice, șefă de catedră, dr., conf.univ. - Svetlana Goncearuc, Catedra 

Managementul Culturii Fizice, șef de catedră, dr., prof.univ. - Anatolie Budevici-Puiu. Participanți: 

150 de studenți. 

 

9.11. Programul național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova 

(2011-2025)  
Lecții  tematice: 

- ”Rolul familiei în secolul XXI – între tradiție și modernitate ” (decembrie 2017), catedra 

Științe Psihopedagogice și Socioumanistice; 

Mese rotunde 

- ”Demografia Republicii Moldova: tendințe și perspective” (februarie 2018), catedra Științe 

Psihopedagogice și Socioumanistice; 

- «Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi netransmisibile», facultatea 

Kinetoterapie, catedra Medicina sportivă (martie 2018); 

-  «Acţiuni de informare privind modul sanatos de viaţă şi prevenirea viciilor (tabacism, 

consumul de alcool şi droguri, alimentaţia neechilibrată)», catedra Medicina sportivă 

(februarie  2018); 

Seminare tematice 

- «Comportamentul responsabil, cultura sexuală de sănătate a reproducerii», catedra 

Kinetoterapie și Medicina sportive (octombrie 2017). 

 

9.12.  Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-

2020 

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. Disciplina urmăreşte scopul 

familiarizării studenţilor cu principiile dreptului afacerilor, legislaţia ce reglementează activitatea de 

întreprinzător, deosebirea activităţii de întreprinzător de alte activităţi social – utile, determinarea 

cercului de activităţi permise faţă de cele pot fi practicate în baza permiselor speciale (licenţelor), 
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monopol de stat sau a activităţilor interzise, procedura de înregistrare de stat a subiectelor dreptului 

afacerilor, organizarea şi activitatea persoanei juridice, modul de reorganizare şi lichidare a 

subiectelor dreptului afacerilor, procesul de insolvabilitate, principalele forme de organizare 

juridică a subiecţilor dreptului afacerilor şi organizarea internă a acestora. 

Totodată, Centru de Ghidare și Consiliere în Carieră a USEFS organizează întâlniri ale 

studenților cu oameni de afaceri de succes, care si-au împărtășit propria experiență studenților 

interesați (decembrie 2017, martie 2018, mai 2018).  

 
 

9.13.  Programul național în domeniul nutriției și alimentației pentru anii 2014-2020 

În planurile de învățământ la programele de licență și master ale USEFS sunt introduse 

discipline de studiu sau teme în cadrul unor discipline, care țin de nutriție și alimentație corectă. 

Obiectivul principal al acestor conținuturi de studiu este orientat spre îmbunătățirea calității 

vieții a populației prin aplicarea antrenamentelor sportive corelate cu o dietetică alimentară 

adecvată tipului de activitate. Disciplinele de studiu/conținuturile tematice în cadrul programelor 

urmăresc formarea competențelor necesare pentru specialistul în domeniul culturii fizice și a 

sportului, printe acestea fiind: Calitatea alimentelor; Fiziologia nutriției; Bazele alimentației 

raționale; Psihoterapie nutrițională; Nutriție și boli metabolice; Alimentație dietetic; Suplimente 

alimentare; Nutriția sportivă aplicată; Biochimia nutriției; Igiena alimentară; Igiena sportului ș.a. 

 

9.14. Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 

Catedra Medicină Sportivă a organizat o lecție publică cu genericul ”Pământul – casa noastră 

comună” (24 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.

 

9.15. Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”

 Participarea profesorilor catedrei Nataţie şi turism în cadrul proiectului Dezvoltarea 

clusterelor agroturistice în Moldova. Consolidarea afacerilor non - agricole în zonele rurale 

(MSZ160/2016PPR2016) implementat de către Asociaţia de dezvoltare a Turismului în Moldova 

împreună cu partenerul polonez „Centrul de Cooperare Europeană” şi finanţat de Ministerul 

Afacerilor Externe al Republicii  Polonă în perioada iunie-septembrie 2017. 

 Participarea profesorilor catedrei Nataţie şi Turism la Seminarul „Formarea profesională 

în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere”, „Dezvoltarea turismului – experienţa 

Republicii Bulgaria” care au avut loc la Universitatea „PERSPECTIVA-INT” Chişinău, Republica 

Moldova, martie 2018. 

 Participarea la expoziţia internaţională 02.04.2018 Turism, agrement şi hoteluri „Tourism. 

Leisure. Hotels 2017, MOLDEXPO. În cadrul expoziţiei specializate studenţii au luat cunoştinţă de 

oferta turistică naţională şi internaţională. Au avut ocazia să discute cu specialiştii din domeniul 

turismului, inclusiv cu foştii absolvenţi ai catedrei „Nataţie şi Turism”  care activează în industria 

turistică. 

 Excursie pentru studenți și cadre didactice ale USEFS la mănăstirea Veveriţa, raionul 

Călăraşi, organizator: Catedra Natație și Turism, mai 2018. 

 Marşuri turistice cu studenţii USEFS în raionul Călăraşi, organizator: Catedra Natație și 

Turism, octombrie 2017, aprilie 2018. 
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10. Activitatea de cercetare-inovare 

Cercetarea ştiinţifică face parte din misiunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, 

constituind complementaritatea necesară procesului de învăţare. Un proces de învăţare bazat pe 

generarea de cunoştinţe noi este mult mai valoros şi mai competitiv, decât un proces de învăţare 

care se reduce la un simplu transfer de cunoştinţe de la profesori la studenţi. 

Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, realizată în perioada de referinţă  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 

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; dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă 

responsabilitate profesională şi civică şi nu în ultimul rând la  promovarea valorilor ştiinţifice, 

culturale şi etice în comunitatea naţională şi internaţională. 

 

10.1. Numărul de conducători doctorat 

Cadrele științifico-didactice activează în calitate de conducători de doctorat în cadrul Școlii 

doctorale USEFS, specialitatea 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. 

În activitatea de cercetare-dezvoltare a universităţii activează în prezent 22 de cercetători 

ştiinţifici, 9 doctori habilitaţi şi 102 de doctori în ştiinţe. Îşi face studiile prin postdoctorat 1 

persoană cu finanţare de la bugetul statului, 86 prin studii la doctorat şi 347 prin studii la masterat. 

Universitatea dispune de 38 persoane titulare abilitate de către CNAA cu dreptul de conducător de 

doctorat dintre care 6 persoane cu titlul de asociat (cu drept de îndrumare a tezelor de doctorat în 

cadrul programului de studii ciclul III). De asemenea, dintre cadrele ştiinţifice ale universităţii, în 

anul de raportare 45 de persoane au avut calitatea de membru al colegiului de redacţie al revistelor 

de specialitate consacrate de peste hotare și al manifestărilor științifice internaționale și naționale.În 

perioada de referinţă au fost susţinute 3 teze de doctor.  

În cadrul Școlii doctorale USEFS în anul de studii 2017-2018 au activat 38 conducători de 

doctorat, lista nominală fiind prezentată în Tabelul 21. 

 

Tabelul 21. LISTA conducătorilor de doctorat cu abilitare 

Nr. 

crt. 

Gradul 

științific 

Numele, prenumele conducătorului 

(consultantului) științific 

Nr. Dispoziției, 

data 

Expirarea 

termenului de 

abilitare 

1.  D Aftimiciuc Olga D1918p 

18.12.2013 

 

2.  D Botnarenco Teodor D1635p 

16.02.2012 

 

3.  D Budevici-Puiu Anatolie 3033 

11.05.2018 

 

4.  D Budevici-Puiu Liliana D1963 

10.04.2014 

 

5.  D Buftea Victor 2126 

09.04.2015 

 

6.  D Calugher Viorica 2817 

23.03.2018 

 

7.  D Carp Ion 2936p 

23.03.2018 
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8.  D Ceban Vasile 2937p 

23.03.2018 

 

9.  D Chirazi Marin 2265 

07.10.2015 

 

10.  DH Ciorbă Constantin 2475 

06.10.2016 

 

11.  D Danail Sergiu 3034 

11.05.2018 

 

12.  D Demcenco Petru 2279p 

07.10.2015 

 

13.  DH Dorgan Viorel 2508p 

15.11.2016 

 

14.  D Dragu Mircea D1962 

10.04.2014 

 

15.  D Ghervan Petru 2642 

31.05.2017 

 

16.  D Goncearuc Svetlana 3035 

11.05.2018 

 

17.  D Gorașcenco Alexandr D1918p 

18.12.2013 

 

18.  D Grimalschi Teodor 3036 

11.05.2018 

 

19.  D Iliin Grigore D1641p 

16.02.2012 

 

20.  D Jurat Valeriu 2146p 

09.04.2015 

 

21.  D Leuciuc Florin-Valentin 2643 

31.05.2017 

 

22.  DH Manolachi Veaceslav 3037 

11.05.2018 

 

23.  D Manolachi Victor 2818 

23.03.2018 

 

24.  D Moisescu Petronel Cristian 2601 

23.03.2017 

 

25.  DH Moroșan Raisa D1922 

13.02.2014 

 

26.  D Păcuraru Alexandru 2465 

06.10.2016 

 

27.  D Polevaia-Secăreanu Angela 2819 

23.03.2018 

 

28.  D Popescu Veronica D2014 

03.07.2014 

 

29.  DH Potop Vladimir 2497 

15.11.2016 

 

30.  D Povestca Lazari D1916p 

18.12.2013 

 

31.  D Racu Serghei 2165 

28.05.2015 

 

32.  D Rață Elena 2602 

23.03.2017 

 

33.  D Rîșneac Boris 3038 

11.05.2018 
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34.  D Rotaru Andrei D1770p 

20.12.2012 

 

35.  D Scripcenco Constantin D1665 

23.05.2012 

 

36.  D Triboi Vasile 2741 

31.05.2017 

 

37.  D Urichianu-Toma Sanda 2938 

23.03.2018 

 

38.  D Zavalișca Aurelia 2164 

28.05.2015 

 

 

10.2. Număr de doctoranzi și postdoctoranzi 

În Școala doctorală USEFS în anul universitar 2017-2018 și-au făcut studiile 86 de doctoranzi 

la specialitatea 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație, dintre care:  

 

Țara  contract buget total 

Republica Moldova 30 10 40 

România 

 
45 1 46 

 86 

 

De asemenea, în anul 2017-2018 de studii și-a facut studiile 1 postdoctorand. 

În cadrul Școlii doctorale, la sesiunea programului avansat de studii  doctorale, semestrul II 

(octombrie 2018) pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul 2016, s-au prezentat și au 

susținut examenele  13 studenți-doctoranzi, din 19, ceea ce reprezintă 68,4%. 

La sesiunea semestrului I (aprilie 2018), pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul 

2017, s-au prezentat și au susținut examenele 26 studenți-doctoranzi, din 29, ceea ce reprezintă 

89,6 %. 

La sesiune din luna mai, pentru doctoranzii anului IV (doctorat) s-au prezentat și au susținut 

examenele de doctorat  17 doctoranzi din 24, ceea ce reprezintă 70,8 %. 

În conformitate cu Regulamentul Comisiei Superioare de Atestare privind organizarea și 

desfășurarea studiilor  postdoctoratului,  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.173 din 18 februarie 

2008 și în baza raportului de activitate științifică pe perioada aprilie 2017 - aprilie 2018, dna 

Mocrousov Elena, dr., lector universitar, a fost promovată în anul II de studii de postdoctorat.  

Pe parcursul anului de studii 2017-2018 : 

 Buftea Victor, dr., conf.univ., a susținut teza de doctor habilitat cu tema: Controlul și 

planificarea procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu; 

 Aftimiciuc Olga , dr.conf.univ., a susţinut teza de doctor habilitat cu tema Legităţile formării 

ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică au susţinut tezele în 

cadrul catedrei de specialitate şi în Seminarul Ştiinţific de profil, iar în data de 25.06.2018 sunt 

planificate susţinerea tezelor în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat. 

 

10.3. Număr de teze susținute 

La finisarea tezei de doctorat fiecare student-doctorand este obligat să îndeplinească cerințele 

minime de publicare a articolelor  în ediţii ştiinţifice/prezentarea la conferinţe ştiinţifice: minim 3 
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articole publicate în reviste de profil acreditate în țară și peste hotare și 4 articole publicate în 

materialele conferințelor științifice naționale și internaționale. 

În Tabelul 22 reflectăm tezele  susținute în anul de studii 2017-2018. 

Tabelul 22. Teze susținute în anul de studii 2017-2018 

Titlul tezei susținute Autor Conducător Data susținerii si 

aprobarea de 

CNAA/ANACEC 

Pregătirea antrenorilor-manageri 

pentru activitatea de cercetare 

managerială 

Volcu 

Gheorghe 

Budevici-Puiu 

Liliana,dr., conf.univ. 

13.07.2017 

Aprobare ANACEC 

Decizie  nr. 3  din 

11.05.2018 

Rolul competențelor de marketing în 

promovarea serviciilor sportive 

Amelicichin 

Ecaterina 

Budevici-Puiu 

Liliana,dr., conf.univ. 

13.07.2017 

Aprobare ANACEC 
Decizie  nr. 3  din 

11.05.2018 

Înotul terapeutic în prevenirea 

deficiențelor fizice funcționale ale 

coloanei vertebrale a copiilor în 

perioada prepubertară 

Constantines

cu Mihai 
Rîșneac Boris, dr., 

prof.univ. 

Racu Sergiu, dr., 

conf.univ. 

12.09.2017 

Aprobare ANACEC 

Decizie  nr. 3  din 

11.05.2018 

 

10.4. Programe/proiecte de cercetare 

În perioada de referinţă s-au efectuat cercetări în cadrul a 3 proiecte instituţionale (pentru 

cercetări fundamentale). Toate lucrările planificate pentru perioada de referinţă au fost îndeplinite 

în volumul preconizat, în termenii stabiliţi şi la nivel satisfăcător. 

Proiect de 

cercetare 

Titlul proiectului Cifrul proiectului Termen de 

realizare 

Fundamental Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului 

de antrenament al loturilor naţionale ale 

Republicii Moldova pentru Jocurile 

Olimpice, campionatele europene şi 

mondiale (2015-2018)” 

15.817.06.26F 2015-2018 

Fundamental Strategia acmeologică de pregătire 

profesională a specialistului de cultură 

fizică în contextul integrării europene a 

Republicii Moldova 

15.817.06.25F 2015-2018 

Pentru tinerii 

cercetători 

Socializarea adolescenților prin practicarea 

formelor turismului 

18.80012.08.31A 2017-2019 

 

10.5. Volumul activităților de cercetare 

 

Rezultatele cercetărilor efectuate în anul de studii 2017-2018 s-au concretizat în următoarele 

publicaţii reflectate în Tabelul 23 şi Tabelul 24.  
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Tabelul 23. Lucrări științifice publicate de corpul ştiinţifico– didactic al universităţii în 

perioada de referinţă 

Catedra  Articole 

ISI 

Articole 

categoria B 

Articole 

internaționale 

recunoscute 

Articole în 

volume ale 

congreselor/ 

conferințelor 

internaționale 

Articole în 

volume ale 

congreselor/ 

conferințelor 

naționale 

Atletism  - 5 9 18 4 

BTCF 2 5 2 30 1 

MCF 3 2 1 21 1 

SPPSU 2 4 2 29 - 

Gimnastica 18 9 5 10 2 

Natație și turism - 1 - 15 - 

Kinetoterapie 1 2 - 7 - 

Medicina 

sportivă 

- 1 5 11 7 

Limbi moderne 1 2 2 16 2 

TMJ 1 5 5 19 1 

PSI 4 3 2 13 7 

Drept 1 - 6 1 - 

PPS - 1 1 10 6 

Total  33 40 45 200 31 

 

Tabelul 24. Lucrări științifico-didactice 

Catedra  Monografie Curs 

universitar 

Ghid 

metodic 

Note de 

curs 

Atletism  1 - - - 

BTCF 1  1 - 

MCF 1 4 - - 

SPPSU - - - - 

Gimnastica 1 3 - - 

Natație și turism 1 1 1 - 

Kinetoterapie - 1 3 - 

Medicina sportivă 1  - 4 

Limbi moderne - - - - 

TMJ 1 - 3 - 

PSI 1 - 4 - 

Drept - 3 2 - 

PPS - - - 2 

Total 8 12 14 6 
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Manifestări științifice organizate în perioada 2017-2018: 

- Congresul Științific Internațional ”Sport. Olimpism. Sănătate”, ediția a II-a, 26-28 octombrie 

2017; 

- 4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference ”Education, Sport 

and Health”, 29-30 septembrie 2017; 

- Conferința Științifică Internațională Studențească ”Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii 

fizice”, 04 aprilie 2018; 

- International Scientific Conference ”Traditions, realities and perspectives of the physical culture 

development”, 25-26 mai 2018; 

    In Tabelul 25 sunt prezentate seminarele și mesele rotunde desfășurate de catedrele de 

specialitate ale USEFS în anul de studii 2017-2018. 

 

Tabelul 25. Seminare și mese rotunde organizate de catedrele USEFS 

Catedra  Seminare / Mese rotunde Total 

Atletism  - Seminarul științifico-metodic ”Antrenamentul sportiv 

modern: aspecte teoretico-metodice”, 26 octombrie 2017 

- Seminarul metodico-științific ”Probleme actuale ale 

educației fizice în instituțiile de învățământ preuniversitar” 

2 

BTCF - Masa rotundă ”Cultura fizică și sportul în societatea 

contemporană”, 27 februarie 2018 

- Seminar științifico-metodic ”Probleme actuale pregătirii 

profesionale pedagogice a specialistului de cultură fizică în 

contextul abordării competenţionale”, 26 aprilie 2018 

2 

MCF - 0 

SPPSU - Masa rotundă ”Aspecte deontologice ale educației 

incluzive”, 25 aprilie 2018 

- Masa rotundă ”Cultura fizică și sportul în societatea 

contemporană”, 27 februarie 2018 

2 

Gimnastica - Seminarul metodico-informativ ”probleme și tendințe în 

probele de gimnastică”, 11 aprilie 2018 
1 

Natație și 

turism 

- 0 

Kinetoterapie - Seminarul științifico-metodologic internațional ”Probleme 

actuale și perspectivele de dezvoltare a sporturilor de lupte pentru 

persoanele cu dizabilități”, 28 octombrie 2017 

1 

Medicina 

sportivă 

- Seminarul științifico-metodic ”Farmacologia sportivă”, 20 

septembrie 2017 

- Seminarul științifico-metodic ”Antrenamentul sportiv 

modern: aspecte teoretico-metodice”, 26 octombrie 2017 

2 

Limbi 

moderne 

- Seminar metodologic ”Noi orientări în metodologia limbilor 

străine”, 11 ianuarie 2018 

- Seminar metodologic ”Noi orientări în metodologia limbilor 

străine”, 06 martie 2018 

- Seminar științifico-metodic ”Studii filologice: aspecte 

teoretico-aplicative”, 19 iunie 2018 

3 

TMJ - 0 

PSI - Seminarul științifico-metodologic internațional ”Probleme 

actuale și perspectivele de dezvoltare a sporturilor de lupte pentru 

persoanele cu dizabilități”, 28 octombrie 2017 

- Seminarul practico-metodologic internațional ”Aplicarea 

6 
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mijloacelor din Taekwondo WTF în pregătirea profesional-

aplicativă a viitorilor specialiști în domeniul protecției, pazei și 

securității”, 30-31 octombrie 2017 

- Seminarul internațional practico-metodologic ”Probleme 

actuale privind perfecționarea arbitrajului la judo în perspectiva 

Jocurilor Olimpice, Tokyo - 2020”, 25 ianuarie 2018 

- Seminarul internațional practico-metodologic ”Noile 

modificări în regulamentul internațional de lupte libere și greco-

romane la etapa actuală”, 02 februarie 2018 

- Seminarul internațional practico-metodologic ”Metodologia 

pregătirii profesorilor-antrenori, colegiilor de arbitri și sportivilor de 

performanță în cadrul ciclului multianual în judo”, 12 martie 2018 

- Seminarul practico-metodologic ”Aspectele pregătirii 

tehnice în Poomsae din Taekwondo WT”, 14-16 martie 2018 

Drept - 0 

PPS - Seminarul metodico-practic ”Bazele juridico-practice ale 

autoapărării”, 19 octombrie 2017 

- Seminarul practico-metodologic internațional ”Aplicarea 

mijloacelor din Taekwondo WTF în pregătirea profesional-

aplicativă a viitorilor specialiști în domeniul protecției, pazei și 

securității”, 30-31 octombrie 2017 

2 

Total   21 

 

          Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească cu genericul „Probleme actuale ale teoriei 

şi practicii culturii fizice”, Ediţia a XX-a s-a desfăşurat în perioada 4 aprilie 2018. 

La Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Probleme actuale ale teoriei şi practicii 

culturii fizice”, desfăşurată în perioada 4 aprilie 2018 au fost publicate 53 articole trimise din 9 

centre universitare (USEFS, UPS „I.Creangă”, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, 

Universitatea „Vasile Alcsandri” din Bacău, Universitatea „Alecxadru Ioan Cuza” din Iaşi, 

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Ucraina (Kiev), Institutul Pedagogic de Stat 

„T.G.Şevcenco” din Cernigov, Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport din Smolensc (Rusia).  

În conformitate cu direcţiile prioritare de cercetare ale USEFS studenţii au fost repartizaţi 

astfel: 

 SECŢIUNEA I. Educaţia fizică în sistemul de învăţămînt - 19 articole Republica 

Moldova – 12 Ucraina – 2 România – 2 Federaţia Rusă – 3. 

  SECŢIUNEA II. Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv – 20 articole Republica 

Moldova – 12 Ucraina – 4 România – 3 Federaţia Rusă – 1  

 SECŢIUNEA III. Kinetoterapie, Management şi Legislaţie în Sport – 14 articole 

Republica Moldova – 11 Ucraina – 0 România – 2 Federaţia Rusă – 1. 

 În urma prezentării rezumatelor cercetărilor realizate de către studenţii participanţi la 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice”, Ediţia 

a XX-a au fost menţionaţi cu diplome de gradul I, II, III următoarele persoane:  

 Secţiunea I Pogrebneac Piotr – Diplomă gradul I Berdeu Elizaveta - Diplomă gradul II 

Cujbă Dorina - Diplomă gradul II Belaia Alexandra – Diplomă gradul III  

 Secţiunea II Cozlov Constantin – Diplomă gradul I Tîrzîman Olg. – Diplomă gradul II 

Berzan Serghe. – Diplomă gradul III  

 Secţiunea III Terenti Anastasia – Diplomă gradul I Achiruş Lilia – Diplomă gradul II 

Fotescu Petru – Diplomă gradul III  
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Participanţii la lucrările acestui forum ştiinţific internaţional, organizat de Universitatea de 

Stat Educaţie Fizică şi Sport în parteneriat Academia Olimpică din Republica Moldova au reiterat 

ideea că domeniile teoriei şi practicii culturii fizice parcurge o perioadă de extindere şi de asumare 

a unor noi dimensiuni la toate nivelurile de instruire. Participanţii la conferinţă au dezbătut şi au 

analizat provocările şi oportunităţile moderne ale culturii fizice în cadrul celor trei secţiuni. Astfel, 

demersul esenţial al dezbaterilor s-a axat pe realitatea că şcoala contemporană semnifică, implicit şi 

explicit, o instituţie socială care produce învăţare şi educare, având misiunea sa de formare a 

personalităţii tinerelor generaţii prin mijloace specifice educaţiei fizice, sportului, kinetoterapiei şi 

recreaţiei. În cadrul secţiunilor şi preocupările intense ale studenţilor s-au concretizat în expunerea 

ideilor, conceptelor, epistemelor privind analiza problemelor şi identificarea unor soluții cu privire 

la provocările apărute în fața instituţiilor preuniversitare şi universitare de profil specializat. Paralel, 

participanţii au enunţat şi preocupări în avansarea unor formule noi de perfecţionare a domeniului, 

modalităţi de prospectare a unor strategii eficiente de stimulare a interesului societăţii pentru 

sănătate prin mişcare, modernizare a învățământului de toate gradele. 

 Oportunităţile implementării acestor provocări sunt determinate de următoarele priorităţi:  

* iniţierea unei Asociaţii Naţionale a studenţilor în scopul promovării statutului, prestigiului 

şi rolului specialistului din domeniul culturii fizice în societate; 

 * corelarea formării profesionale continue cu cercetarea, dezvoltarea competenţei de 

cercetare a studenţilor; 

 * diversificarea formelor de colaborare dintre şcoală şi familie pentru monitorizarea situaţiei 

copiilor cu deficienţe de sănătate; 

 * promovarea calităţii în procesul de cercetare ştiinţifică prin cres ̧terea nivelului competitiv s ̧i 

aplicativ al cerceta ̆rilor efectuate de studenţi şi masteranzi la nivel naţional şi internaţional; 

 * eficientizarea procesului de pregătire sportivă a atleţilor de diferite specializări prin 

aplicarea în procesul de antrenament a metodicilor instrumentale contemporane de evaluare şi 

control. 

 Textul Rezoluţiei a fost aprobat unanim de către participanţii Conferinţei. 

 

11. Relații internaționale 

11.1. Activităţi de promovare a imaginii USEFS şi contribuţii la internaţionalizarea 

universităţii  

Formarea viitorilor profesori de cultură fizică şi antrenori in 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 in 

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.  
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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 2017-2018 la USEFS  și-au facut studiile 21 de studenţi străini din 7 state. 

In 2015 a fost aprobată de câtre Senatul Universităţii Strategia de internaţionalizare 

instituţională. 

Acest document 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. 

Şi nu in ultimul rând aşi vrea sa menţionez frumoasa colaborare cu Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galaţi in 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 a.s.2017-2018, este de 416.  

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 8.151.000 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 in Education. Numărul proiectului: CPEA – 2015/10014. Termenul 

proiectului: 03/2016 – 10/2019. În proiect sunt incluse 18 universităţi din Republica Moldova, 

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 bliotecă, 

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. 
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11.2. Acorduri noi de colaborare încheiate cu universităţi din străinătate în perioada de 

referinţă  

Numărul de acorduri noi de colaborare încheiate cu universităţi din străinătate în perioada de 

referinţă:  

1. Universitatea Națională ”Piotr Moghila”, or. Nikolaev, Ucraina 

2. Academia de Stat de Cultură Fizică și Sport, or. Dnepr, Ucraina 

3. Universitatea Celal Bayar din Manisa, Turcia 

4. Universitatea Pedagogică de Stat ”A.S. Makarenko”, or. Kiev, Ucraina 

5. Protocol de colaborare între școlile doctorale : 

  Școala doctorală Știința sportului și educației fizice, Universitatea din Pitești 

 

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, cât și formare. 

        USEFS are încheiate acorduri de mobilitate cu 5 universități: Universitatea «A.I.Cuza», IASI, 

România; Universitatea Ecologică din București, România; Universitatea “Dunarea de Jos”,Galati 

Romania; Universitatea din Manisa, Turcia; Universitatea din Oradea, România. 

În anul de studii 2017-2018 a fost realizată o (1) mobilitate academică pentru staff 

administariv la Universitatea din Oradea, România (Tabelul 26). 
 

  

Tabelul 26. Cadre didactice care au beneficiat de stagiu formare de la 

USEFS în cadrul programului Erasmus+ în anul universitar 2017-2018 

Nr. Nume, prenume  Tipul mobilității 

 

Domeniul de 

predare/formare 
Perioada 

mobilității 

   

Predare/formare 

   

     

  2017-2018  

   

 Universitatea din Oradea, România 

     

1. 
 
 
 

   

  Guțu Alexei., dr.,  

  conf., univ. 
 

 
Formare 

 
 

 
Management și 
administrare în 

învățământul superior 
 

14.05-
18.05.2018 

 
 

    

 

11.4. Studenţi străini (nr. total, nr. buget/contract, ţară de origine) 

În anul de studii 2017-2018 în USEFS și-au făcut studiile 21 de studenți – cetățeni străini. 

Ţările de origine: Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, România, Grecia, Turcia. 
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Tabelul 27. Numărul studenților străini după țara de origine și forma de studii în anul 

de studii 2017-2108  

 Numărul de studenţi 

 

Cetăţenia Licenţă Masterat Doctorat TOTAL 

 buget/cont buget/cont buget/cont b/c 

     

Ucraina 6/ 3 0 0 6/3 

     

Rusia 1/1 0 0 1/1 

     

Azerbaidjan 0/1 0 0 0/1 

     

Grecia 0/2 0 0 0/2 

     

  România 

 

1/2 

 

0 

 

0 

 
1/2 

 

  Georgia 

  

0/1 

 

0 

 

0 

 

0/1 

 

  Turcia 

 

0 

 

0/3 

 

0 

 
0/3 

 

TOTAL b/c 8/10 0/3 0 8/13 

     

 

Cei mai mulți dintre cetățenii străini - 18 persoane sau 85% își fac studiile la ciclul I, licență și 

14% (3 persoane) - la ciclul II, masterat. 

38% își fac studiile de la bugetul de stat, iar 61% prin contract cu achitarea taxei pentru studii. 
 
 

12. Activitatea economico-financiară 

12.1. Planificarea şi utilizarea mijloacelor publice şi speciale 

Bugetul USEFS pentru anul 2017 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 2017 ( mijloace bugetare şi mijloace proprii). 

Mijloacele alocate din bugetul de stat  constituie   27567,4  mii lei,  

inclusiv pe compartimente: 

 - întreţinerea studenţilor (ciclul I) (064)             -23227,3 

- întreţinerea studenţilor (ciclul II) (244)   -  1689,4 

- întreţinerea orfanilor (10.11)     -      91,3 

- remunerarea consiliului de dezvoltare strategica        -    233,3 

- cămine (246)       -  1591,8 

- pregătirea cadrelor ştiinţifice (doctorat -240)  -    148,6 

- proiecte instituţionale ştiinţifice (817)  -    526,9 

- postdoctorat(salariu,burse)(817)              -      58,8 

Venitul mijloacelor proprii pe 2017                                      21298.5    mii lei                     
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 I. Servicii cu plată 

inclusiv: 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

7538.3 

  983.2 

4442.9 

 

1728.8 

 

  665.8 

1118.7 

  230.0 

  765.4 

  493.5 

   16.4 

   81.0 

   22.5 

   25.2 

   53.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Chiria căminului                                           1029.9      

III. Arenda încăperilor                                 816.7     

IV. Servicii comunale arendaşi                                      182.8      

 V. Studii doctorat                                            730.5      

VI.Cursuri formare profesională continuă                                                   313.9      

VII.Procent bancar:      mijloace speciale                                    41.4       

VIII.Cota de participarea la congres                                                               18.1        

 

In baza ordinului Nr. 34 din 17.05.2017, cu privire la pregătirea şi desfăşurarea Congresului 

Ştiinţific Internaţional „Sport, Olimpism, Sănătate” din 26-28 octombrie 2017, au fost confirmate  

cheltuielile de reprezentanţă în mărime de 48,2 mii lei. 

Pe parcursul anului 2017 din contul mijloacelor proprii  studenţii au beneficiat de ajutoare 

materiale in suma de 15,0 mii lei, premii la diferite competiţii si concursuri sportive in suma de 

19,6 mii lei si alimentaţie sportivilor in suma de 13,2 mii lei.  

În perioada raportată cheltuielile pentru achitarea serviciilor comunale constituie:                                                                   

5809,9    mii lei:                                                                                                   

inclusiv:    

1. Energie electrică           2014,9        

2. Gaze naturale           1244,3        

3. Energie termică           1602,2        

4. Apă şi canalizare             775,8        

5. Salubritate                76,1        

6. Servicii de telecomunicaţie: - telefonie                           58,0         

                                                 - internet                        38,6        
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Au fost calculate premii: către: 8 Martie – 208,7 mii lei, Anul Nou – 515,8 mii lei, Sărbătorile 

de Paşti – 307,8 mii lei, Ziua Profesorului – 494,5 mii lei.  

Din 01.09.2017 au fost majorate salariile cu 11,3% cadrelor didactice, iar  personalului 

auxiliar si gospodaresc cu 10 %.          

Planificarea şi utilizarea alocațiilor bugetare şi a veniturilor proprii au fost efectuate conform 

actelor normative în vigoare. 

 

12.2. Investiţii 

Pe parcursul anului 2017, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport a planificat şi 

valorificat următoarele cheltuieli: 

 Reparații curente a cladirilor – 102, 3 mii lei 

 Imobilizari corporale – 236,3 mii lei 

 Cheltuieli de reprezentanță la cadrul Congresului Șriințific – 48,2 mii lei. 

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, valoarea acestora) 

Pentru anul universitar 2017-2018, taxele de studii în USEFS au fost stabilite prin Decizia 

Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USEFS (proces-verbal nr. 7 din 

20.06.2018) și Hotărârea Senatului USEFS (proces-verbal nr.9 din 21.06.2018), 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” – 6300 (şase mii trei sute) lei 

- pentru specialitatea 1000.1 „Antrenament sportiv” – 6500 (şase mii cinci sute) lei 

- pentru specialitatea 1000.2 „Organizarea şi dirijarea sportului” – 6500 (şase mii cinci sute 

) lei 

- pentru specialitatea 1000.3 „Fitness şi programe de recreare” – 6500 (şase mii cinci sute ) 

lei 

- pentru specialitatea 1013.1 „Servicii hoteliere, turism şi agrement” – 6500 (şase mii cinci 

sute ) lei 

- pentru specialitatea 0114.13 „Dans sportiv şi modern” – 6500 (şase mii cinci sute ) lei 

- pentru specialitatea 1032.1  „Securitate civilă şi publică” – 7500 (şapte mii cinci sute ) lei 

- pentru specialitatea 1032.2 „Servicii de securitate a proprietăţii” – 7500 (şapte mii cinci 

sute) lei 

- pentru specialitatea 1032.3 „Salvatori şi pompieri” – 7500 (şapte mii cinci sute) lei 

- pentru specialitatea 1001.1 „Kinetoterapie şi terapie ocupaţională” – 8000 (opt mii) lei 

Învăţământ cu frecvenţă redusă 

- pentru specialitatea 0114.16 „Educaţie fizică” – 4500 (patru mii cinci sute) lei 

- pentru specialitatea 1000.1 „Antrenament sportiv” – 4500 (patru mii cinci sute) lei 

- pentru specialitatea 1000.2 „Organizarea şi dirijarea sportului” – 4500 (patru mii cinci 

sute) lei 

- pentru specialitatea 1000.3 „Fitness şi programe de recreare” – 4500 (patru mii cinci sute) 

lei 
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- pentru specialitatea 1013.1 „Servicii hoteliere, turism şi agrement” – 4500 (patru mii cinci 

sute) lei 

- pentru specialitatea 0114.13 „Dans sportiv şi modern” – 4500 (patru mii cinci sute) lei 

- pentru specialitatea 1032.1 „Securitate civilă şi publică” – 4500 (patru mii cinci sute) lei 

 

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” – 6500 (şase mii cinci 

sute) lei 

- pentru specialitatea 14 „Asistenţă psihopedagogică în sport” – 6500 (şase mii cinci sute) lei 

- pentru specialitatea 14 „Managementul culturii fizice” – 6500 (şase mii cinci sute ) lei 

- pentru specialitatea 14 „Marketing şi legislaţie în sport” – 6500 (şase mii cinci sute ) lei 

- pentru specialitatea 82 „Tehnologii şi management în fitness” – 6500 (şase mii cinci sute) 

lei 

- pentru specialitatea 82 „Tehnologii şi management în turism” – 6500 (şase mii cinci sute) 

lei 

- pentru specialitatea 82 „Teoria şi metodologia activităţii motrice” – 6500 (şase mii cinci 

sute) lei 

- pentru specialitatea 82 „Tehnologia antrenamentului sportiv” – 6500 (şase mii cinci sute) 

lei 

- pentru specialitatea 86 „Management în pază, protecţie şi securitate” – 6500 (şase mii cinci  

sute) lei 

- pentru specialitatea 82 „Nutriție sportivă și dietetică” – 6500 (şase mii cinci sute) lei 

- pentru specialitatea 82 „Tehnologii kinetoterapeutice de recuperare” – 8000 (opt mii) lei 

- pentru specialitatea 82 „Logopedie şi motricitate verbală” – 8000 (opt mii) lei 

- pentru specialitatea 82 „Terapie manuală şi kinesiologie aplicativă” – 8000 (opt mii) lei. 

                                                                

3. Taxa 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 

- pentru specialitatea 1000.1 „Antrenament sportiv” – 6000 (şase mii) lei 

- pentru specialitatea 1000.2 „Organizarea şi dirijarea sportului” – 6000 (şase mii) lei 
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- 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. Taxa de studii pentru pregătirea studenţilor străini 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. Baza tehnico-materială – capacitatea instituțională 
 
13.1. Spaţii pentru studii (m2/student) 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport are baza materială proprie. Spaţiul 

universitar se compune din totalitatea construcţiilor proprii, săli de curs şi seminar, 

laboratoare şi biblioteci, spaţii administrative şi sportive, precum şi dotarea acestora.Spaţiul 

universitar cuprinde ansamblul edificiilor, aflate la dispoziţia comunităţii universitare pentru 

desfăşurarea procesului de învăţământ şi de cercetare, a activităţilor culturale şi sportive, 

precum şi pentru activităţile de administrare (Tabelul 28).  

 USEFS dispune de două blocuri de studii (blocul principal, dat în exploatare la 25 august 

2005, cu suprafaţa de 4966m2, situat pe str. A.Doga, 22 şi blocul de studii „B” cu o suprafaţă 

de 2208m2, situat pe str. A.Doga, 24), trei complexuri sportive: 

-  Complexul sportiv (str. A.Doga, 22); 

-  Centrul medico-ştiinţific de probe sportive individuale (str. Alexandru cel Bun, 69); 

-  Complexul sportiv al Bazinului de înot (str. 31 August 1989, 78). 

În blocul principal de studii sunt peste 100 săli de cursuri şi laboratoare, 2 săli de 

conferinţe, 3 săli de calculatoare conectate la internet, 2 cabinete lingvistice dotate cu aparataj 

modern, bibliotecă cu sală de lectură pentru 100 de locuri, conectată la programul IRBIS-64, 

dotată cu 16 calculatoare şi un fond de carte cu 77 462 volume. 

Un rol deosebit în sporirea capacităţii ştiinţifice a universităţii îi revine Centrului de 

cercetări ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului, amplasat în blocul principal şi 

înzestrat cu cel mai performant aparataj, care asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice, 

orientate spre perfecţionarea şi eficientizarea procesului de pregătire a specialiştilor de înaltă 

calitate.  

USEFS dispune, de asemenea, de o editură, care asigură publicarea materialelor 

didactico-ştiinţifice privind teoria şi metodica antrenamentului sportiv, medicina sportivă şi 

kinetoterapia, ştiinţe socioumanistice şi psihopedagogice etc. 

O verigă foarte importantă pentru funcţionarea eficientă a USEFS o constituie cele trei 

cămine studenţeşti, care au o capacitate totală de 600 locuri. 

Crearea şi menţinerea unei asemenea baze tehnico-materiale şi didactice necesită surse 

financiare şi un management de înaltă calitate.  

 

    Tabelul 28. Potenţialul logistic ce asigură infrastructura de cercetare şi utilizarea 

echipamentului ştiinţifico – metodic în cadrul structural al Universităţii 

Nr. 

d/o 

Utilizarea spaţiilor 

Numărul de săli 

Suprafaţa totală Altele 

Blocul de studii ”A” 

1. Săli de curs 20 1 269 m2  

2. Săli de seminare 11 604 m2  

3. Laboratoare 12 604 m2  

4. Biblioteca 1 360 m2  

5. Teren mini - fotbal 1 648 m2  

6. Cort tenis - de cîmp 1 648 m2  

Blocul de studii ”B” 

1. Săli de curs 4 308 m2  
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2. Săli de seminare 7 256 m2  

3. Laboratoare 5 179 m2  

Complexul sportiv la blocul ”A” 

1. Sală de forţă 1 200 m2  

2. Sală de luptă 1 271 m2  

3. Sală de tenis 1 272 m2  

4. Sală p/u seminare 1 20 m2  

5. Sală de gimnastică şi de dans 2 821 m2  

6. Sală de jocuri sportive 1 1 110 m2  

7. Sală mare de jocuri sportive 1 1 110 m2  

Complexul sportiv de pe str. Alexandru ce Bun 

1. Sală de forţă 1 112 m2  

2. Sali de luptă 2 326, 326 m2  

3. Sală de luptă 1 652 m2  

4. Sală de curs 1 42 m2  

5. Laborator 1 33 m2  

Bazinul de înot  

1. Bazinul 1 375 m2  

2. Laboratorul 1 24 m2  

3. Sala p/u seminare  1 30 m2  

4. Cabinet metodic 2 20,15 m2  

Total pe USEFS 

1. Săli de curs 25 1 619 m2  

2. Săli pentru seminare 20 910 m2  

3. Laboratoare 19 840 m2  

4. Bibliotecă 1 360 m2  

5. Săli de luptă 4 1 577 m2  

6. Săli de forţă 2 312 m2  

7. Săli de tenis 1 272 m2  

8. Săli de gimnastică 2 821 m2  

9. Săli de dans 2 821 m2  

10. Săli de jocuri sportive 2 2 220 m2  

11. Teren de mini – fotbal 1 648 m2  

12. Cort tenis de cîmp 1 648 m2  

Total: 11 048 m2 

 

      Studenții programelor de studii de licență și master dispun de 14 laboratoare științifice. 

Spaţiile de învăţământ proprii sunt dotate cu mobilier la standardele cerute de învăţământul 

academic universitar. Menționăm, că spaţiul propriu acoperă nevoile în proporţie de 100% la 

învăţământul de zi, existând şi excedent de fond de timp săptămânal. Acoperirea nevoilor 

didactice este de 100% cu spaţii proprii, pentru învăţământul frecvenţă redusă. Baza 

materială, proprie în primul rând, modernă şi funcţională asigură suportul logistic necesar 

pentru un învăţământ la standarde cerute în domeniu. 
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13.2. Biblioteca/mediateca (m2/cititor) 

     Ca parte integrantă a spaţiului informațional universitar, centru de resurse de comunicare 

şi socio-cultural, Biblioteca USEFS a contribuit la integrarea potențialului științific și cultural 

al Universităţii în spațiul informațional naţional și internaţional. Fiind o instituţie universitară 

specializată, biblioteca a dezvoltat relaţii de parteneriat cu bibliotecile universitare din ţară şi 

străinătate, a asigurat implementarea inovaţiilor din domeniul biblioteconomic. 

 În condiţiile schimbărilor permanente în spațiul educaţional Biblioteca Universității de 

Stat de Educaţie Fizică şi Sport (USEFS) a contribuit la rezolvarea sarcinilor care vizează 

integrarea maximă a bibliotecii în activitatea de cercetare și activități educaționale ale 

USEFS. Acţiunile ei au fost orientate în vederea implementării Strategiei Bibliotecii 

Universității de Educație Fizică și Sport 2017-2020. 

       Noua paradigmă „a învăţa oriunde şi oricând”, care evident duce cu gândul la alternative 

de informare, comunicare şi educaţie impune biblioteca să-şi structureze serviciile în 

concordanţă cu nevoile şi dinamica publicului beneficiar. Corelarea funcţiilor de informare, 

documentare şi cercetare a bibliotecii cu programele universitare de studiu dar şi cu mişcarea 

domeniului în plan internaţional are loc în Biblioteca USEFS prin elaborarea de instrumente 

informaţionale moderne, participare în cadrul proiectelor internaţionale etc. 

      Biblioteca Universității de Stat de Educație Fizică și Sport este fondată în anul 1991, 

odată cu înființarea Institutului Național de Educație Fizică și Sport. Ca parte integrantă a 

universității Biblioteca deţine un fond de peste 79 000 de unităţi bibliografice, este cea mai 

completă colecție de documente de profil. O parte importantă o reprezintă publicațiile 

profesorilor și cercetătorilor instituției: monografii, manuale, teze de doctorat etc. 

       Activitatea de informare și documentare se desfăşoară în spații modernne, dotate cu 

mobilier și echipament modern. În serviciul utilizatorilor se află o sală de lectură cu 100 

locuri, 25 de computere cu acces WI-FI, o sală de împrumut la domiciliu. 

      Implementarea softului IRBIS a plasat biblioteca în rândul bibliotecior moderne din țară, 

capabilă să ofere servicii de o înaltă calitate. 

       Biblioteca participă în Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din 

Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul 

învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica 

Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, 

România. Ca rezultat al acestei colaborări a fost elaborat Repozitoriul Instituţional, care 

constituie arhiva lucrărilor ştiinţifice realizate de către cercetătorii USEFS oferite în acces 

deschis. 

Biblioteca USEFS, participând în cadrul proiectelor își diversifică activitățile, sporește 

calitatea serviciilor prestate, are loc o integrare organică cu procesul educativ /inctructiv și cel 

de cercetare din universitate. 

Patrimoniul documentar al Bibliotecii constituie cea mai reprezentativă colecţie de 

publicaţii de profil din ţară, este o bibliotecă specializată de tip universitar de drept public şi 

face parte din sistemul naţional de învăţământ superior. Biblioteca, prin activitatea pe care o 

desfăşoară participă la procesul de instruire, formare şi educaţie precum şi la activitatea de 

cercetare ştiinţifică din universitate, punând la dispoziţie necesarul de date, informaţii şi 

cunoştinţe cuprinse în fondurile de publicaţii pe care le gestionează, aflate în variate tipuri de 

https://www.siu.no/eng/Programme-information/Cooperation-outside-the-EU/eurasia-programme
https://www.siu.no/eng/Programme-information/Cooperation-outside-the-EU/eurasia-programme
http://www.uib.no/en
http://www.unitbv.ro/en/home.aspx
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format: de la tradiţional la virtual. Biblioteca are ca principali utilizatori studenţii, 

masteranzii, doctoranzii, personalul didactic. Patrimoniul bibliotecii constituie un fond 

infodocumentar de aproximativ 77500 de exemplare structurat astfel: cursuri şi manuale; 

publicaţii ştiinţifice în limba română şi alte limbi, teze de doctorat, dicţionare, atlase, 

beletristică în limba română şi alte limbi, publicaţii periodice în limba română şi alte limbi.  

Biblioteca este specifică pentru formarea studenţilor pentru profesii din domeniul 

educaţiei fizice şi sportului, pază, protecție și securitate, kinetoterapie. Procesul de achiziţie a 

publicaţiilor susţinut de bibliotecă în vederea dezvoltării colecţiilor sale se desfăşoară în 

concordanţă cu cerinţele infodocumentare ale fiecărei discipline de studiu din planul de 

învăţământ; fiecare disciplină de studiu (obligatorie, opţională sau facultativă) este susţinută 

din punct de vedere infodocumentar prin publicaţiile existente la bibliotecă (cursuri, manuale, 

monografii ştiinţifice româneşti şi străine, publicaţii de referinţă, publicaţii periodice 

româneşti şi străine, doctorat etc.). Aceste publicaţii existente în toată varietatea tipologiei 

bibliologice se află într-un număr optim de exemplare pentru a putea satisface necesităţile de 

informare ale utilizatorilor bibliotecii. 

Contractarea abonamentelor pentru publicaţiile periodice româneşti şi străine atât pe 

format hârtie cât şi pe format electronic sub forma bazelor de date ştiinţifice se realizează în 

concordanţă cu cerinţele infodocumentare ale disciplinelor de studiu cuprinse în planul de 

învăţământ ale USEFS. 

Biblioteca USEFS îşi dezvoltă colecţiile fondului de publicaţii în limba română şi alte  

limbi prin achiziţii, schimb intern şi internaţional de publicaţii, donaţii – Tabelul 29. 

 

Tabelul 29. Achiziţii 2017 versus 2016 

 

Achiziţii în cursul anului 

2016 

 

 

Achiziţii în cursul anului 

2017 

Total : 352/ 944 Total : 312/851 

Literatură 

didactică 

Literatură  

ştiinţifică 

Literatură 

didactică 

Literatură  

ştiinţifică 

374 553 476 307 

În limba de stat În limba de stat 

755 648 

 

În anul 2017 au fost efectuate ample lucrări în vederea optimizării colecţiei documentare. 

Sa efectuat trierea şi decontarea publicaţiilor deteriorate, dezactualizate, dublete. Partea 

nefuncţională a colecţiei a fost reamplasată în spaţiul suplimentar. Aceste lucrări au fost 

întreprinse cu scopul actualizării colecţiei şi pregătirii pentru oferirea accesului direct al 

utilizatorilor la publicații. 

Sistemul informaţional al Bibliotecii 

Biblioteca este beneficiară a Sistemului (softului) Integrat de bibliotecă IRBIS, dotat cu 

opţiuni extinse de căutare a informaţiei ştiinţifice în baza de date a bibliotecii, accesibilă în 

format electronic prin catalogul on-line al bibliotecii pe adresa web: 
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www.biblioteca.usefs.md. În anul 2017 a fost realizată şi lansată pagina de web a bibliotecii, 

care integrează catalogul on-line ce conţine înregistrările bibliografice ale fondului ştiinţific 

de carte în volum de 95%. Catalogul on-line conţine 12 600 de înregistrări, dintre care 5716 

descrieri bibliografice de articole din reviste ştiinţifice şi culegeri ale conferinţelor, 

congreselor, 157 de înregistrări asigură legătura cu textul integral al publicaţiei. Astfel printr-

un simplu click pe adresa web a bibliotecii devin disponibile informaţii despre bibliotecă şi 

fondul de publicaţii existent în baza de date a bibliotecii, informaţii despre serviciile oferite 

de noi, cu ştiri de ultimă oră, pentru orice abonat la Internet.  

Încă o realizare notorie a Bibliotecii în a. 2017 este instalarea şi funcţionarea platformei 

Dspace pentru Repozitoriul instituţional, astfel fiind create condiţiile pentru realizarea 

POLITICII INSTITUŢIONALE A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT PRIVIND ACCESUL DESCHIS, aprobate de Senatul USEFS în decembrie 2015.  

Publicarea electronică a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice oferă oportunitatea de a 

împărtăşi ideile şi cunoştinţele în mod liber comunităţii ştiinţifice şi publicului larg. 

Eliminarea barierelor de acces la publicaţiile ştiinţifice realizate în cadrul USEFS pune 

fundamentele pentru o comunicare ştiinţifică eficientă, măreşte atât vizibilitatea, cât şi 

impactul activităţii de cercetare a autorilor şi instituţiei în ansamblu. Până în prezent au fost 

înmagazinate 164 de lucrări (articole, monografii) ale autorilor USEFS. 

 Dat fiind faptul că publicarea în acces deschis, autoarhivarea lucrărilor este o practică 

relativ nouă este necesar ca documentele aprobate de Senatul USEFS (“Politica inctituţională 

USEFS privind accesul deschis” şi “Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 

repozitoriului instituţional USEFS”) să fie studiate de către autori şi respectate prevederile 

lor. 

Accesul la informaţie s-a îmbunătăţit considerabil, reducând timpul de căutare a unui titlu 

în bibliotecă, regăsire şi punerea acestuia la dispoziţia utilizatorilor solicitanţi, mărind astfel 

posibilitatea de întocmire a bibliografiilor, de studii aprofundate, de realizare a lucrărilor de 

specialitate, în special pentru lectori la actualizarea bibliografiei pentru cursurile susţinute şi 

lucru individual.  

La 14 aprilie 2016 a avut loc lansarea Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor 

universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în 

domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice 

a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, 

România, cu participarea rectorilor universităților, directorilor bibliotecilor, experților 

internaționali, reprezentanților Ministerului Educației, Ministerului Culturii și Ambasadei 

Regale a Norvegiei în România şi Republica Moldova, rezidentă la Bucureşti. În cadrul 

acestor activităţi au fost communicate informaţii interesante referitoare la clasamentul 

instituţiilor de cercetare ştiinţifică, a universităţilor, inclusiv din Moldova privind nivelul de 

cercetare ştiinţifică, dar şi pentru evaluarea cercetării în ansamblu, indicatorii bibliometrici 

prezenţi în bazele de date Web of Science (WoS) a Thomson Reuters, Scopus şi Google 

Scholar. 

Accesul la baze de date din cadrului Proiectului „Modernizarea serviciilor 

bibliotecilor universitare din Moldova” prin intermediul paginii web a bibliotecii: 

Research 4 life 

Web of science 

http://www.biblioteca.usefs.md/
http://siu.no/eng
http://siu.no/eng
http://www.ase.md/
http://www.ase.md/
http://www.uib.no/en
http://www.unitbv.ro/
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Cambridge 

Taylor, Francis 

Accesul la baze de date prin intermediul paginii web a bibliotecii, abonate în cadrul 

Consorţiului REM, finanţate de USEFS (cotizația de membru 2500 lei): 

IopScience 

OpenEditionJournals 

BioOne Complete 

eDuke Journals Scholarity Collections 

Edward Elgar Publishing 

IMF eLibrary 

The New England Journal of Medicine  

USEFS este instituţie eligibilă pentru a avea acces la Programul Research4Life a 

cărui scop este de a reduce decalajul de cunoștințe între țările cu venituri mari și cele cu 

venituri medii și mici, prin asigurarea accesului abil la rezultatele cercetărilor științifice. 

Utilizatorii USEFS pot accesa 4 programe – HINARI, AGORA, OARE și ARDI - care 

oferă acces liber la conținuturi științifice și academice online. 

Activităţi de informare şi formare a utilizatorilor în cadrul Bibliotecii USEFS 

Biblioteca USEFS dispune de o sălă de lectură cu acces liber la publicaţii pentru 

utilizatorii săi, totalizând 100 de locuri de studiu. În serviciul utilizatorilor sunt puse 23 de 

staţii de lucru computerizate cu timpul nelimitat, acces WiFi. Prin intermediul serviciului 

Împrumut la domiciliu, utilizatorii beneficiază de posibilitatea împrumutului pe termen 

limitat a publicaţiilor. 

Personalul bibliotecii instruit oferă sprijin şi îndrumare în căutările pe care utilizatorii 

bibliotecii le efectuează pentru a obţine materialele infodocumentare necesare. 

 Interacţiunea cu subdiviziunile instituţiei deservite şi cu utilizatorii este crucială 

pentru activitatea eficientă a bibliotecii. Aceasta a devenit o necesitate stringentă de a 

îndrepta toate eforturile pentru găsirea de noi forme de colaborare în vederea utilizării mai 

eficiente a resurselor şi instrumentelor informaționale ale Bibliotecii. Pentru atingerea acestui 

obiectiv în colaborare cu alte subdiviziuni în data de 25 octombrie 2017 a fost pregătit şi 

organizat seminarul profesional cu genericul „Cercetarea şi comunicarea ştiinţifică, aspecte 

scintometrice” cu participarea invitatei din România Dnei dr. Angela Repanovici. Scopul 

acestei întâlniri a fost sensibilizarea cadrelor didactice şi ştiinţifice în vederea pregătirii 

lucrărilor ştiinţifice pentru publicare în acces deschis, respectării normelor stabilite etc. În 

cadrul acestui seminar a fost lansată pagina Web a bibliotecii USEFS. 

Sporirea calităţii serviciilor prestate, acordarea sprijinului procesului didactic sunt 

preocupări permanente în activitatea colaboratorilor bibliotecii. În acest scop am pus 

începutul unei colaborări cu profesorii disciplinei Bazele teoretico-metodologice ale 

activităţii de cercetare. Utilizarea orelor practice de laborator din cadrul acestei disciplini 

contribuie unei bune cunoaşteri a instrumentelor informaţionale, a strategiilor de căutare, 

criteriilor de evaluare a informaţiei, precum şi evitării plagiatului. Au avut loc  întâlniri cu 

studenţii anului 4 Kinetoterapie şi anului 3 Pedagogie. În scop educativ a fost elaborată 

prezentarea în Power Point: Informarea şi documentarea în cercetarea ştiinţifică. Fiecare 

student a primit pliantul Informarea şi documentarea în cercetarea ştiinţifică, cu informaţii 
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utile: adrese a ale cataloagelor naţionale, bazelor de date, arhivelor instituţionale, modele de 

referinţe etc.  

 Cursanţii Departamentului de Formare Continuă constituie un grup aparte în 

activitatea de informare a Bibliotecii. Fecare grup nou venit din primele zile ale aflării lor în 

USEFS vizitează Biblioteca în mod organizat. Timp de 2 ore cursanţii fac cunoştinţă cu 

instrumentele de informare create de Biblioteca USEFS: pagina web a Bibliotecii, catalogul 

electronic, repozitoriul instituţional USEFS, cu baze de date etc. Participanţilor la activităţile 

de informare le sunt înmânate pliante cu adresele surselor de informare pentru a le accesa şi 

consulta oricând au nevoie. Pentru această categorie de utilizatori a fost elaborat materialul 

didactic Instrumente şi produse informative de bibliotecă. Sau organizat pe parcursul a. 

2017  5 şedinţe de lucru cu  grupuri de cursanţi. 

            Instruirea continuă a personalului, participarea la evenimente profesionale. 

Dezvoltarea continuă a resurselor umane reprezintă un factor cheie în determinarea şi 

punerea în aplicare a strategiei. Eforturile sunt îndreptate la îmbunătățirea abilităților 

personalului de bibliotecă, asupra formării unor noi deprinderi şi abilităţi de muncă în condiţii 

noi de reformă educaţională, de noi cerinţe pentru mediul cecetării şi biblioteconomic. 

 În a. 2017 managerul bibliotecii a participat la 4 Workshop-uri în cadrul Proiectului 

„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, la Vizita de studiu la 

Universitatea din Bergen din 9-12 mai 2017, Norvegia, Şcoala de Vară 25-30 iunie 2017, 

Tulcea. 

În cadrul Bibliotecii USEFS au avut loc 5 şedinţe ale Consiliul Metodic în cadrul 

căruia sau discutat aspecte ale activităţii profesionale: înmagazinarea metadatelor şi aducerea 

lor în concordanţă cu standardele profesionale, noile cerinţele faţă de ţinerea la zi a 

statisticelor de bibliotecă şi a raportului statistic, forme noi de promovare a instrumentelor 

bibliografice etc. 

Au avut loc consultaţii  individuale cu autori de articole privitor la alocarea indexului 

CZU, redactarea referinţelor bibliografice etc. în total în număr de 29. 

 Colaboratorii  bibliotecii au fost implicați în lucrări de elaborare a bibliografilor 

selective:  Facultatea KINETOTERAPIE, Facultatea PAZĂ, PROTECŢIE şi SECURITATE 

(Criminologie, Drept penal, Drept internaţional, Drept civil, Drept administrativ) şi 

individuale ( Ion Mruţ,Sergiu Busuioc, Vasile Mardare, Dimofte Costel, Victor Buftea), în 

indexarea articolelor din revista „Ştiiţa culturii fizice” şi a tezelor de doctor (4 titluri). 

S-a lucrat insistent pentru realizarea prevederilor Accesului Deschis USEFS. Am 

acordat sprijin în completarea formularului de înregistrare în directoriu internaţional ROAR a 

revistei Ştiinţa Culturii Fizice. 

Colaboratorii bibliotecii se implică în multiple acţiuni de promovare a serviciilor și 

produselor prestate de bibliotecă. În cadrul Seminarului informativ-metodic Calitatea 

procesului educaţional – condiţie a formării specialistului de cultură fizică  din 13 noiembrie 

2017, organizat de Centrul de cercetare ştiinţifică USEFS am informat participanţii despre 

accesul la baza de date Web of Science, am difuzat pliante, am postat pe pagina web a 

Bibliotecii informaţii, am trimis scrisori informative membrilor Senatului USEFS. 

Pe parcursul a. 2017 am participat la întruniri profesionale: 

https://newinformationservices.wordpress.com/
https://newinformationservices.files.wordpress.com/2017/06/program_may2017.pdf
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 „Biblioteca universitară: laborator UPD@te v. 3.0” DIB ULIM, Symposia 

investigatio Biblioteca, ed. a 9-a cu comunicarea Biblioteca universitară – 

oportunităţi de integrare instituţională. 24 februarie 2017 

 Vizibilitatea internă şi internaţională a conţinutului ştiinţific digital. 26 oct. 2017, 

IDSI, BASEM, masă rotundă săptămâna AD, cu comunicarea Arhiva instituţională : 

necesitatea unui produs de calitate 

 Colectivul Bibliotecii depune eforturi sporite pentru acoperirea tuturor funcţiilor 

instituţiei bibliotecare, organizează activitatea în corespundere cu cerinţele instituţiei 

deservite, foloseşte raţional şi econom resursele şi oportunităţile oferite. Pentru eficientizarea 

activităţilor este necesar sprijinul permanent al administraţiei în special în ceea ce ţine de 

modernizarea spaţiului Bibliotecii, suplimentarea suportului tehnic prin achiziţionarea unui 

server pentru Repozitoriul Instituţional şi crearea bibliotecii electronice din domeniul culturii 

fizice şi sportului solicitată insistent de utilizatori, a unui scaner şi printer.  

 

13.3. Spaţii de cazare (m2/persoană cazată) 

Informația cu privire la spațiile de cazare ete prezentată în punctul 5.7. al prezentului 

Raport. Suprafața pe o persoană cazată constituie 5,5 m2, depășind suprafața minimă, 

prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 74 din 25.01.2007, care constituie 6 m² de spațiu 

locativ. 

 

 

14. Concluzii (formulate la nivel de instituţie) 

 

14.1. Dificultăţi în activitatea instituţiei de învăţământ superior  
    Activitatea științifico-didactică şi ştiinţifică a USEFS în anul universitar 2017 - 2018 poate 

fi apreciată ca satisfăcătoare, totodată pot fi formulate și unele dificultăți în activitatea 

universității: 

 nivelul scăzut de internaționalizare a programelor de studii; 

 numărul scăzut de mobilități academice; 

 dificultăți în procesul de inserție profesională a absolvenților universității; 

 abandonul școlar;  

 necesitatea modernizării condițiilor de trai în căminele studențești (săli de agrement 

moderne, mobilier ergonom, etc.). 

 

14.2.  Propuneri de soluţionare (cu indicarea nivelurilor de executare/decizie) 

 

Nr.  Dificultatea  Soluții/acțiunile propuse Responsabili 

1.  Nivelul scăzut de 

internaționalizare a 

programelor de 

studii 

-  dezvoltarea internaţionalizării 

Programelor de studiu prin 

identificarea partenerilor 

interesați de colaborare; 

-  asigurarea transparenței  

informațiilor și acordarea 

asistenței privind modalitatea de 

Prorectorul pentru 

relaţii 

internaţionale 

 

Decanii facultăţilor 
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aplicare la diverse programe de 
mobilitate pentru studenţi, cadre 

didactice şi staff administrativ 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultăți în 

procesul de inserție 

profesională a 

absolvenților 

universității; 

 

-   dezvoltarea unui parteneriat 

reciroc avantajos cu angajatorii, 

prin implicarea acestora la 

evenimentele organizate în 

cadrul universității (activități 

sportive, conferințe științifice); 

- Promovarea imaginii 

universității, prin: participări la 

emisiunile TV, radio, presa; 

organizarea/participarea la 

târgurile locurilor de muncă; 

organizarea evenimentelor 

promoționale a ofertei 

educaționale a universității  

- completarea bazei de date 

despre parcursul professional a 

absolvenților programelor de 

studii ale universității 

Director Centru de 

Ghidare și 

Consiliere în 

Carieră, decanii 

facultăților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Abandonul școlar - identificarea cauzelor de 

abandon școlar; 

- acordarea graficului individuale 

de studii pentru studenții 

angajați în campul muncii 

conform domeniului de formare 

profesională sau domenii 

conexe; 

Decanii facultăților 

4.  Necesitatea 

acredității 

programelor de 

studii de masterat ale 

USEFS 

- inițierea procesului de evaluare 

externă  în vederea  acreditării 

Programelor de studiu: 

Asistenţă psihopedagogică în 

sport, Managementul culturii 

fizice, Tehnologii şi 

management în fitness, 

Tehnologii şi management în 

turism, Teoria şi metodologia 

activităţii motrice, Tehnologia 

antrenamentului sportiv, 

Management în pază, protecţie 

şi securitate, Tehnologii 

kinetoterapeutice de recuperare 

Prorector pentru 

activitatea didactică 

5.  Nivelul scăzut de 

angajabilitate 

profesională a 

absolvenților USEFS 

(domeniul Științe ale 

educației) 

- implementarea măsurilor 

privind creşterea ratei angajării 

absolvenților Programelor de 

studii în câmpul muncii 

conform calificării obținute:  

- activități de ghidare și 

Director Centru de 

Ghidare și 

Consiliere în 

Carieră, decanii 

facultăților 
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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. 

6.  Abandonul școlar - acordarea graficului 

individual de studii studenților 

sportivi de performanță; 

- prelungirea sesiunii de 

bază pentru studenții implicați 

în activități sportive (competiții, 

cantonamente, recuperare după 

traume sportive etc.) 

Decanii facultăților 

7.  Necesitatea 

modernizării 

condițiilor de trai în 

căminele studențești 

(săli de agrement 

moderne, mobilier 

ergonom, etc.). 

 

- efectuarea lucrărilor necesare 

în căminele studențești, 

procurarea mobilierului 

Prorectorul pentru 

logistică şi 

probleme financiare  

 

 

15. Rezumat privind rezultatele concrete înregistrate în anul 2017-2018 

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. În perioada analizată au fost implementate în procesul de studii  

toate actele normative aprobate de Guvern în perioada de referinţă. 
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ANEXA 1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A USEFS 
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ANEXA 2. Contingentul de studenţi în anul de studii 2017-2018 învăţământ cu frecvenţă  

 

 

 

Nr.crt. Codul, specialitatea 

Anul de studii 

T
o
ta

l 
st

u
d
en

ţi
 

Inclusiv 

B
ăr

b
aţ

i 

F
em

ei
 

T
o
ta

l 
ab

so
lv

en
ţi

 

Absolvenţi 

I II III IV 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

Inclusiv 

%
 a

b
s.

 d
in

 n
r.

 

A
d
m

iș
i 

in
iț

ia
l 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

1. 
0114.16 Educație fizică/ 

141.13/142.04 Educație fizică/Psihopedagogie 36 20 26 26 108 92 16 73 35 23 22 1 89 

2. 
1000.1 Antrenament sportiv/ 

821.2 Educație fizică și sport 70 51 46 30 197 110 87 152 44 30 21 9 100 

3. 0114.13/ 824.1 Dans sportiv și modern 24 8 4 - 36 12 24 24 12 3 3 - 75 

4. 1000.2 Organizarea și dirijarea sportului 15 - - - 15 - 15 13 2 - - -  

5. 
1000.3 Fitness și programe de recreare/ 822.1 Cultura fizică 

recreativă 71 25 45 - 141 69 72 91 50 40 23 17 92 

6. 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement  15 - - - 15 - 15 10 5 - - - - 

7. 
1001.1 Kinetoterapie și terapie ocupațională/ 823.2 Cultura fizică 

de recuperare 73 64 62 81 280 104 176 60 220 81 31 50 100 

8. 
1032.1 Securitate civilă și publică/ 861.1 Securitate civilă și ordine 

publică     43 42 67 - 152 60 92 132 20 60 26 34 90 

9. 

 1032.2/862.1 Servicii de securitate a proprietății 48 13 15 - 76 37 39 73 3 14 10 4 94 

10. 

 

1032.3 Salvatori și pompieri / 

863.1 Servicii antiincendii 30 11 13 - 54 29 25 53 1 13 10 3 100 

               

 TOTAL 425 234 278 137 1074 513 561 682 392 264 146 118  
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ANEXA 3. Contingentul de studenţi în anul de studii 2017-2018 învăţământ cu frecvenţă redusă 

 
 

Nr. crt. Codul, specialitatea 

Anul de studii  Inclusiv 

B
ăr

b
aţ

i 

F
em

ei
 

Absolvenţi 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

T
o
ta

ls
tu

d
en

ţi
 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

T
o
ta

la
b
so

lv
en

ţi
 

Inclusiv  

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

%
 a

b
s.

 d
in

 n
r.

 A
d
m

iș
i 

in
iț

ia
l 

1.  

0114.16Educaţie fizică 

25 30 18 29 20 122 22 100 95 27 36 6 30 89 

2.  

1000.1Antrenament sportiv 

24 39 42 28 29 162  162 147 15 67  67 92 

3.  

1000.3Fitness şi programe de recreere 

25 33 30 40  128  128 73 55 37  37 94 

4.  

1032.1Securitate civilă şi publică 

25 43 79 70  217  217 196 21 50  50 92 

 

TOTAL 

99 145 169 167 49 629 22 607 511 118 190 6 184 91,75 
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ANEXA 3a. Contingentul de studenţi în anul de studii 2017-2018 Ciclul II, studii de master 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt. Codul, specialitatea 

Anul de studii 

T
o
ta

l 
st

u
d
en

ţi
 Inclusiv 

B
ăr

b
aţ

i 

F
em

ei
 

T
o
ta

l 
ab

so
lv

en
ţi

 Absolvenţi 

I II 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

Inclusiv 

%
 a

b
s.

 d
in

 n
r.

 

A
d
m

iș
i 

in
iț

ia
l 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

1. 11. Tehnologii de educaţie şi instruire motrică 5 6 11 8 3 5 6 5 5 - 83 

2. 11.Asistenţa psihopedagogică în sport 6 13 19 10 9 7 12 23 13 10 98 

3. 11. Managementul culturii fizice 8 12 20 16 4 10 10 14 9 5 98 

4. 11. Sport şi mass-media - 3 3 3 - 2 1 4 3 1 98 

5. 11. Marketing şi legislaţie în sport 5 6 11 7 4 9 2 5 5 - 83 

6. 100. Tehnologii şi management în fitness 8 10 18 14 4 6 12 3 2 1 92 

7. 100.Tehnologii şi management în turism 8 8 16 13 3 10 6 6 3 3 75 

8.  100. Teoria şi metodologia activităţii motrice 8 11 19 9 10 7 12 9 4 5 98 

9. 100. Tehnologia antrenamentului sportiv 37 56 93 58 35 77 16 46 24 22 98 

10. 100. Tehnologii kinetoterapeutice de recuperare 12 28 40 14 26 13 27 15 10 5 98 

11. 100. Logopedie şi motricitate verbală 7 5 12 5 7 1 11 7 6 1 100 

12. 100. Terapie manuală 10 15 25 10 15 11 14 - - -  

13. 103. Management în protecţie, pază şi securitate 28 32 60 32 28 44 16 12 12 2 75 

 TOTAL 142 205 347 199 175 209 138 152 95 56 91 
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ANEXA 4. Dinamica contingentului studenţilor în anul de studii 2017-2018 
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1 Cu frecvență, 
dintre ei: 

1074 432 1 35 53 6 11 15 10 4 31 5 264 897 

buget 513 133 1 3 2 - - 15 10 3 - 2 146 349 

contract 561 299 - 32 51 6 11 - - 1 31 3 118 548 

2 Frecvență 

redusă 

629 99  27 4  4  8 1 22  178 546 

buget 22 - - - - - - - - - - - - 22 

contract 607 99 - 27 4 - 4 - 8 1 22 - 178 524 
 

 

TOTAL 

1703 531 1 62 57 6 15 15 18 5 53 5 442 1443 
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ANEXA 5. Reuşita studenţilor pe ani de studii în anul de studii 2017-2018 
 

  

Nr. 

crt. 
Anii de studii 

T
o
ta

l 

Forma de 

studii 

Limba de 

instruire 

Reuşita / nereuşita academică (notele 

anuale) 

R
eu

şi
ta

 (
%

) 

P
ro

m
o
v
aţ

i 

N
u
m

ăr
u
l 

d
e 

st
u
d
en

ţi
 

la
 0

1
 i

u
li

e
 c

u
re

n
t 

Z
i 

F
R

 

ro
m

 

ru
s 

A
: 

9
,0

1
–
 1

0
,0

 

B
: 

8
,0

1
–
9
,0

 

C
: 

7
,0

1
–
8
,0

 

D
: 

6
,0

1
–
7
,0

 

E
: 

5
,0

–
6
,0

 

F
X

: 
3
,0

1
–
4
,9

9
 

F
: 

1
,0

–
3
,0

 -
 

1 Anul I 605 425 180 530 75 73 281 184 42 25 - - 84,44 422 424 

2 Anul II 446 234 212 373 73 64 197 131 37 17 -  92,45 491 491 

3 Anul III 439 278 161 377 62 53 204 141 29 12 - - 86,95 472 472 

4 Anul IV 321 137 184 282 39 48 138 92 30 13 - - 94,02 58 58 

5 AnulV 67  67 67  23 31 13 - - - - 86,57   

TOTAL 1878 1074 804 1629 249 261 851 561 138 67 - - 89,43 1443 1443 
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ANEXA 6. Calitatea studiilor în anul de studii în anul 2017-2018 
  

      

Nr. 

crt. 
Indicatori de calitate a studiilor (pe domenii de formare profesională) 

Baza admiterii Forma de studii 

BAC colegiu cu frecvenţă frecvenţă redusă 

1. 

Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei 

specialitatea „Educaţie fizică” 
    

Media la admitere 6, 43 6,61 6,52 6,4 

Media la prima sesiune 7,75 8,11  8,23 

Restanţe 27 5  7 

Domeniul: Ştiinţe ale sportului 

specialitatea „Antrenament sportiv” 
    

Media la admitere 8,11 - 8,11 6, 26 

Media la prima sesiune 8,05 7,5  8,37 

Restanţe 15 3  4 

specialitatea „Fitness şi programe de recreere”     

Media la admitere 7,2 7,22 7,21 6,77 

Media la prima sesiune 8,15 7,80  7,75 

Restanţe 17 13 11 3 

specialitatea „Kinetoterapie şi terapie ocupaţională”     

Media la admitere 7,39 7,81 7,6 - 

 Media la prima sesiune 8,01 8,5   

 

Restanţe 15 7   

specialitatea „Dans ”     

Media la admitere 7,09 - 7,09  

 Media la prima sesiune 7,8    

 Restanţe 10    

 Domeniul: Servicii ale securităţii, specialitatea „Securitate civilă şi publică”     

 Media la admitere 6,23 6,66 6,45 6,68 

3. 
Media la prima sesiune 8,7 8,25  8,52 

Restanţe 12 5  3 
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specialitatea„Servicii de securitate a proprietăţii”     

Media la admitere 6,06 6,52 6,29  

Media la prima sesiune 7,5 8,15   

Restanţe 4 4   

specialitatea„Salvatori şi pompieri”     

 Media la admitere 5,75 - 7,75  

 Media la prima sesiune 7,8 -   

 Restanţe 2    

4. 

Domeniul: Ştiinţe ale sportului     

Specialitatea”Organizarea şi dirijarea sportului”     

Media la admitere 6,53 - 6,53 - 

Media la prima sesiune 7,5 - - - 

Restanţe -    

 Domeniul: Servicii publice     

5. 

Specialitatea „Servicii hoteliere , turism şi agrement”     

Media la admitere 6,55 - 6,55  

Media la prima sesiune 7,8    

Restanţe 1    
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ANEXA 7. Evidenţa studenţilor copiii rămaşi fără ocrotire părintească în anul de studii 2017-2018 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Anul de 

studii 

Absolvent 

în anul 

curent 

(da / nu) 

Numele, prenumele 

studentului 
Specialitatea 

Statutul 

studentului 

(orfan/tutelă) 

Acte care confirmă statutul indicat 

1 I nu Lupaşcu Maria Alexandru Educaţie fizică Orfană 
Adeverinţa nr.785 din 05.07. 2017 a Primăriei 

Comunei Dumbrăviţa 

2 III nu Bugu Mihaela Nicoae Educaţie fizică Tutelă Dispoziţia Preturii sectorului Centru din Chişinău 

       

3 II nu Belous Vasile Valeriu Antrenament sportiv Orfan Hotărârea Judecătoriei raionului Făleşti 

4 III da Cepraga Zinaida Mihail 
Fitness şi programe de 

recreere 
Tutelă 

Decizia Consiliului sătesc din Răspopeni, r. 

Şoldăneşti 
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ANEXA 8. Evidenţa studenţilor cu grad de dizabilitate severă sau accentuată în anul de studii 2017-2018 
 

 

 

Nr. crt. Anul de 

studii 

Absolventul 

în anul 

curent  

(da / nu) 

Numele, prenumele studentului Specialitatea Tipul de dizabilitate/ 

diagnosticul 

Acte confirmătoare 

1.  II Nu Verbnîi Maxim Alexandr Cultură fizică de recuperare Paralizie cerebrală 

infantilă 

Certificat de dizabilitate 

2.  II Nu Dodon Tudor Tudor Cultură fizică de recuperare Paralizie cerebrală 

infantilă 

Certificat de dizabilitate 

3.  IV Da Bilic Igal Mihail Cultură fizică de recuperare Dizabilităţi vizuale Certificat de dizabilitate 

4.  II Master Da Creţu Evelina-Cristina Sergiu Terapia manuală şi kinesiologia 

aplicativă 

Dizabilităţi vizuale Certificat de dizabilitate 

5.  II Master Da Listru Tatiana Valeriu Logopedie şi motricitate 

verbală 

Dizabilităţi vizuale Certificat de dizabilitate 

6.  II Master Da Matachi Diana Ion Logopedie şi motricitate 

verbală 

Dizabilităţi vizuale Certificat de dizabilitate 
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ANEXA 9. Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2017-2018  
  

 

 
 
 

Nr. crt. 
Forma de 

învăţământ 

Anul 

compensator 
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Anul VI Total 

1 

Învăţământ cu 

frecvenţă 
2 11 10 12 6 - - 41 

buget 2 5 5 3 1   16 

contract - 6 5 9 5 -  25 

2 

Învăţământ cu 

frecvenţă redusă 
- - - 3 2 --  5 

buget         

contract    3 2   5 

TOTAL general 2 11 10 15 8 - - 46 
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ANEXA 10. Cadre didactice titulare şi prin cumul în anul de studii 2017-

2018 (inclusiv persoane cu contract suspendat) 

 

      Nr. de cadre titulare    Nr. de cadre prin cumul 
  

Nr. total 
            

        Fără  Personal    

Nr. 

 de cadre Personal      titluri Personal ştiinţifico-   
Fără titluri 

Sexul angajate ştiinţifico- Cu titluri 
Personal Cu titluri 

  

ştiinţifico- didactic- didactic 
  

Personal 
 

Personal Cu titluri ştiinţifico- crt.  

(titulari + didactic ştiinţifico- 
 didactice 

auxiliar şi (inclusiv,   ştiinţific ştiinţifice didactic  şi ştiinţific ştiinţifice didactice şi 

  cumularzi)  didactice     
ştiinţifice 

alte categorii cu titluri   ştiinţifice 
         de personal ştiinţifico-    

           didactice)    
               

1 Feminin 81 65 16 - 26 -  48 29 20 - 6 14 

               

2 Masculin 133 100 55 - 64 -  21 2 29 - 16 13 

               

 TOTAL 214 165 71 - 90 -  69 31 49 - 22 27 
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ANEXA 11. Numărul de grupe(nr.studenţi) cu predare în altă limbă decât limba română 
 

C I - Studii superioare de Licenţă  
 

Limba de 
 Nr. de grupe pe ani de studii   nr. de studenţi  nr. de studenţi - an I 

              

instruire 
I II III IV V VI total  buget contract total buget contract 

              

rusă 5 5 6 3 - - 203  80  123 53 26 27 
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ANEXA 12. Proiectele de cercetare ştiinţifică finanţate de la bugetul de stat şi nr. de cercetători în anul 2017-2018 
 

 

  Nr. de 

cercetăt 

ori 

proiecte 

Cu titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

Fără titluri ştiinţifice şi ştiinţifico- 

didactice 

 Vârstă  Gen 
Nr. de ordine a proiectului ştiinţific finanţat      

de la bugetul de stat, codul proiectului şi total Acad. Dr. Dr. 

hab. 

Conf. 

univ. 

Prof. 

univ.  
     

titlul proiectului 
     

total Drd  Master Studenţi ≤ 35 36 -62 ≥ 63 M F 

   .  anzi  ani ani ani   

            

15.817.06.26F Asigurarea ştiinţifico-metodică 

a procesului de antrenament al loturilor 

naţionale ale Republicii Moldova pentru 

Jocurile Olimpice, campionatele europene şi 

mondiale (2015-2018)” 

16  - 10 2 5 7 4 1 - - 2 10 4 10 6 

  

15.817.06.25F Strategia acmeologică de 

pregătire profesională a specialistului de 

cultură fizică în contextul integrării europene 

a Republicii Moldova 

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

                  

18.80012.08.A Socializarea adolescenților prin 

practicarea formelor turismului activ 

2  - 2 - 2 - - 2 1 - 4 1 - 3 2 

                  

                   

TOTAL  26  - 18 2 11 8 6 3  2 - 7 18 4 16 13 
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ANEXA 13. Publicaţii ştiinţifice ale personalului academic al USEFS în anul de 

studii 2017-2018 

 

 

Articole ISI 

Manolachi V. Principles for Improving the Content of the Female Athletes Training Process. In: 

Revista Românească pentru Educație Multidimensională, 2017, Volume 9, Issue 3, December, 

pp.11-16 (WoS) 

 

Nastas N. The Importance of Studying Foreign Languages Texts for Athletes Specialized in 

Fitness. In: Moldavian Journal for Education and Social Psychology, 2017, Volume 1, Issue 1, 

December, pp. 34-39 (WoS) 

 

Potop V., Jurat V., Buftea V., Dorgan V. Use of the E-training in mathematical modelling of the 

biomechanical characteristics of double back somersault on the floor. In: the 13 th International 

Scientific Conference eLearning and software for education. Bucharest, April 27-28, 2017. p.194-

199. 10.12753/2066-026X-17-202 (WoS) 

 

Potop V., Carp I. Analysis of the Influence of Sensorimotor Coordination Development on 

Floor Acrobatic Training in Women's Artistic Gymnastics. In: 8th LUMEN International Scientific 

Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice, 6-9 april 2017, Suceava-România 

(ISI Thomson Reuters) 

 

Manolachi V. Hidden Physiological Parameters of Different Performance Female Judokas' 

Body. In. The European Proceedings os Social and Behavioural Sciences. ICPESK 2017 – 7th 

International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy, 15-17 June 2017. Volume 

XXXVI, p. 352-358 (04 March 2018) ISSN: 2357-1330 (WoS) 

 

Manolachi V. “Personality Deficit” – a Dangerous Disease of Contemporary Society and the 

Role of Sport in Combating It. In. Revista Românească pentru Educație Multidimensională, 

Volume 10, Issue 1, 2018, p. 4-9 ISSN: 2066-7329 e-ISSN: 2067-9270 (WoS) 

 

Dorgan V., Calugher V., Lungu E. Strengthening the partnership Between the University and 

Graduates: Realities and Challenges. In: 3rd Central and Eastern European LUMEN International 

Conference – New Approaches in Social and Humanistic Sciences. NASHS 2017. 8-10 June 2017, 

Chisinau, Moldova (LUMEN Proceedings. Volume 3, 2018), p. 211-219 (WoS) 

 

Braniste G., Calugher V., Lungu E. The Quality of Education and Training in the Context of 

Knowledge Based Society. In: 3rd Central and Eastern European LUMEN International Conference 

– New Approaches in Social and Humanistic Sciences. NASHS 2017. 8-10 June 2017, Chisinau, 

Moldova (LUMEN Proceedings. Volume 3, 2018), p. 103-110 (WoS) 

 

Buftea V. Control and Planning in the Development of Female Gymnastics` Complex of Motor 

Skills within a Training Macro-cycle. In: 3rd Central and Eastern European LUMEN International 



 

120 

Conference – New Approaches in Social and Humanistic Sciences. NASHS 2017. 8-10 June 2017, 

Chisinau, Moldova (LUMEN Proceedings. Volume 3, 2018), p. 119-128 (WoS) 

 

Budevici-Puiu L. Extending the competence of the sports volunteers. In: The European 

Proceedings of Social&Behavioural Sciences. ICPESK 2017 – 7th International Congress on 

Physical Education, Sport and Kinetotherapy. Bucharest, 15-17 june 2017. Volume XXXVI (04 

march 2018), p. 367-373 (WoS) 

 

Manolachi Victor Development of managerial skills and sports management to future sports 

specialists. In: The European Proceedings of Social&Behavioural Sciences. ICPESK 2017 – 7th 

International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy. Bucharest, 15-17 june 

2017. Volume XXXVI (04 march 2018), p. 383-388 (WoS)  

 

Mocrousov E. Modern Initial Selection of 7-8 Years Old Girls for Table Tennis. In: The 

European Proceedings of Social&Behavioural Sciences. ICPESK 2017 – 7th International Congress 

on Physical Education, Sport and Kinetotherapy. Bucharest, 15-17 june 2017. Volume XXXVI (04 

march 2018), p. 332-339 (WoS) 

 

Buftea V. Control and Planning in the Development of female Gymnasts` Motor Skills. In: The 

European Proceedings of Social&Behavioural Sciences. ICPESK 2017 – 7th International Congress 

on Physical Education, Sport and Kinetotherapy. Bucharest, 15-17 june 2017. Volume XXXVI (04 

march 2018), p. 184-191 (WoS) 

 

Potop V., Boloban V., Buftea V. Correlative Analysis of Biomechanical Characteristics of 

Acrobatic Elements in Floor Event. In: The European Proceedings of Social&Behavioural Sciences. 

ICPESK 2017 – 7th International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy. 

Bucharest, 15-17 june 2017. Volume XXXVI (04 march 2018), p. 210-217 (WoS) 

 

Budevici-Puiu L. The Importance of Adopting National Policy Papers on Dual careers in the 

Field of Sport. In: Revista Românească pentru Educație Multidimensională, 2018, Volume 10, Issue 

1, pp.45-53 (WoS) 

 

 

Monografii în străinătate: 

Милякова Е.В., Дорган В.П., Ващенко М.А. Плавание для детей раннего возраста. 

Монография. Германия: Lambert Academic Publishing, 2017. 107 p. ISBN: 978-620-2-05173-6   

 

Manolachi V.G. Teoria și didactica sportului feminin: evaluare, planificare, dirijare și nutriție. 

Monografie. București: Editura Discobolul, 2018. 305 p. ISBN 978-606-798-019-6 

 

Monografii în țară: 

Bragarenco N. Dezvoltarea capacităţilor coordinative: monografie. Chişinău: „Valinex” SRL, 

2017. 120 p ISBN 978-9975-68-319-7. 
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Sîrghi S. Fotbal: pregătirea fizică diferenţiată. Monografie. Chişinău: „Valinex” SRL, 2017. 162 

p. ISBN 978-9975-68-322-7. 

 

Mruţ I.D., Lupaşco V.I. Consumul maximal de oxigen al înotătorilor: determinarea indicilor 

relativi (VO2 ml/min/kg) cu aplicarea eforturilor specifice (metoda modificată): monografie. 

Chişinău: „Primex Com”, 2017, 225 p. ISBN 978-9975-110-75-4. 

 

Onoi M. Pregătirea turiştilor de vârsta 13-14 ani în proba de orientare sportivă într-un ciclu 

anual de antrenament: monografie. Chişinău: Editura USEFS, 2017. 136 p. ISBN 978-9975-131-41-

4. 

 

Triboi V. Bazele social-pedagogice şi legislative ale dezvoltării sportului studenţesc din 

Republica Moldova. Chişinău: USEFS 2017. 225 p. ISBN 978-9975-131-46-9. 

 

Мокроусова Е. Инновационные педагогические технологии начального спортивного 

отбора детей для настольного тенниса: Монография. Кишинев: Valinex SRL, 2017, 135 p. 

ISBN 978-9975-68-318-0. 

 

Ващенко М.А., Милякова Е.В., Дорган В.П. Плавание для детей от рождения до 3 лет. 

Монография. Кишинев: Print-Caro, 2017. 100 p. ISBN 978-9975-56-435-9 

 

Афтимичук О. Ритм, музыка, общение. Монография. Chișinău: Valinex SRL, 2017. 208 p. 

 

     Reviste in străinătate: 

 

Volcu G. The effectiveness of the professional training of the specialist though the “Managerial 

research in physical education and sport” course. In: The Annals of “Dunarea de Jos” University of 

Galati. Physical Education and Sport Management. Fascicle XV. Vol. 2, 2017, p. 120-125. ISSN-L 

1454-9832 ISSN 2344-4584 (B+ category) 

 

Svecla S. Means and methods of strength training of middle distance runners at the stage of 

initial sports specialization. In: The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Physical 

Education and Sport Management. Fascicle XV. Vol. 2, 2017, p. 109-114. ISSN-L 1454-9832 ISSN 

2344-4584 (B+ category) 

 

Mocrousov E., Solopa M. Pedagogycal control of special training of professional basketball 

players on basis of measurement procedures and testing. In: The Annals of “Dunarea de Jos” 

University of Galati. Physical Education and Sport Management. Fascicle XV. Vol. 2, 2017, p. 95-

99. ISSN-L 1454-9832 ISSN 2344-4584 (B+ category) 

 

Lungu E. The training of professional competencies in the tourism field of internships in terms 

of labor market requirements. In: The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Physical 

Education and Sport Management. Fascicle XV. Vol. 2, 2017, p. 93-95. ISSN-L 1454-9832 ISSN 

2344-4584 (B+ category) 
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Grosu V. The analysis of the development of coordination capacities for pupils of 8-10 years 

from Taekwondo WTF at early stages. In: The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. 

Physical Education and Sport Management. Fascicle XV. Vol. 2, 2017, p. 52-57. ISSN-L 1454-

9832 ISSN 2344-4584 (B+ category) 

 

Ghermanov G.N., Carp I., Cuptov I. Methodological approaches to the training system 

management for young qualified athletes. In: The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. 

Physical Education and Sport Management. Fascicle XV. Vol. 2, 2017, p. 45-49. ISSN-L 1454-

9832 ISSN 2344-4584 (B+ category) 

 

Dragu M., Solonenco G. Analysis of the performance training program in a annual cycle traffic 

macrocicle. In: The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Physical Education and Sport 

Management. Fascicle XV. Vol. 2, 2017, p. 42-45. ISSN-L 1454-9832 ISSN 2344-4584 (B+ 

category) 

 

Buftea V. Key factors in control and planning system of the performance female gymnasts 

training process. In: The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Physical Education and 

Sport Management. Fascicle XV. Vol. 2, 2017, p. 24-28. ISSN-L 1454-9832 ISSN 2344-4584 (B+ 

category) 

 

Bragarenco N., Tabirta V., Gorascenco A. The strength development of 16-17 years old rugby 

players through weight training exercises method in an annual training cycle. In: The Annals of 

“Dunarea de Jos” University of Galati. Physical Education and Sport Management. Fascicle XV. 

Vol. 2, 2017, p. 21-24. ISSN-L 1454-9832 ISSN 2344-4584 (B+ category) 

 

Volcu I. Creativity and innovation – the premises of performance in higher education of 

physical education and sport. In: The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Physical 

Education and Sport Management. Fascicle XV. Vol. 1, 2017, p. 137-141. ISSN-L 1454-9832 ISSN 

2344-4584 (B+ category) 

 

Triboi V. Opinions regarding the professional training method of the manager coaches in 

different specializations. In: The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Physical 

Education and Sport Management. Fascicle XV. Vol. 1, 2017, p. 131-137. ISSN-L 1454-9832 ISSN 

2344-4584 (B+ category) 

 

Sirghi S., Stepanov V. Differentiated physical training within the framework of a yearly training 

cycle of young footballers specialized on the position of defender. In: The Annals of “Dunarea de 

Jos” University of Galati. Physical Education and Sport Management. Fascicle XV. Vol. 1, 2017, p. 

127-131. ISSN-L 1454-9832 ISSN 2344-4584 (B+ category) 

 

Povestca L. The training of the high performance marathon runners in the actual preliminary 

preparation stage for competitions of the annual training macro-cycle (case study). In: The Annals 

of “Dunarea de Jos” University of Galati. Physical Education and Sport Management. Fascicle XV. 

Vol. 1, 2017, p. 111-115. ISSN-L 1454-9832 ISSN 2344-4584 (B+ category) 
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Nastas N. Developing the competence of communication in foreign languages for the students 

in the field of physical culture. In: The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Physical 

Education and Sport Management. Fascicle XV. Vol. 1, 2017, p. 103-105. ISSN-L 1454-9832 ISSN 

2344-4584 (B+ category) 

 

Budevici-Puiu L., Budevici-Puiu A. The teaching and learning approach from the holistic view 

of theoretical lesson in the field of physical education and sport. In: The Annals of “Dunarea de 

Jos” University of Galati. Physical Education and Sport Management. Fascicle XV. Vol. 1, 2017, p. 

26-31. ISSN-L 1454-9832 ISSN 2344-4584 (B+ category) 

 

Calugher V., Popescu V. Social partnership in education for the students career: realities and 

trends. In: The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Physical Education and Sport 

Management. Fascicle XV. Vol. 1, 2017, p. 31-34. ISSN-L 1454-9832 ISSN 2344-4584 (B+ 

category) 

 

Manolachi V. Conditioning of sports performance by the women contingent. In: The Annals of 

“Dunarea de Jos” University of Galati. Physical Education and Sport Management. Fascicle XV. 

Vol. 1, 2017, p. 88-91. ISSN-L 1454-9832 ISSN 2344-4584 (B+ category) 

 

Carp I., Carp D. The methodology of tennis players education at the initial training phase. In: 

Newsletter of Precarpathian University. Physical Culture. Ivano-Frankovsk, 2017. Issue 27-28. P. 

111-117. ISSN 2078-3396 

 

Calugher V., Carabet N. Training Motric Skills during Prescholarity: Practical-Methodological 

Aspects. In: Bulletin of The Transilvania University of Brasov. Vol 10 (59) No.2 – 2017. Series IX 

– Sciences of Human Kinetics. P. 33-38. ISSN 2344-2026 (Print), ISSN-L 2344-2026 (Online) 

 

Cires V. Elements Specific to Occupational Analysis in Physical Culture and Sport. In: Bulletin 

of The Transilvania University of Brasov. Vol 10 (59) No.2 – 2017. Series IX – Sciences of Human 

Kinetics. P. 137-144. ISSN 2344-2026 (Print), ISSN-L 2344-2026 (Online) 

 

Sarev I., Agapii E., Racu S. Modern Approaches in the Physical Rehabilitation of Cervical 
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26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.58. ISBN 978-9975-131-51-3. 

Onoi M., Mindrigan V. Particularităţile traseelor de concurs la tehnica turismului pedestru în 

perioada de iarnă. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific 

Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.62. ISBN 978-9975-131-51-3. 

Pîrlii I. Influenţa pozitivă a antrenamentului  creativ asupra asimilării de cunoştinţe juridice în 

domeniul culturii fizice şi sportului. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele 



 

131 

Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.64 ISBN 978-

9975-131-51-3. 

Potop V. Evaluarea unităţilor de învăţare la disciplina educaţie fizică şi sport la elevii clasei a 

VII-a. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. 

Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.68 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Povestca L., Zubic S. Dezvoltarea capacităţilor motrice specifice ale alergătoarelor de 400 m 

plat, junioare III (13-15 ani) şi  II (16-17 ani). În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele 

Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.69 ISBN 978-

9975-131-51-3. 

Povestca L., Afteni A., Miron S. Algoritmizarea procesului de instruire a tehnicii alergării de 

ștafetă 4x100m la sportivii juniori. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului 

Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.70 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Prodan D., Prodan D. Particularitățile alimentației în practicarea efortului fizic și modificarea 

constituției corporale. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific 

Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.71 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Prodan D. Studiul efectelor asanatoare ale practicării powerlifting-ului în mediul studențesc 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.72 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Putin N. Necesitatea formării eticii profesional-sportive a studenților din instituțiile de 

învățământ superior de educaţie fizică şi sport. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele 

Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.73 ISBN 978-

9975-131-51-3. 

Radu D.S., Pacuraru A. Jocul de fotbal la lecțiile de educație fizică cu elevii claselor primare 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.74 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Reaboi N. Eficiența mijloacelor de dezvoltare a mobilității articulare la gimnastele de 5-6 ani 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.75 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Rîşneac B., Pasare D. Impactul orelor de muzică şi mişcare asupra dezvoltării inteligenţei 

motrice a elevilor din ciclul primar. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele 

Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.76 ISBN 978-

9975-131-51-3. 

Rîşneac B., Racu S., Constantinescu M. Evaluarea somatoscopică a copiilor de vârstă 

prepubertară în vederea determinării deficienţelor coloanei vertebrale. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.77 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Rîşneac E. Efectele de asanare ale mijloacelor aquaaerobicului asupra persoanelor feminine de 

vârsta a treia. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific 

Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.78 ISBN 978-9975-131-51-3. 
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Sarev I., Agapii E. Aspecte teoretico-practice privind sindromul de decondiţionare la persoanele 

cu discopatie cervicală. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific 

Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.79 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Sava P. Unele dificultăţi în activitatea didactică a studenţilor în timpul stagiului de practică 

pedagogică. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific 

Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.80 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Sava P.,Voinițchi V., Filipov V. Corelaţii transdisciplinare în predarea educaţiei fizice. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.81 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Scortenschii D. Aplicarea hidroremorcherului computerizat pentru sporirea vitezei de înot. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.82 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Tomsa N., Filipenco E. Contribuția exercițiilor de dezvoltare fizică specială la pregătirea fizică 

generală a studenților. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific 

Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.84 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Trandafirescu G.M., Rotaru A. Contribuţia metodelor şi mijloacelor antrenamentului sportiv la 

dezvoltarea capacității psihice a jucătorilor de baschet juniori. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.85 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Triboi V., Donțov S. Unele aspecte ale pregătirii fizice în Armata Națională. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.86 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Volcu G. Tehnologiile informaționale în pregătirea specialiștilor de educație fizică și sport. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.91 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Volcu I. Potențialul creativ al specialistului în educație fizică și sport – factor esențial în 

dezvoltarea învățământului superior modern. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele 

Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.92 ISBN 978-

9975-131-51-3. 

Ангел А. Исследование показателей подготовленности спортсменов-игровиков высокой 

квалификации в соревновательном периоде годового цикла тренировки. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.93 ISBN 978-9975-131-51-3. 

Ангел А.А., Ангел А.Ф Сравнительный анализ диморфических различий спортсменов 

высокой квалификации игровых видов спорта. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. 

Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.94 

ISBN 978-9975-131-51-3. 
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Брединский А. Футбольный хулиганизм: эволюция, основные тенденции и методы 

противодействия. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific 

Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.96 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Бусуйок С., Браниште Г., Побурный П. Исследование физической работоспособности 

высококвалифицированных спортсменов, тренирующихся с различной направленностью 

нагрузок. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. 

Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.98 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Гециу А., Демченко П.Тесты для изучения когнитивных способностей у детей начальных 

классов сельских школ Яловенского района Республики Молдова. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.101 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Горащенко А., Германов Г., Повестка Л. Модельные характеристики двигательной 

подготовленности легкоатлетов, специализирующихся в прыжках в длину и тройным с 

разбега. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. 

Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.102 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Гырля Н., Тэтару А. Определение энергетического метаболизма мышечной деятельности. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.104 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Деркаченко И., Полевая-Секэряну А. Развитие физических качеств у борцов вольного 

стиля с учетом специфических двигательных способностей. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.106 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Конохова Т. Исследование влияния современных средств спортивной тренировки на 

техническою подготовку волейболисток 12-13 лет. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. 

Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.109 

ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Крайждан О. Особенности использования средств фитнесса с детьми 7-8 лет. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.110 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Купцов Ю., Свекла С Построение тренировочных заданий в системе подготовки юных 

барьеристок 13–15 лет в учебно-тренировочных группах СДЮСШ. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.112 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Кушнерёв А. Опыт расчёта персонального годового членского взноса в национальной 

Федерации Каратэ (WKF) Республики Молдова. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. 
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Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.113 

ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Манолаки В., Мруц И. Метрологическая характеристика дозированных нагрузок 

специфического характера борцов различного стиля. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. 

Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.116 

ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Манолаки В., Мруц И. Определение относительных показателей физической 

работоспособности борцов (PWC170 (V)) с применением специфических нагрузок. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.117 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Мокроусов Е. Общетеоретические положения спортивной тренировки для подготовки 

высококвалифицированных игроков на примере настольного тенниса. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.118 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Мруц И.,Постолаки А. Показатели специальной физической подготовленности борцов 

вольного стиля. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific 

Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.119 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Побурный П., Солоненко Г., Лупашко В. Применение методов индексов при оценке 

физического развития юных пловцов в многолетней 

тренировке.În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific 

Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.122 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Русу Е., Данаил С., Комар Е., Потапенко Р. Физическая реабилитация женщин 40-45 лет 

страдающих ожирением . În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului 

Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.123 ISBN 978-9975-131-51-

3. 

 

Свекла С. Факторная структура силовой подготовленности юных бегунов на средние 

дистанции. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific 

Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.124 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Скрипченко К., Кравчук Г. Критерии эффективности отдельных элементов техники 

прыжка в высоту с разбега ведущих прыгунов мира. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. 

Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.126 

ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Степанов В., Сырги С. Построение тренировочного процесса футболистов высокой 

квалификации в соревновательном периоде. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele 

Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.128 ISBN 978-

9975-131-51-3. 
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Степанова Н.,Нинику А. Развитие специальной выносливости юных пловцов-спринтеров. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.129 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Степанова Н., Постика С. Методика подготовки брассисток высокой квалификации. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.130 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Mileacova E., Dorgan V., Vashcenko M., Lescu A. The criteria of the development concept of 

the early aged children. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific 

Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.137 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Sîrghi S., Stepanov V. Special training of football players in the preparatory period. 

În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 

26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.141 ISBN 978-9975-131-51-3. 

 

Triboi V. Management - independently field of activity. În:“SPORT.OLIMPISM.SANATATE”. 

Materialele Congresului Științific Internaţional. Ediția a IIa 26-28 octombrie 2017, Chișinău. p.142 

ISBN 978-9975-131-51-3. 

Goncearuc S., Leșcu A. The impact of the pro-social behaviour on the scholar inclusion in the 

physical education process. In: International scientific conference "Traditions, realities and 

perspectives of the physical culture development", 25-26 May 2018 : Book of abstracts. Chişinău : 

USEFS, 2018. 91 p. ISBN 978-9975-131-61-2. 

Lungu E., Budevici-Puiu A. Innovative tourism management in Republic of Moldova. In: 

International scientific conference "Traditions, realities and perspectives of the physical culture 

development", 25-26 May 2018 : Book of abstracts. Chişinău : USEFS, 2018. 91 p. ISBN 978-

9975-131-61-2. 

Mileacova E., Dorgan V., Vașcenco M. The concept of development of young children in the 

system of developing activities: the standards and methods of assessment. In: International 

scientific conference "Traditions, realities and perspectives of the physical culture development", 

25-26 May 2018 : Book of abstracts. Chişinău : USEFS, 2018. 91 p. ISBN 978-9975-131-61-2. 

Erhan E., Deleu I., Buzulan A. Estimation of the total protein level at swimmers. In: 

International scientific conference "Traditions, realities and perspectives of the physical culture 

development", 25-26 May 2018 : Book of abstracts. Chişinău : USEFS, 2018. 91 p. ISBN 978-

9975-131-61-2. 

Iliin G., Sinigur S. Determining jumping locomotion in various forms of athlete’ motor 

activities. In: International scientific conference "Traditions, realities and perspectives of the 

physical culture development", 25-26 May 2018 : Book of abstracts. Chişinău : USEFS, 2018. 91 p. 

ISBN 978-9975-131-61-2. 
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Povestca L., Miron S. Annual planning of the training process of 12 - 14 year old walkers. In: 

International scientific conference "Traditions, realities and perspectives of the physical culture 

development", 25-26 May 2018 : Book of abstracts. Chişinău : USEFS, 2018. 91 p. ISBN 978-

9975-131-61-2. 

Triboi V., Dorgan V. Current issues regarding the need to train specialists in higher education 

establishments. In: International scientific conference "Traditions, realities and perspectives of the 

physical culture development", 25-26 May 2018 : Book of abstracts. Chişinău : USEFS, 2018. 91 p. 

ISBN 978-9975-131-61-2. 

Manolachi Victor Influencing factors of motivation and behavior of candidates at higher 

education of physical training and sport. In: International scientific conference "Traditions, realities 

and perspectives of the physical culture development", 25-26 May 2018 : Book of abstracts. 

Chişinău : USEFS, 2018. 91 p. ISBN 978-9975-131-61-2. 

 

Conferințe naționale 

 

Racu S. Experiențe naționale și internaționale în domeniul incluziunii socioeducaționale a 

tinerilor cu dizabilități. În: Accesibilitatea tinerilor cu dizabilități în universități (orientări teoretice 

și practice). Materialele conferinței științifice: Incluziunea educațională și socială a tinerilor cu 

dizabilități în învățământul superior. Chișinău, 9-10 decembrie 2017, p. 25-34. ISBN 978-9975-51-

900-7 

 

Cebotaru N., Savițchi S. Identificarea barierelor sistematice în adoptarea modelului educației 

incluzive de către instituțiile de învățământ superior din RM. În: Accesibilitatea tinerilor cu 

dizabilități în universități (orientări teoretice și practice). Materialele conferinței științifice: 

Incluziunea educațională și socială a tinerilor cu dizabilități în învățământul superior. Chișinău, 9-

10 decembrie 2017, p. 59-64. ISBN 978-9975-51-900-7 

 

Dorgan Viorel, Goncearuc S. Formarea profesională a studenților din domeniul educației fizice 

și sportului pentru incluziunea școlară a copiilor. În: Accesibilitatea tinerilor cu dizabilități în 

universități (orientări teoretice și practice). Materialele conferinței științifice: Incluziunea 

educațională și socială a tinerilor cu dizabilități în învățământul superior. Chișinău, 9-10 decembrie 

2017, p. 87-91. ISBN 978-9975-51-900-7 

 

Dorgan Victoria Recuperarea tulburărilor psihomotorii la școlarii cu dizabilități de intelect prin 

activități de educație fizică. În: Accesibilitatea tinerilor cu dizabilități în universități (orientări 

teoretice și practice). Materialele conferinței științifice: Incluziunea educațională și socială a 

tinerilor cu dizabilități în învățământul superior. Chișinău, 9-10 decembrie 2017, p. 112-120. ISBN 

978-9975-51-900-7 

 

Agapii E., Cebotaru N. Asistența didactico-metodică în instruirea studenților cu dizabilități. În: 

Accesibilitatea tinerilor cu dizabilități în universități (orientări teoretice și practice). Materialele 
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conferinței științifice: Incluziunea educațională și socială a tinerilor cu dizabilități în învățământul 

superior. Chișinău, 9-10 decembrie 2017, p. 134-140. ISBN 978-9975-51-900-7 

 

Lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice (curs universitar, ghiduri, curricule) 

 

Rîşneac B., Solonenco G. Metodica instruirii şi antrenamentului în nataţie. Chişinău: Totex-

Lux, 2017.223 p. ISBN 978-9975-4021-5-6. 

 

Calugher V. Elemente de cultură universală şi naţională: curs universitar. Chişinău: „Valinex” 

SRL, 2017. 221 p. ISBN 978-9975-68-321-0. 

 

Ceban V., Budevici-Puiu A., Armanov S. Marketing în cultură fizică şi sport / curs universitar. 

Chişinău: „Valinex” SRL, 2017. 263 p. ISBN 978-9975-68-329-6. 

 

Милякова Е.В., Дорган В.П. Материалы студенческих исследований: отчетные материалы 

студенческих исследованиях, проведенных в 2016-2017 учебном году. – Chişinău: Print-Caro, 

2017. 284 p. ISBN 978-9975-56-436-6. 

 

Милякова Е.В., Дорган В.П. Теория и методика физической культуры: краткий курс 

лекций. Кишинев: Print-Caro, 2017. 68 p. ISBN 978-9975-56-437-3. 

 

Милякова Е.В., Дорган В.П. Куррикулум учебной дисциплины «Теория и методика 

физического воспитания» для будущих специалистов области спорта. Кишинев: Print-Caro, 

2017. 26 p. ISBN 978-9975-56-412-0. 

 

Милякова Е.В., Дорган В.П. Куррикулум учебной дисциплины «Теория и методика 

физического воспитания» для будущих специалистов кинетотерапии. Кишинев: Print-Caro, 

2017. 25 p. ISBN 978-9975-56-413-37. 

 

Милякова Е.В., Дорган В.П. Куррикулум учебной дисциплины «Физическое воспитание» 

для студентов 1 курсов гуманитарных и технических университетов. Кишинев: Print-Caro, 

2017. 40 p. ISBN 978-9975-56-406-9. 

 

Милякова Е.В., Дорган В.П. Рекреация и фитнесс. Кишинев: Print-Caro, 2017. 136 p. ISBN 

978-9975-56-425-0. 

 

Manolachi V., Lefter N., Manolachi Victor Judo: Curriculum de pregătire pentru şcoli sportive. 

Chişinău: Editura USEFS, 2017. 83 p. ISBN 978-9975-131-44-5 

 

Manolachi V., Lefter N., Manolachi Victor Judo: Ghid didactic pentru şcolile sportive de 

specialitate. Chişinău: Editura USEFS, 2017. 179 p. ISBN 978-9975-131-45-2 

 

Адамян А., Полевая-Секэряну А. Система рукопашного боя “WARFIGHT” в контексте 

современного боевого спорта. Кишинэу: Б.и., 2017 (Tipogr. “Valinex” SRL). 74 p. ISBN 978-

9975-68-336-4 
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Savin A. Evoluția managerială în sport. Curs universitar. Chișinău: S.n., 2017 (Tipogr. 

”Valinex” SRL). 103 p. ISBN 978-9975-68-332-6 

 

Timuș M. Comunicarea didactică a profesorului de educație fizică. Material didactic pentru 

masteranzi. Chișinău: S.n., 2017 (Tipogr. ”Valinex” SRL). 218 p. ISBN 978-9975-68-334-0 

 

Mocrousov E., Moisescu P. Tehnica, tactica și metodica tenisului de masă. Ghid metodic. 

Chișinău: S.n., 2017 (Tipogr. ”Valinex” SRL). 138 p. ISBN 978-9975-68-333-3 

 

Дорган В.П., Манолаки В.В. Особенности правового обеспечения в системе физического 

воспитания, спорта и рекреации. Методическое пособие. Кишинэу: USEFS, 2017. 52 p. ISBN 

978-9975-131-40-7 

 

Dorgan V. Culturism. Ghid metodic. Chișinău: USEFS, 2017. 264 p. ISBN 978-9975-131-54-4 

 

Кушнерёв А. Волонтёрское движение в сфере физической культуры и спорта. Кишинэу: 

Б.и., 2017 (Tipogr. ”Valinex” SRL). 133 p. ISBN 978-9975-68-337-1 

 

Franț A. Consultanța managerială în sport. Curs universitar. Chișinău: S.n., 2017 (Tipogr. 

”Valinex” SRL). 128 p. ISBN 978-9975-68-331-9 

 

Budevici-Puiu A., Timuș M. Tehnologii informaționale E-learning. Material didactic pentru 

masteranzi. Chișinău: S.n., 2017 (Tipogr. ”Valinex” SRL). 139 p. ISBN 978-9975-68-335-7 

 

Афтимичук О., Шипилова С. Учетный журнал студента-практиканта. Специализация 

«Фитнесс и рекреационные программы». Кишинэу: Б.и., 2017 (Tipogr. ”Valinex”). 32 p. 

 

Craijdan O., Aftimiciuc O. Agenda studentului practicant specializat la fitness. Chișinău: S.n., 

2017 (Tipogr. ”Valinex”). 32 p. 

 

Jurat V., Boiachin A. Didactica gimnasticii. Curriculum universitar. Chișinău: S.n., 2018 

(Tipogr. ”Foxtrot”). 45 p. 

 

 

Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale) 

Aftimiciuc O., Aftimiciuc V. Teoria și metodologia fitness-ului. Manual. Chișinău: Valinex 

SRL, 2017. 246 p. 

Rîșneac B., Solonenco G., Diacenco E., Stepanova N. Înotul. Ghid metodic pentru școlile 

sportive de specialitate. Chișinău: USEFS, 2018. 136 p. ISBN 978-9975-13159-9. 



 

139 

Erhan E., Dudnic E. Fiziologia umană. Note de curs. Chișinău: S.n., 2018 (Tipogr.”Primex-

Com”) . 248 p. ISBN 978-9975-110-99-0 

Милякова Е.В., Дорган В.П. Теория и методика физического воспитания: 0114.16 Educația 

fizică / psihopedagogie. Кишинэу: Б.и., 2018 (Tipogr.”Print-Caro”). 91 p. ISBN 978-9975-56-544-

8. 

Moroșan I., Moroșan R., Dorgan Viorel, Dorgan Victoria Atlas de anatomie (la disciplina 

Anatomie și morfologie sportivă). Chișinău: S.n., 2018 (Tipogr.”Primex-Com”). 37 p. ISBN 978-

9975-110-96-9 

 

 

 


