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№ 

d/o 
Activitatea planificată Responsabili Data desfăşurării 

1. 

Conferinţa ştiinţifică internaţională a 

doctoranzilor şi profesorilor: „Cultura 

fizică: Probleme ştiinţifice ale 

învăţămîntului şi sportului” 

Ministerul Educaţiei 

al RM, USEFS, 

Academia Olimpică 

din RM 

2013-2015, 

anual, 

Octombrie 

2. 

Conferinţa ştiinţifică internaţională a 

studenţilor şi masteranzilor: ”Probleme 

actuale ale teoriei şi practicii culturii 

fizice ” 

Ministerul Educaţiei 

al RM, USEFS, 

Academia Olimpică 

din RM 

2013-2015, 

anual, 

Mai 

3. 

Conferinţe ştiinţifice ale studenţilor pe 

direcţiile prioritare de cercetare ale 

catedrelor 

Catedrele USEFS 

2013-2015, 

anual, 

Aprilie  

4. 

Proiect ştiinţific 11.817.08.50A – 

Strategii de implementare a metodelor 

diagnostice în procesul de antrenament 

şi competiţii al sportivilor de 

performanţă din loturile naţionale ale 

Republicii Moldova 

V. Manolachi, 

dr. hab. Prof. univ. 
2011-2014 

5. 

Proiect ştiinţific 11.817.09.62A – 

Tendinţe contemporane pentru 

menţinerea unui regim de viaţă sănătos, 

prin profilaxia şi recuperarea 

deficienţelor aparatului locomotor la 

populaţia de vîrstă şcolară prin metode 

fizice. 

A. Zavalişca, dr. 2011-2014 

6. 

Seminarul metodologic pe direcţia 

prioritară de cercetare ştiinţifică: 

”Bazele teoretico-metodologice ale 

pregătirii profesionale a specialiştilor în 

domeniul culturii fizice”  

Catedra Bazele 

Teoretice ale Culturii 

Fizice 

2013-2015, 

anual, 

Mai 

7. 

Seminarul metodologic pe direcţia 

prioritară de cercetare ştiinţifică: 

„Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice în sistemul învăţămîntului 

preuniversitar şi universitar” 

Catedra Bazele 

Teoretice ale Culturii 

Fizice 

2013-2015, 

anual, 

Septembrie 

8. 

Seminarul metodologic pe direcţia 

prioritară de cercetare ştiinţifică: 

„Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportiv” 

Catedrele: de 

Atletism, Probe 

Sportive Individuale,  

Nataţie şi Turism, 

de Gimnastică, 

Teoria şi Metodica 

Jocurilor 

2013-2015, 

anual, 

Februarie 

9. 

Seminarul metodologic pe direcţia 

prioritară de cercetare ştiinţifică: 

„Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi recuperare” 

Catedra Cultura Fizică 

de Recuperare 

2013-2015, 

anual, 

Noiembrie 

10. 

Seminarul metodologic pe direcţia 

prioritară de cercetare ştiinţifică: 

„Bazele teoretico-metodologice: 

psihologo-pedagogice şi 

Catedra Ştiinţe 

Psihopedagogice şi 

Socioumanistice 

2014-2015, 

anual, 

Martie 



socioumanistice ale culturii fizice” 

11. 

Seminarul metodologic pe direcţia 

prioritară de cercetare ştiinţifică: 

„Aspecte educaţionale şi juridice ale 

protecţiei, pazei şi securităţii”  

Catedrele Protecţiei 

Pazei şi Securităţii,  

de Drept 

2014-2015, 

anual, 

Martie 

12. 

Seminarul metodologic pe direcţia 

prioritară de cercetare ştiinţifică: 

„Bazele medico-biologice ale culturii 

fizice” 

Catedra de Medicină 

Sportivă 

2014-2015, 

anual, 

Februarie 

13. 

Conferinţa ştiinţifică de totalizare cu 

privire la realizarea proiectului: 

11.817.08.50A „Strategii de 

implementare a metodelor diagnostice în 

procesul de antrenament şi competiţii al 

sportivilor de performanţă din loturile 

naţionale ale Republicii Moldova” 

Director de proiect 

ştiinţific 

2015,  

Ianuarie 

14. 

Conferinţa ştiinţifică de totalizare cu 

privire la realizarea proiectului: 

11.817.09.62A „Tendinţe contemporane 

pentru menţinerea unui regim de viaţă 

sănătos, prin profilaxia şi recuperarea 

deficienţelor aparatului locomotor la 

populaţia de vîrstă şcolară prin metode 

fizice” 

Director de proiect 

ştiinţific 

2015,  

Ianuarie 
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