
NOTĂ INFORMATIVĂ  

cu privire la activitățile educative și sportive  

pentru anul de studii 2018-2019 

 

Educaţia şi formarea studenţilor Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

au un rol semnificativ într-o economie bazată pe cunoaştere, întrucât creşterea 

economică şi ocuparea forţei de muncă, a inserţiei profesionale se fac prioritar prin 

încurajarea emergenţei unei populaţii adaptabile şi cu înaltă calificare.  

O etapă importantă în dezvoltarea învăţământului superior de cultură fizică din 

Republica Moldova începe cu fondarea, în anul 1991, a Institutului Naţional de 

Educaţie Fizică şi Sport, actualmente Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport. La 28 ani de la fondare, cu siguranţă, se poate afirma că această  instituţie 

constituie unul dintre cele mai moderne centre de instruire din ţară, al cărui obiectiv 

constă în pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea, la nivel superior, a specialiştilor şi 

cadrelor ştiinţifice în domeniul culturii fizice, promovarea cercetărilor ştiinţifice şi 

implementarea rezultatelor acestora în activitatea practică. 

Învăţământul superior de cultură fizică s-a dezvoltat concomitent cu cel mediu 

de specialitate, contribuind la soluţionarea unor probleme de ordin teoretic şi 

metodologic ale învăţământului de profil în funcţie de nevoile sociale ale timpului.  

Trecerea la economia de piaţă, concurenţa dintre universităţi la nivel naţional şi 

european impune transformări, care generează o nouă dezvoltare universitară. 

Opţiunile pe care ar urma să le realizăm, trebuie să se bazeze pe realitatea existentă, 

care nu poate fi ignorată în procesul transformărilor. 

În anul de studii 2018-2019, în procesul educativ USEFS au fost efectuate unele 

modificări care se referă la numirea curatorilor de grupe. Obiectivele educative sunt 

următoarele: 

 Implementarea prevederilor Codului Educației Republicii Moldova; 

 Diversificarea activităților educative orientate spre ridicarea nivelului de 

cultură generală a studenților; 

 Asigurarea vizibilității activităților educative prin mediatizarea acestora. 



Activitățile educative sunt componente importante ale procesului educațional. 

Acestea creează oportunități pentru aplicarea și transferul cunoștințelor, manifestarea 

abilităților și dezvoltarea competențelor dobândite de către student în procesul de 

studii, valorificarea potențialului individual. Organizarea eficientă a acestor activități 

oferă atractivitate instituțiilor de învățământ, sporesc prestigiul acestora.  

Comisia educativ-disciplinară a USEFS la începutul fiecărui an universitar 

elaborează Planul activității educative cu studenții, orientat spre o transformare 

calitativă a personalității. Obiectivele generale sunt: 

 A forma capacități de autocunoaștere, de autoevaluare și autoeducare; 

 A forma simțul responsabilității pentru păstrarea bunurilor materiale ale 

universității; 

 A forma un sistem de valori fundamentale cu accent pe binele moral, pe 

adevărul științific, pe frumos; 

 A stimula procesul de integrare profesională și socială a studentului; 

 A forma atitudini de achiziționare a cunoștințelor științifice fundamentale 

la disciplinele din Planul de învățământ, etc. 

În contextul derulării unor politici educaționale, inovative la nivel național, 

activitatea formală și non-formală a câștigat teren pe parcursul ultimilor ani, devenind 

o preocupare primordială în universitate.  

Activități educative 

1) 1 Septembrie – “Ziua cunoștințelor”, în colaborare cu Senatul Studențesc 

și curatorii de grupe. Participanți: 200 de studenți. 

2) 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, Senatul 

Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 200 de studenți. 

3) Ședința cu curatorii de grupe. Participanți: 50 de persoane. 

4) Masă rotundă cu studenții dedicată Zilei profesorului! “Profesorul – 

promotor al bunătății și demnității umane”, în colaborare cu Catedra 

Bazele Teoretice ale Culturii Fizice, șef de catedră dr. - Gheorghe Braniște, 

curatorii de grupe. Participanți: 100 de studenți. 

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

catedra Managementul Culturii Fizice, șef de catedră, dr., prof.univ. - 



Anatolie Budevici-Puiu, Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 

100 de studenți. 

6) Masă rotundă – Free from corruption week, în colaborare cu Catedra 

Drept, șef de catedră, dr., conf.univ. - Victor Manolachi, curatorii de grupe. 

Participanți: 60 de studenți.  

7) Balul Bobocilor 2018, în colaborare cu Senatul Studențesc, Sindicatul 

USEFS, președinte - Gheorghe Egorov, vicepreședinte - Irina Volcu, 

curatorii de grupe și Uniunea Națională a Studenților și Tineretului din 

Republica Moldova. Participanți: 750 de studenți. 

8) Masă rotundă – Antitrafic ființe umane, în colaborare cu Catedra 

Protecție, Pază și Securitate, șef de catedră, dr. – Andrei Nastas, Senatul 

studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 100 de studenți. 

9) Fairplay în viață, masă rotundă cu studenții în colaborare cu Catedra 

Managementul Culturii Fizice, șef de catedră, dr., prof.univ. - Anatolie 

Budevici-Puiu, Senatul studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 150 de 

studenți. 

10) Flashmob – Antitrafic ființe umane, în colaborare cu Catedra 

Protecție, Pază și Securitate, șef de catedră, dr. – Andrei Nastas, Senatul 

studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 50 de studenți. 

11) Lansarea cărții “Cincizeci de sportivi”, autori Efim Josanu, Loreta 

Handrabura. Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 120 de 

studenți. 

12) Ziua mondială a studentului, omagierea celor mai bune grupe și 

studenți, în colaborare cu Sindicatul USEFS, Senatul Studențesc, curatorii de 

grupe. Paticipanți: 200 de studenți. 

13) 1 decembrie - Ziua Mondială de combatere a SIDA, în colaborare cu 

Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice, șef de catedră dr. - Gheorghe 

Braniște, curatorii de grupe. Participanți: 100 de studenți. 

14) Concursul “Cea mai bună odaie în cămin”, în colaborare cu 

departamentul Logistică, prorector - Andrei Toma, Sindicatul USEFS, 

Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 650 de studenți. 

15) “Ziua îndrăgostiților”, în colaborare cu Senatul Studențesc și Uniunea 

Națională a Studenților și Tineretului din Republica Moldova, curatorii de 

grupe. Participanți: 300 de studenți. 

16) “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, Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Această activitate 



s-a desfășurat conform dispoziției rectorului în 49 de grupe academice. 

Participanți: 1000 de studenți. 

17) Ora educativă – Comemorarea participanților la Războiul din 

Afganistan, în colaborare cu Senatul studențesc și curatorii de grupe. 

Conform dispoziției rectorului, această activitate a fost desfășurată în 49 de 

grupe academice. Participanți: 1000 de studenți. 

18) “Ziua drapelului național”, în colaborare cu Sindicatul USEFS, 

Senatul Studențesc, curatorii de grupe. Conform dispoziției rectorului, 

această activitate a fost desfășurată în 49 de grupe academice. Participanți: 

1000 de studenți. 

19) “Ziua Europei”, în colaborare cu Senatul studențesc, curatorii de grupe. 

Conform dispoziției rectorului, această activitate a fost desfășurată în 49 de 

grupe academice. Participanți: 1000 de studenți. 

20) Întâlnire cu Ion Lazarenco-Tiron – înotătorul în ape deschise, 

candidat la Premiul Nobel. În colaborare cu Senatul Studențesc, curatorii de 

grupe. Participanți: 150 de studenți. 

21) Masă rotundă - “Europa în dezvoltare”, 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, curatorii de grupe. Participanți: 150 

de studenți. 

22) “Ora Olimpică”, în colaborare cu Catedra Teoria și Metodica Jocurilor, 

șefă de catedră, dr., conf.univ. - Elena Mocrousov, curatorii de grupe. 

Participanți: 60 de studenți. 

23) “Valorile și idealurile olimpice”, masă rotundă în colaborare cu 

Catedra Teoria și Metodica Jocurilor, șefă de catedră, dr., conf.univ. - Elena 

Mocrousov, curatorii de grupe. Participanți: 50 de studenți. 

24) “Dragobete”, activitate culturală în colaborare cu Catedra Probe 

Sportive Individuale, șefă de catedră, dr., conf.univ. - Angela Polevaia-

Secăreanu, Senatul studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 100 de 

studenți. 

25) Întâlnire cu vedetele sportului autohton – Denis Vieru, multiplu 

campion la competițiile internaționale de Judo, candidat la Jocurile 

Olimpice Tokyo 2020, în colaborare cu Catedra Probe Sportive Individuale, 

șefă de catedră, dr., conf.univ. - Angela Polevaia-Secăreanu, curatorii de 

grupe. Participanți: 100 de studenți. 

26) “Lupta împotriva traficului de ființe umane” – masă rotundă cu 

studenții în colaborare cu Catedra Drept, șef de catedră, dr., conf.univ. - 



Victor Manolachi, Senatul studențesc, curatorii de grupe. Participanți: 100 de 

studenți. 

27) “Republica Moldova – stat de drept”, masă rotundă în colaborare cu 

Catedra Drept, șef de catedră, dr., conf.univ. - Victor Manolachi, curatorii de 

grupe. Participanți: 50 de studenți.  

28) 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, curatorii de grupe. Participanți: 80 de studenți. 

29) Masă rotundă cu studenții “Kinetoterapia – actualitate și 

perspectivă”, în colaborare cu Catedra Kinetoterapie, șef de catedră, dr., 

conf.univ. – Eugeniu Agapii, curatorii de grupe. Participanți: 50 de studenți. 

30) Conferință cu studenții “Fairplay-ul în sport”, în colaborare cu 

Catedra de Atletism, șef de catedră, dr., prof.univ. – Lazari Povestca, 

curatorii de grupe. Participanți: 60 de studenți. 

31) 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, curatorii de grupe. Participanți: 50 

de studenți. 

32) Masă rotundă cu genericul: “Dezvoltarea turismului în Republica 

Moldova”, în colaborare cu Catedra de Natație și Turism, șef de catedră, dr., 

conf.univ. – Vasile Mindrigan, curatorii de grupe. Participanți: 80 de 

studenți. 

33) “Organizarea şi desfăşurarea sărbătorii Ziua Neptunului” în 

colaborare cu Catedra de Natație și Turism, șef de catedră, dr., conf.univ. – 

Vasile Mindrigan, curatorii de grupe. Participanți: 40 de studenți. 

34) “Activitățile sportive –  stilul de viață sănătos”, în colaborare cu 

Catedra de Medicină Spotivă, șefă de catedră, dr., conf.univ. – Ecaterina 

Erhan, curatorii de grupe. Participanți: 70 de studenți. 

35) Masă rotundă cu studenții “Medicina sportivă – clinica omului 

sănătos„‟, în colaborare cu Catedra de Medicină Spotivă, șefă de catedră, dr., 

conf.univ. – Erhan Ecaterina, curatorii de grupe. Participanți: 30 de studenți.  

36) Masă rotundă cu studenții “Aportul socio-sportiv și importanța 

practicării gimnasticii„‟, în colaborare cu Catedra de Gimnastică, șef de 

catedră, dr., conf.univ. – Victor Buftea. Participanți, curatorii de grupe: 40 de 

studenți. 

37) Vizionare colectivă la cinematograful “Odeon„‟, în colaborare cu 

Catedra de Gimnastică, șef de catedră, dr., conf.univ. – Victor Buftea, 

curatorii de grupe. Participanți: 35 de studenți. 



38) 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. 

I. 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. 

II. Vizionări colective la teatru şi cinema: 

- Teatrul „Geneza Art” , Cinematograful „Odeon”. Participanți: 40 de 

studenți. 

III. Editarea gazetei de perete „Grai” (trei numere). 

39) Masă rotundă cu studenții “Prevenirea și combaterea traficului de 

droguri”, în colaborare cu Catedra Protecție, Pază și Securitate, șef de 

catedră, dr. – Andrei Nastas, curatorii de grupe. Participanți: 60 de studenți. 

40) Absolventul 2019, 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, Senatul studențesc, curatorii de grupe. 

Forme de colaborare: Colaborăm cu mai multe ONG-uri și mai multe instituții 

de stat:  

 Uniunea Națională a Studenților și Tineretului din Republica Moldova, 

 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova,  

 Ministerul de Interne al Republicii Moldova,  

 Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață”,  

 Asociația Obștească „Moldova pentru viață”,  

 Senatul Studențesc USEFS, ș.a. 

 



Activități sportive 

Adevărata imagine a sportului este creată de însăși viața socială, care îl plasează 

alături de marele preocupări de natura educațională, economică, culturală, ideologică, 

științifică de apărare și ordine publică, întregind o concepție care îi recunoaște 

valoarea. Esența sportului este reprezentată de spiritul de competiție, care s-a 

dezvoltat sub aspect istoric, pe parcursul evoluției societății și prin care se comparau 

performanțele fizice, inteligența și capacitatea de creație. Practicarea sportului la cele 

mai diferite vârste îl plasează în rândul celor mai accesibile forme de educație, dar și 

ca important factor de sănătate. Strategia universitară cu privire la dezvoltarea 

activităților sportive este următoarea:  

 Participarea sportivă – creșterea numărului de participanți pentru fiecare 

ramură de sport; 

 Performanța sportivă – dezvoltarea spiritului competitiv și de fair play, 

organizarea de competiții cu scopul de a stimula creșterea numărului de 

sportivi de înaltă performanță; 

 Excelența sportivă – promovarea rezultatelor deosebite obținute la 

competițiile internaționale de către studenții universității; 

 Voluntariatul – implicarea tinerilor și a foștilor performeri în activități de 

voluntariat. 

Clubul sportiv al universității îmbină eforturile catedrelor practice, decanatelor, 

edificiilor sportive ale altor subdiviziuni universitare cu scopul de a promova 

mișcarea sportivă și olimpică în rândurile studenților și angajaților. La universitate 

sunt create toate condițiile necesare pentru practicarea sportului și a culturii fizice, de 

rulare a procesului pedagogic, desfășurarea concursurilor sportive de nivel național și 

internațional. Membrii clubului sportiv au posibilitatea de a desfășura antrenamentele 

în săli de jocuri sportive, de gimnastică, de forță, bazin de înot.  Este îmbucurător 

faptul că studenții universității sunt prezenți și în rândurile participanților la 

competițiile internaționale de cel mai înalt rang. Prin aulele unicei instituții de 

învățământ superior de specialitate în domeniul culturii fizice și sportului din 

Moldova au trecut o mulțime de sportivi renumiți în țară și peste hotarele ei. Prin 

intermediul acestora universitatea a ajuns sa fie una dintre cele mai dotate din 

Europa.  

În perioada septembrie 2018 – mai 2019 activitatea  sportivă s-a bazat pe 

Planurile de acţiuni sportive ale USEFS, aprobate prin Ordinul Rectorului nr.04-st din 

29 ianuarie 2018 și ordinul nr. 2-st din 31 ianuarie 2019.  



În perioada respectivă Clubul sportiv în colaborare cu catedrele practice şi 

susţinerea reciprocă din partea decanatelor din cadrul USEFS au desfăşurat mai multe 

competiţii sportive, precum urmează: 

- campionatul USEFS la cros pe teren variat (27.09. 2018), la care au participat  

250 de studenţi de la  facultăţile din cadrul USEFS. Pe primul loc la ştafeta pe echipe 

s-a clasat facultatea de Sport , pe locurile II și III echipele facultății de Pedagogie.  

- campionatul USEFS la  baschet (1 - 18 octombrie 2018), la care au participat 

loturile reprezentative ale facultăţilor în număr de 60 de studenţi. Locurile s-au 

repartizat astfel: primul loc – facultatea Sport, locul doi facultatea de Pedagogie, 

locul trei facultatea de Kinetoterapie şi locul patru facultatea PPS; 

- campionatul USEFS la volei (06 – 08.10.2018) la care au participat echipele 

mixte ale facultăţilor. Clasamentul a fost următorul:  Facultatea Sport – locul I, 

facultatea de Pedagogie locul II, facultatea PPS – locul trei și facultatea de 

Kinetoterapie – locul patru. Numărul total de  participanți a fost de  60 persoane; 

- campionatul USEFS la handbal ( 04 -06.12. 2018) cu participarea 

selecţionatelor facultăţilor în număr de 60 de sportivi. Clasamentul pe facultăţi a fost 

următorul: I loc facultatea Sport, locul II facultatea de Pedagogie , locul III facultatea 

Protecţie, Pază, Securitate, şi locul IV facultatea Kinetoterapie; 

- campionatul USEFS la lupte libere, consacrat memoriei fostului profesor al 

catedrei Probe sportive individuale Nicolai Biriucov care sa desfăşurat pe 12-13.12. 

2018 La concurs au participat studenţi de la toate facultăţile la 8 categorii de greutate 

în număr de 80 persoane. 

Loturile USEFS la probele de sport, marcate anterior sau clasat pe primele 

locuri în Campionatele Naționale Universitare din 2019, fapt care a dat posibilitate 

universității noastre să se claseze pe primul loc în clasamentul general între 

instituțiile de învățământ superior din țară, astfel obținând premiul general al 

Președintelui Republicii Moldova în valoare de 200 mii lei.  

În semestrul II al anului de studii 2018 – 2019 competiţiile au fost prelungite la 

următoarele probe sportive: 

- mini-fotbal (04 – 06.03.2019), la care au participat echipele reprezentative ale 

facultăţilor din cadrul USEFS în număr de 60 persoane. Premianţii concursului au 

fost studenţii de la facultatea de Sport,  pe locul secund sa clasat facultatea Protecţie, 



Pază, Securitate, locul trei  facultatea de Pedagogie și locul patru  facultatea  de 

Kinetoerapie; 

- la proba de tenis de masă (13 – 14 martie 2019), concursul a fost la 

individual, la care au participat 31 de studenţi. În program: - individual fete și băieți, 

dublu feminin, dublu masculi și proba de mixt. 

- badminton (10.04. 2019) concurs individual la care au participat 30 de 

studenţi; 

- lupta naţională „Trânta” ( 20.03.2019), la care au participat 45 de studenţi; 

- campionatul USEFS la natație, unde au luat parte 38 de băieți și 20 fete; 

Tot în această perioadă (ianuarie – mai 2019) selecționatele universității au 

participa la 11 probe de sport din cadrul Universiadei republicane din anul 2019, 

precum urmează : 

- Futsal – locul 5; 

- Volei feminin – locul 5; 

- Șah – locul 7; 

- Tenis de masă: feminin – locul I, masculin – locul I; 

- baschet feminin – locul I; 

- Trântă – locul I; 

- Triatlon forță – locul 2; 

- Judo – locul I; 

- Atletism: feminin – locul I; masculin – locul I; 

- Natație - locul general – I; 

- Rugby – locul 2. 

 Astfel, după 11 probe disputate USEFS a acumulat 178 de puncte, 

distanțându-se de la Universitatea Tehnică din Moldova cu 46 de puncte și 

Universitatea de Stat din Moldova cu 58 de puncte. 



Forme de colaborare: Colaborăm cu următoarele ONG-uri cu profil sportiv și 

mai multe instituții de stat:  

 Federaţia Moldovenească a Sportului Studențesc și a Veteranilor Sportului;  

 Federația de Judo din Republica Moldova; 

 Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova; 

 Federația de Atletism din Republica Moldova, 

 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, ș.a. 

În viitor subdiviziunea Educație și Sport își propune să continue 

activitatea în realizarea obiectivelor stabilite și să desfășoare acțiuni concrete în 

vederea fortificării educației și sportului în USEFS. 

 

 

 

 

 

 

 

Prorector Educație și Sport                                                      Dumitru EȘANU 

 

 


