
UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

Centrul instituţional de Ghidare şi Consiliere în Carieră 

 

AGENDA 

evenimentului „ZIUA UŞILOR DESCHISE”, ediţia a II-a 

din 15.04.2016 

 

10.00-10.30 – Inaugurarea evenimentului 

Cuvânt de salut: 

-  rectorul USEFS, Manolachi Veaceslav;  

-  reprezentantul Ministerului Educaţiei;  

-  reprezentantul decanilor facultăţilor;  

- directorul Centrului instituţional de Ghidare şi Consiliere în Carieră al USEFS, 

Calugher Viorica. 

 

10.30-15.00 – Realizarea acţiunilor din cadrul evenimentului: 

1. Prezentarea ofertei educaţionale a USEFS de către şefii catedrelor. 

2. Prezentarea ofertelor de muncă vacante în domeniile: Cultura fizică şi sport; 

Protecţie, pază şi securitate; Ştiinţe ale educaţiei, de către angajatorii invitaţi 

la eveniment. 

3. Organizarea turului prin Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport: săli de 

curs, săli de sport, bibliotecă şi alte puncte de reper ale universităţii. 

4. Expoziţie de carte organizată de biblioteca USEFS. 

5. Atelierul de lucru cu reprezentanţii angajatorilor şi a tinerilor cu genericul 

„Formarea profesională a viitorului specialist în contextul exigenţelor 

actuale ale pieţei muncii” – moderator Calugher V. (ora 12.00, sala 111). 

 

15.00 - Încheierea evenimentului 

   

 
 



Totalizarea activităţilor din cadrul evenimentului  

“Ziua uşilor deschise” în USEFS 

din 15 aprilie 2016 

orele 10.00-15.00 

 

Evenimentul a fost organizat în blocul I de studii, la adresa str. A. Doga, 22.  

Categoriile de tineri, pentru care au fost realizate activităţile de promovare, 

constituie liceenii, studenţii şi absolvenţii din învăţământul preuniversitar şi 

universitar, interesaţi de domeniile Cultura fizică şi sport, Kinetoterapie,  Protecţie, 

pază şi securitate şi Ştiinţe ale educaţiei.  

În publicitatea şi promovarea evenimentului s-au realizat mai multe forme de 

acţiuni: invitaţia oficială a vice-ministrului Educaţiei, informarea tuturor direcţiilor 

raionale de învăţământ cu privire la eveniment, informarea administraţiilor liceelor 

şi şcolilor sportive, au fost utilizate şi resursele reţelelor de socializare.  

Un impact considerabil în organizarea evenimentului l-a avut suportul acordat 

universităţii de către Ministerul Educaţiei, care a expediat scrisori informative 

Direcţiilor generale raionale/municipale  învăţământ, tineret şi sport din republică, 

iar reprezentanţii ministerului au sprijinit universitatea prin prezenţa la eveniment. 

Evenimentul a fost mediatizat de postul TV – Moldovasport 

(www.moldovasport.md).     

Obiectivele acţiunilor preconizate au fost următoarele:  

- promovarea imaginii Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport pe 

piaţa educaţională a republicii; 

- stabilirea unui dialog constructiv dintre absolvenţii liceelor şi comunitatea 

academică a USEFS, care va contribui la determinarea unui traseu educaţional 

reuşit (reprezentanţii a 14 catedre şi 6 facultăţi ale USEFS); 

- posibilitatea de a comunica cu potenţiali angajatori, care şi-au expus ofertele 

de angajare (reprezentanţii a 16 angajatori); 

- organizarea unui tur ghidat al universităţii, demonstrând viitorilor abiturienţi 

sălile de clasă, sălile de sport, biblioteca şi alte locuri de reper din USEFS. Mai 



mult decât atât, tinerii au avut posibilitatea să-şi testeze capacităţile cu ajutorul 

unui tir electronic, pregătit pentru ei de către profesorii facultăţii Protecţie, pază şi 

securitate special cu această ocazie.  

Înregistrarea tinerilor din grupurile-ţintă a demonstrat o participare  a circa 

200 de liceeni, studenţi şi absolvenţi din 36 instituţii de învăţământ, printre care 

pot fi menţionate: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii 

Economice  a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

“N.Testemiţanu”, Universitatea „Perspectiva”, Liceul Teoretic “C.Negruzzi”, 

Liceul Teoretic “V.Alecsandri”, Liceul Teoretic “I.Creangă”, Liceul Teoretic 

„Traian”, Liceul Teoretic „George Coşbuc”, Liceul Internat Municipal cu Profil 

Sportiv, Colegiul Pedagogic “A.Mateevici”, Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare”, 

Liceul Teoretic “Petru Movilă”, Liceul Teoretic “Andrei Vartic”, Liceul Teoretic 

“M.Sadoveanu”, Liceul Teoretic s. Zîmbreni, Liceul Teoretic “Ion Vatamanu” 

(Straşeni), Liceul Teoretic “Alexei Mateevici” (or. Cricova), Liceul Teoretic “Petre 

Ştefănucă” (or. Ialoveni), ş.a. 

Reprezentanţii angajatorilor, prezenţi la eveniment, au avut ca obiectiv 

stabilirea unui parteneriat social dintre comunitatea academică universitară, 

potenţialii angajatori şi tinerii interesaţi de domeniile promovate, s-a desfăşurat 

graţie participării a 16 organizaţii, potenţiale angajatoare ale absolvenţilor USEFS. 

Printre acestea pot fi menţionate: Şcoala Sportivă „Speranţa”, Şcoala Sportivă 

Specializată de handbal nr.2,  Şcoala Sportivă Specializată pentru copii şi juniori 

rezerve olimpice nr.4 polo pe apă, Întreprinderea de stat “Servicii Pază”,  Clinica 

de recuperare medicală „Neokinetica” ş.a. 

Importantă şi utilă pentru tineri a fost participarea la atelierul de lucru cu 

reprezentanţii angajatorilor cu genericul „Formarea profesională a viitorului 

specialist în contextul exigenţelor actuale ale pieţei muncii”, în cadrul căruia cei 

interesaţi, viitori candidaţi la studii, studenţi şi absolvenţi ai universităţii au avut 

şansa de a afla mai multe despre cerinţele pieţei muncii privind competenţele 

profesionale necesare şi  posibilităţile de integrare în piaţa muncii naţionale şi 

europene. Totodată, Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră al USEFS a 



realizat un sondaj al angajatorilor cu privire la calitatea absolvenţilor USEFS, 

problemele dintre mediul academic şi piaţa muncii, aşteptările şi recomandările 

privind îmbunătăţirea relaţiei universitate-angajator.  

Sperăm, că "Ziua uşilor deschise" a reuşit să trezească în rândurile tinerilor 

interesul pentru domeniul culturii fizice, în general, şi pentru Universitatea de Stat 

de Educaţie Fizică şi Sport, în special. Universitatea noastră îi aşteaptă  la sesiunea 

de Admitere-2016 şi speră că mulţi dintre ei vor deveni specialişti calificaţi în 

domeniile promovate în cadrul evenimentului. 

 

ANGAJATORII PARTICIPANŢI LA ZIUA UŞILOR DESCHISE 

Nr. 

d/o 
Instituţia de învăţămînt/organizaţia 

Conducătorul 

instituţiei/reprezentantul  

1. Clubul sportiv “Speranţa” 
Zaporojan Petru 

 

2. 
Şcoala Sportivă Specializată de handbal 

nr.2 

Chicu Valentin 

 

3. 

Şcoala Sportivă Specializată pentru copii 

şi juniori rezerve olimpice nr.4 polo pe 

apă 

Cavcaliuc Sergiu (interimar) 

 

4. Şcoala Sportivă Specializată de şah nr.7 
Romcovici Victor 

 

5. Şcoala Sportivă nr.8 
Palii Evghenie 

 

6. 

Şcoala Specializată pentru copii şi tineret 

a rezervelor olimpice de polo pe apă 

“Delfin” 

Ojog Oleg 

 

 

7. 
Şcoala Sportivă Specializată de tenis de 

masă din Dubăsari  

 

Grosul Valeriu  

 

 

8. 

 

Şcoala Sportivă Specializată de Rugby şi  

Acrobatica 

Bulai Veaceslav  

 

9. Liceul Teoretic s. Olaneşti, r. Ştefan Vodă Cotorobai Victoria 

10. 
Staţia Orăşănească A Tinerilor Turişti 

Adresa:  str.G.Ureche, 56  
Plămădeală Dumitru 



11. Ministerului Afacerilor Interne 
Dănilă Anatolie – Şef al Direcţiei 

Generale Resurse Umane 

12. Inspectoratul General al Poliţiei al MAI 

Starodub Sergiu – Şef al Secţiei 

Formării Personale a Inspectoratului 

General al Poliţiei al MAI 

13. Agenţia de securitate “GSS-Securitate” Baraliuc Igor - director 

14.  Întreprinderea de stat “Servicii Pază” 
Oprea Valeriu – Şeful Direcţiei 

Resurse Umane 

15. 
Agenţia de securitate “DVS-Service” 

 

Turea Victor - Şeful Direcţiei 

Resurse Umane 

16. 
Clinica de recuperare medicală 

„Neokinetica” 

Agapii Eugen, kinetoterapeut 

principal 

 

     Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră menţionează activitatea studenţilor 

voluntari, cu susţinerea cărora evenimentul a fost organizat la un nivel înalt. În acest 

context, mulţumim pentru iniţiativă şi implicare activă studenţilor facultăţii Protecţie, 

pază şi securitate: Munteanu Nicolae, Tulbu Ghenadie, Buhnaci Roman, Luca 

Dionisie şi ai facultăţii Sport: Surdu Dimitriana, Lesnic Cristina, Modnicov Ana şi 

Creciun Valeria.  

Pentru contribuţie la ghidarea în carieră a studenţilor, asigurarea unui parteneriat 

reciproc avantajos cu mediul profesional şi piaţa muncii, promovarea integrării 

socioprofesionale şi managementul carierei absolvenţilor, Centrul de Ghidare şi 

Consiliere în Carieră a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a fost 

menţionat cu Diploma Ministerului Educaţiei (ordin nr.183-c din 18 martie 2016). 

 

 

 

 

Mulţumim pentru participare, 

 Vă  aşteptăm şi la alte evenimente. 

 

 Centrul de Ghidare şi 

Consiliere în Carieră USEFS 


