
           Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

RAPORT 

privind  activitatea ştiinţifică şi inovaţională în perioada 2021- 

2022 



 

Denumirea si cifrul proiectului 

fundamental  

 

Obiectivele etapei anuale  

Volumul  

finanţării 

planificate şi 

executate/2022 

20.80009.1606.39 

„Monitorizarea ştiinţifico-

pedagogică şi asigurarea 

medico-biologică a procesului 

de antrenament al sportivilor 

din loturile naţionale pentru 

pregătirea către concursurile 

de anvergură (Jocurile 

Olimpice, campionatele 

mondiale şi europene)” (2020-

2023)” 

Conducător proiect: Veaceslav 

Manolachi 

1.Perfecţionarea sistemului multistadial al pregătirii de 

perspectivă: 

a) determinarea stării morfofuncţionale; 

b) determinarea pregătirii fizice generale şi specifice; 

c) determinarea pregătirii tehnico-tactice a candidaţilor la Jocurile 

Olimpice.  

2. Planificarea volumului şi intensităţii eforturilor de 

antrenament şi competiţionale pe durata unui macrociclu anual 

de pregătire.  

3. Prognozarea rezultatelor sportive obţinute de către 

participanţii la JO din Tokyo-2020 şi la diferite concursuri de 

anvergură. 

4. Editarea lucrărilor ştiinţifico-metodice. Desfăşurarea 

seminarelor, simpozioanelor şi conferinţelor cu specialiştii din 

domeniu, analizând rezultatele obţinute în anul 2021 şi determinarea 

sarcinilor pentru anul viitor 

 

 
Bugetul de stat -  

605,0 

20.80009.0807.40 „Concepția 

integrată a sportului național: 

buna guvernanță, protejarea 

minorilor, combaterea 

dopajului și a corupției“ 

Conducător proiect:  

Liliana Budevici - Puiu 

1. Analiza cadrului legal privind protecția minorilor și de 

contracarare a traficului ilicit al acestora, al prevenirii 

încălcărilor drepturilor copiilor și tinerilor prin desfășurarea 

unor programe sportive 

2. Analiza acțiunilor realizate la nivel național pentru 

combaterea dopajului și a corupției în sport 

3. Elaborarea modelului unic de guvernanță (proiect) la nivel 

național, ținând cont de anumite problematici: autonomia 

sportivă în limitele legii, democrația, transparența 

procesului decizional 

4. Publicarea monografiilor și a articolelor științifice. 

5. Diseminarea și valorificarea rezultatelor științifice. 

 
Bugetul de stat - 

358.3 



Resurse umane antrenate în proiectele de cercetare 

Nr. 

d/o 

 

Cercetători ştiinţifici principali Cercetători ştiinţifici  

superiori 

Cercetători ştiinţifici  

1.  

(VM) 
1 8 2 

2. 

(LB) 

1 1 5 

Resurse financiare  

Proiecte de 

cercetare 

Congres  

1348,6 (buget) 313,0 
 (finantare instituțională) 



Centralizator al indicilor măsurabili ale performanţei ştiinţifice realizate de către corpul 

ştiinţifico-didactic al catedrelor de specialitate ale USEFS pentru anul 2021/2022 

6% 
7% 

11% 

11% 

54% 

1% 
2% 

6% 2% 

Publicații Monografii - 16 

Articole în reviste din bazele de date 
Web of Science şi SCOPUS - 19 

Articole în reviste din străinătate 
recunoscute - 31 

Articole în reviste din Registrul 
Naţional al revistelor de profil - 31 
 
Articole în culegeri ştiinţifice - 150 

Teze în culegeri științifice - 4 

Manuale - 6 

Ghiduri - 16 

Alte lucrări științifico-didactice - 
16 



10 

6 

2 1 2 

5 

12 
11 

21 

27 

9 

CITARI 

BTCF Drept PPS MS Kinetoterapie Atletism Gimnastica Natatie MCF PSI SPPSU 

Citari  

1. PSI 

2. MCF 

3. Gimnastica 

4. Natatie 

5. BTCF 

6. SPPSU 

7. Drept 

8. Atletism 

 



Nr. doctoranzi/ 

postdoctoranzi 

SUSTINEREA TEZELOR DE DOCTOR/ 

DOCTOR HABILITAT 

Comisia de 

îndrumare 

Comisia de 

susținere publică 

Seminarul științific 

de profil/ Ad-hoc 

Consiliul 

științific 

specializat 

81 doctoranzi 

  

2 postdr. 

  

4 

  

6 

  

2/1 

  

10 

SCOALA  DOCTORALĂ 

Doctorat  

 

Postdoctorat  

1661,3 

1453,9 (contracte) 

207,4 (buget) 

131,9 
119,9 (buget) 

12,00 (contract) 



Performanţă şi vizibilitate la nivel internaţional 

Impactul  

internaţional al 

cercetărilor şi 

elaborărilor 

 Numărul  

rezultatelor cu 

impact 

Premii din 

străinătate 

4 

Rapoarte la 

conferinţe 

internaţionale  

6 

Apreciere internaţională  Număr rezultate obţinute 

Membru de onoare al academiilor de ştiinţe 

din străinătate 

1 

Membru al colegiului de redacţie al revistelor 

de specialitate consacrate de peste hotare  
2 

Profesor invitat în instituţii universitare 

consacrate din străinătate 
4 

Publicaţii în 

străinătate 

Număr publicaţii  

Monografii  4 

Articole in reviste 

editate (B+, Scopus, 

Web of science) 

50 

Articole în culegeri 43 

Rezumate (teze) la 

Conferinţe ştiinţifice  

3 



Contribuţie ştiinţifică şi recunoaştere naţională  

Publicaţii în ţară Număr publicaţii 

Monografii  12 

Articole în reviste naţionale (B) 20 

Articole în reviste naţionale (C) 

 

9 

Articole în culegeri  107 

Rezumate la conferinţe naţionale  1 

Impactul şi relevanţa ştiinţifică Număr  rezultate obţinute 

Distincţii de apreciere a rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice 

2 



Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe 

cercetării 

 

Număr de indicatori  obţinuţi  

Doctor Honoris Cauza obţinut 3 

Doctor conferit 12 (3 Ro) 

Profesor universitar conferit 1 

Conferenţiar universitar conferit - 

Editor-şef al unei reviste de specialitate  3 

Membru al colegiilor de redacţie al revistelor de 

specialitate 

21 

Conducător al proiectelor de cercetare 3 

Preşedinte al comitetului de program al manifestărilor 

ştiinţifice naţionale  

8 

Membru al comitetului de program al manifestărilor 

ştiinţifice naţionale  

24 

Membru al comitetelor ştiinţifice internaţionale 36 

Preşedinte al CŞS al tezelor de doctor  3 

Secretar al CŞS al tezelor de doctor/doctor habilitat  3 



Activităţi de perspectivă 

1.Încheierea  de contracte: 

• în programe naţionale și internaţionale;  

•cu autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile sportive, inclusiv şi cu alţi agenţi economici 

interesaţi de dezvoltarea domeniului culturii fizice în Republica Moldova. 

2. Creşterea  numărului de publicații ale cadrelor didactice/doctoranzilor/post-doctoranzilor în 

reviste de peste hotare  

3. Desfăşurarea Congresului Ştiinţific Internaţional cu genericul ”Sport, Olimpism şi Sănătate” 

4. Sprijinirea participării personalului de cercetare ştiinţifică al universităţii prin fonduri 

financiare (proprii sau atrase) la conferinţe internaţionale cotate ISI sau BDI. 

5.Perfecționarea organizării procesului de studii la masterat, doctorat și a cercetării la post-

doctorat și creșterea nivelului calitativ și aplicativ al cercetărilor; perfecționarea programelor de studii 

la ciclul II, III . 

6. Creșterea numărului de teze de doctor susținute în termen . 

12. Dezvoltarea revistei ştiinţifice a universităţii “Ştiinţa Culturii Fizice” în scopul acreditării 

acesteia la categoria B+ 

14. Creșterea numărului de proiecte câștigate prin programul de Stat, proiecte de inovare și de 

transfer tehnologic, inclusiv participarea în proiecte Orizont 2020. 



Vă mulţumesc pentru 
atenţie! 


