
Totalizarea activităţilor din cadrul evenimentului  

“ZIUA UŞILOR DESCHISE”  

la UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

         La 27 aprilie 2017, Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport a fost gazda celor interesaţi de a urma 

unul dintre domeniile de formare profesională din cadrul instituţiei. Universitatea şi-a propus să ofere 

doritorilor şansa de a fi student al Universităţii pentru o zi.  

        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 tinerii interesaţi de domeniile de formare a universităţii şi 

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

14 catedre şi 6 facultăţi ale USEFS); 

- posibilitatea de a comunica cu potenţiali angajatori, care au orientat tinerii în direcţia alegerii 

specialităţilor cu perspective (reprezentanţii a 35 angajatori din domeniu). 

Categoriile de tineri, pentru care au fost realizate activităţile de promovare, constituie elevii din 

gimnazii, licee şi colegii, 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 vederea asigurării unui impact social mai larg în promovarea evenimentului s-au realizat mai 

multe forme de acţiuni: invitaţii oficiale către Preşedintele R.M., Ministrul Educaţiei, Ministrul Tineretului 

şi Sportului, informarea tuturor direcţiilor raionale de învăţământ cu privire la eveniment, informarea 

administraţiilor liceelor, colegiilor şi şcolilor sportive, cu utilizarea, inclusiv, şi a resurselor reţelelor de 

socializare.  

          Important în promovarea evenimentului a fost 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 şi 

acordarea de diplome de merit pentru contribuţii la orientarea profesională a tinerilor şi dezvoltarea 

carierei, dlui Filipov Valeriu -  doctor în ştiinţe pedagogice, grad didactic superior, profesor de educaţie 

fizică, Gimnaziul „Alecu Russo”, s. Cojuşna; Lucrător Emerit al Republicii Moldova în domeniul Culturii 

fizice şi sportului, Preşedintele Întrunirii profesorilor de educaţie fizică din raionul Străşeni, Directorul 

Agenţiei Teritoriale Olimpice Straşeni; Moiseev Ecaterina, studenta Universităţii de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport, facultatea Protecţie, pază şi securitate, anul I, grupa 104 – pentru realizarea cu succes a 

activităţii de voluntariat în cadrul Centrului de Ghidare şi Consiliere în Carieră al USEFS. 

         Momentul culminant al evenimentului l-a constituit conferirea „Ordinului Republicii” pentru meritele 

deosebite în dezvoltarea şi promovarea culturii fizice şi sportului, pregătirea specialiştilor calificaţi în 

domeniu Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport de către Preşedintele Republicii Moldova  - 

Dodon Igor. 



 

 



Totodată, în cadrul  evenimentului a fost realizat un atelier de lucru cu reprezentanţii angajatorilor 

şi a tinerilor cu genericul „Parteneriatul universitate - piaţa muncii: tendinţe şi obstacole”, moderator 

Calugher Viorica, în cadrul căruia s-a analizat relaţia existentă dintre universitate şi piaţa muncii şi au 

fost formulate principalele recomandări, pentru părţile interesate, în scopul stabilirii unui parteneriat 

eficient. Viitorii 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. Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră al USEFS a 

realizat şi 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.  

Invitarea reprezentanţilor angajatorilor la eveniment, a avut ca obiectiv stabilirea unui parteneriat 

social dintre comunitatea academică universitară, potenţialii angajatori şi tinerii interesaţi de domeniile 

promovate, fapt realizat prin participarea a 35 de reprezentanţi ai organizaţiilor, potenţiale angajatoare 

ale absolvenţilor USEFS (lista se anexează).  

        Vizitatorii au avut posibilitatea să participe la turul ghidat al universităţii, unde au fost demonstrate 

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 150 de elevi din licee şi 

colegii, părinţii acestora, studenţi şi absolvenţi din 23 instituţii de învăţământ, printre care pot fi 

menţionate: Liceul Teoretic “M.Sadoveanu”, Şcoala sportivă de Lupte Gro-do s. Gratieşti, Liceul 

Teoretic s. Zîmbreni, Gimnaziul “Alecu Russo” s. Cojuşna, Liceul Teoretic “Alexei Mateevici” (or. 

Cricova), Liceul Teoretic “Petre Ştefănucă” (or. Ialoveni), 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” ş.a. 

Tinerii au completat un chestionar privind calitatea evenimentului şi au formulat propuneri de 

îmbunătăţire continuă a acestei activităţi şi creşterea eficienţei acesteia.  

Evenimentul a fost mediatizat de posturi TV – NTV Moldova, RTR Moldova, TVR Moldova, 

Accent TV.     

Sperăm, că "Ziua uşilor deschise" a reuşit să se ridice la nivelul aşteptărilor, să fie utilă pentru 

orientarea profesională şi cariera de viitor şi 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-2017 şi speră că mulţi dintre ei vor 

deveni specialişti calificaţi în domeniile promovate în cadrul evenimentului. 

 

 

 



ANGAJATORII / REPREZENTANŢII / PERSONALITĂŢILE REMARCANTE  

DIN DOMENIU, 

 PARTICIPANŢI LA ZIUA UŞILOR DESCHISE la USEFS din 27.04.2017 

Nr. 

d/o 
Nume, prenume  Instituţia de învăţămînt/organizaţia/funcţia  

1. 
CASAPU  Tudor 

 

Campion Olimpic la Jocurile Olimpice din Barcelona, 1992,  Presedinte al  

Federaţiei de Haltere a R.M., Maiestru Emerit al Sportului, Antrenor Emerit al 

R.M. 

2. GORPIŞIN Veaceslav 

Dublu Campion Olimpic la Jocurile Olimpice din Barcelona, 1992,  Sidney, 

2000, medaliat de bronz la Jocurile Olimpice din Athena, 2004, Maiestru 

Emerit al Sportului 

3. MUREICO Serghei 
Medaliat de bronz la Jocurile Olimpice din Atlanta, 1996, Maiestru Emerit al 

Sportului 

4. POPOVICI Grigore 

Ex-director general al Departamentului Tineret şi Sport, timp de peste 40 ani – 

conducător al sportului de masă şi de performanţă din R.M., Cavaler al 

Ordinului Republicii  

5. CEBANU Pavel Preşedinte al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal 

6. 

 

BALAN Anatol 

 

Preşedinte al Federaţiei de Atletism a R.M., Antrenor Emerit al R.M., Maiestru 

în sport al URSS 

7. 
TAUBER Marina 

 

Președinte al Federației de Tenis, Directorul Școlii Sportive Specializate de 

Tenis, Membru al Comitetului de dezvoltare al Federației de Tenis Europene 

(Tennis Europe), Membru în cadrul comitetului circuitului feminin profesionist 

al Federatiei Internaţionale de Tenis, Membrul Colegiului Ministerului 

Tineretului şi Sportului 

8. BRIA Petru 
Preşedinte al Federaţiei de Biatlon a R.M., Antrenor Emerit al R.M., Maiestru 

în sport al URSS 

9. IGNAT Anton Preşedinte al Federaţiei Carate-Do Tradiţional a R.M.  

10. 
 

REVENCO Vasile 

 

Preşedinte al Federaţiei de Rugby a R.M., Antrenor Emerit al R.M. 

11. 
    COBÎLEAN 

Constantin 
Directorul Şcolii Sportivă de lupte a Rezervelor Olimpice din oraşul Călăraşi 

12. CONEV Valentin Vicepreşedinte al Federaţiei de Taekwoondo WTF a R.M. 

13. 
STOŢCHI Leonid 

 

Secretar general al Federaţiei de Lupte a R.M., Directorul Şcolii Sportive de 

Rezerve Olimpice a Ministerului Tineretul şi Sportului a R.M., Antrenor 

Emerit al R.M. 

14. 
PERVANCIUC 

Alexei 

Preşedinte al Clubului de Handbal „Olimpus-85”, Maiestru în sport, multiplu 

campion naţional 

15. 
PERVANCIUC 

Alexandru 

Preşedinte al Academiei Sportive „Anatol Pervanciuc”, Maiestru în sport, 

multiplu campion naţional 

16. 
GROSUL Valeriu 

 

Directorul Scolii Sportive Specializate de Rezerve Olimpice de Tenis de masă 

din Dubăsari, Antrenor Emerit al R.M. 

17. 
 

INCULEŢ Virgil 

Directorul Şcolii Sportive de Rezerve Olimpice de Atletism a Ministerului 

Tineretul şi Sportului din R.M, Maiestru în sport al URSS, Antrenor Emerit al 



 

 

R.M. 

18. 
MERCIUC Iacov 

 

Directorul Şcolii Sportive de Rezerve Olimpice de Atletism al Direcţiei 

Generale Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinau, Maiestru în Sport al 

URSS, Antrenor Emerit al R.M. 

19. 
BULAI Veaceslav 

 

Directorul Şcolii Sportive de Acrobatică şi Rugby, vicepreşedinte al Federaţiei 

de Rugby a R.M., Maiestru în Sport, Antrenor Emerit al R.M. 

20 DĂNILĂ Anatolie Șef direcție, MAI, Direcția Generală Resurse Umane 

21. ROBU Ion Directorul Liceului Internat Republican cu Profil Sportiv din mun. Chişinău 

22. ROZMERIŢĂ Vasile 
Șef secție, Inspectoratul General de Poliție, Direcția Generală Securitate 

Publică 

23. ŢĂRUŞ Gheorghe 
Director-adjunct, Scoala Sportivă Republicana Specializata de Lupte "Andrei 

Doga" 

24. 
GANDRABUR 

Gheorghe 
Șef resurse umane, Întreprinderea de Stat Servicii Pază 

25. LUNCAŞU Nicolae Șef resurse umane, Agenția de Protecție și Pază” GSS Securitate” 

26. GÎNCU Dorin Director, Şcoala Sportivă Specializată De Judo "Oleg Creţul", mun.Chişinău 

27. 
FILIPOV Valeriu 

 

Gimnaziul „Alecu Russo”, s. Cojuşna; Lucrător Emerit al Republicii Moldova 

în domeniul Culturii fizice şi sportului, Preşedintele Întrunirii profesorilor de 

educaţie fizică din raionul Străşeni, Directorul Agenţiei Teritoriale Olimpice 

Straşeni  

28. PÎRLEA Valeriu   Șef resurse umane, Agenția de Protecție și Pază ”LEGION” 

29 BARDARI Vadim Șef resurse umane, Agenția de Protecție și Pază ”BUSINESS SECURIRY” 

30. AGAPII Eugen Kinetoterapeut principal,  Clinica de recuperare medicală „Neokinetica” 

31. ABABII Oleg Director general al Centrului-pilot de pedagogie curativă “Orfeu” 

32. TUCAN Natalia 
Clubul de fitness „Studio Fitness-Club”, or. Chişinău, premiantă la 

Campionatul European de Kickboxing, 2008 

33. IANIOGLO Maxim Manager Proiecte, Compania de Protecţie şi Pază ”Video Security”   

34. SAVA Sergiu  Directorul Întreprinderii de Stat „Servicii Pază” 

35. BARALIUC Igor Directorul Companiei de Protecţie şi Pază „GSS Securitate” 

 
     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 Kinetoterapie şi Protecţie, pază şi securitate: Bulai Iuliana, Grosu Natalia, 

Ignatenco Nadejda, Pînzaru Marina, Saranciuc Elena, Boian Maria, Moiseev Ecaterina şi celor 20 

studenţi care au asigurat paza şi ordinea publică în cadrul evenimentului. 

  

 

 

Mulţumim pentru participare, 

 Vă  aşteptăm şi la alte evenimente. 

 

 Centrul de Ghidare şi Consiliere în 

Carieră al USEFS 

 

 

 

http://luptesportivemd.do.am/news/scoala_sportiva_republicana_specializata_de_lupte_andre_doga/2013-03-09-3
http://luptesportivemd.do.am/news/scoala_sportiva_republicana_specializata_de_lupte_andre_doga/2013-03-09-3


 

 



 

 









 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


