
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT  

 

 
Republica Moldova, оr. Chişinău, MD-2024, 

str. A. Doga 22 

Tel.: (+373) 22 49-40-81 

Fax  (+373) 22 49-76-71 

e-mail: anticamerausefs@mail.ru 

www.usefs.md 
 

“Să te cunoşti, să te stăpâneşti, să te învingi – 

iată frumuseţea eternă a sportului….” 
 

Pierre de Coubertin 

 

 
 

    TE AŞTEPTĂM CU DRAG  

SĂ-ȚI FACI O CARIERĂ DE 

SUCCES ACASĂ! 

http://www.usefs.md/


    
                                     „EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL  

      CONSTITUIE PREZENTUL ȘI VIITORUL ŢĂRII  NOASTRE” 

Rectorul universităţii 

                      Veaceslav Manolachi, dr.hab.,    

                 prof. univ., Antrenor Emerit al RM 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este o 

componentă a sistemului educaţional superior de stat din Republica 

Moldova, care, începând cu anul 2005, a aderat la mişcarea de 

reformare a învăţământului universitar şi de integrare a acestuia în 

spaţiul academic european,  fapt ce a condus semnarea Magna 

Charta Universitatum.  

PROGRAMELE UNIVERSITARE de studii sunt destinate 

formării iniţiale la nivelul ciclului I de licenţă şi formării 

profesionale /de cercetare la nivelul cilului II de masterat, precum 

şi la ciclul III – doctorat. În acest context, USEFS îşi defineşte 

misiunea prin intermediul celor 14 catedre, laboratoare ştiinţifice 

subordonate Centrului Ştiinţific. Baza tehnico-materială a USEFS 

constă din 24 săli sportive, bazin de înot, două corturi de tenis de 

câmp, teren de minifotbal şi alte obiecte strategice menite să 

pregătească specialiştii în domeniul sportului.  

Toate acestea, luate în ansamblu, conduc la o transformare a 

instituţiei noastre în centru al educaţiei şi stiinţifico - metodic, care 

se înscrie competitiv în numărul centrelor universitare din  Europa, 

Asia, precum şi din ţările Baltice şi CSI. 

 În anul 2018, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

a împlinit 27 ani de la fondarea sa şi 67 de ani din momentul 

organizării învăţământului universitar de specialitate din Republica 

Moldova. 

     În semn de profundă recunoștință a meritelor deosebite în 

dezvoltarea culturii fizice și sportului, contribuție substanțială la 

pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și activitate metodico-

științifică prodigioasă, Universității de Stat de Educație Fizică și 

Sport, prin DECRETUL PREȘEDINTELUI REPUBLICII 

MOLDOVA, I S-A CONFERIT «ORDINUL REPUBLICII» LA 

21 APRILIE 2017.   

 

MISIUNEA USEFS: 

• Formarea de specialişti cu studii superioare pentru învăţământ, 

cercetare şi activităţi social-economice şi cultural-sportive. 

• Integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională. 

• Racordarea permanentă la valorile cultural-sportive şi ştiinţifice 

internaţionale. 

• Cercetarea - deziderat fundamental al misiunii. 

• Transferul de cunoştinţe către societate şi în slujba societăţii. 

 

CATEDRELE USEFS: 
Catedra Atletism - şef catedră: Povestca Lazari, dr., prof.univ. 

Catedra Teoria şi Metodica Jocurilor – şef catedră:  

Mocrousov Elena, dr., conf. univ. 

Catedra Drept – şef catedră: Manolachi Victor, dr., conf. univ. 

Catedra Nataţie şi Turism – şef catedră: Mindrigan Vasile,  

dr., conf. univ. 

Catedra Medicina Sportivă – şef catedră:  

Ţîganaş Odetta, dr., conf.univ. 

Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice – şef catedră: 
Branişte Gheorghe, dr., conf. univ. 

Catedra Protecţie, Pază şi Securitate – şef catedră:   

Nastas Andrei, dr. în drept 

Catedra Kinetoterapie - şef catedră:  Agapii Eugeniu, dr., conf.univ. 

Catedra Gimnastică – şef catedră: Buftea Victor, dr., prof.univ. 

Catedra Managementul Culturii Fizice – şef catedră:  Budevici-Puiu 

Anatolie, dr., prof. univ. 

Catedra Probe Sportive Individuale – şef catedră:   Polevaia-

Secăreanu  Angela, dr., conf.univ. 

Catedra Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice – şef  catedră 

Goncearuc Svetlana, dr., prof.univ. 

Catedra Limbi Moderne – şef catedră: Vicol Dragoş, dr.hab., 

prof.univ. 

Catedra Militară – şef catedră: Pleşca Vitalie, locotenent-colonel 

 

 

CARE SUNT BENEFICIILE STUDIILOR LA USEFS: 

 

•  DIVERSITATEA PROGRAMELOR DE STUDIU 

•  STUDII DE CALITATE, COMPATIBILE CU CELE EUROPENE 

• FORMARE PROFESIONALĂ TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ ÎN 

DOMENIU 

• BAZA MATERIALĂ DEZVOLTATĂ: SĂLI SPORTIVE ȘI DE CURS 

MODERNE 

• PARTICIPAREA LA FORURI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI 

INTERNAŢIONALE 

•  PARTICIPARE LA COMPETIŢII SPORTIVE 

•  OBŢINEREA UNEI CALIFICĂRI SOLICITATE PE PIAŢA MUNCII 

• POSIBILITATEA DE A CONTINUA STUDIILE LA CICLUL II 

(MASTER) ŞI CICLUL III (DOCTORAT) 

 

 
 
 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ USEFS: 
5 facultăţi,  10  specialităţi la ciclul I  şi 14 specialităţi la ciclul II 

Poţi  alege una dintre ofertele USEFS:  
 

 
 DOREŞTI SĂ GĂSEŞTI O POARTĂ DE ACCES 

PENTRU SUCCES?  
ÎNSCRIE-TE NEAPĂRAT LA UNA DINTRE 

FACULTĂŢILE USEFS! 

 

Facultăţi 

 

Specialităţi 

Ciclul I Licență Ciclul II Master 

 

Sport 

 

Antrenament sportiv (4 
ani) 

Organizarea și dirijarea 

sportului (3 ani) 

Teoria şi metodologia 
activităţii motrice –  1,5 
ani 
Tehnologia 
antrenamentului sportiv –  
1,5 ani. 
 
 
 
 

 

   

 Pedagogie 

 

 

Educaţie fizică ( 3 ani) 

 
 

Fitness și programe de 

recreare (3 ani) 

 

Servicii hoteliere, turism 
și agrement (3 ani) 

 

 
Dans sportiv şi modern 

(3 ani) 

Tehnologii de educaţie şi 
instruire motrică –  1,5 
ani. 
Sport şi mass-media –  2 
ani. 
Marketing şi legislaţie în 
sport – 2 ani 
Managementul culturii 
fizice – 2 ani 
Asistenţă psihopedagogică 
în sport –  1,5 ani 
Tehnologii şi management 
în fitness –  2 ani 
Tehnologii şi management 
în turism –  2 ani 

 
 

Kinetoterapie 

 

 
Kinetoterapie și terapie 

ocupațională ( 4 ani) 

 

Tehnologii 
kinetoterapeutice de 
recuperare – 1,5  ani 
Terapia manuală și 
kinesiologie aplicativă – 
2 ani 
Logopedie și motricitate 
verbală – 2 ani 
Nutriție sportivă și 
dietetică – 2 ani 
 
Logopedie şi motricitate 
verbală  - 1,5  ani 
 

 

Pază, 

Protecţie şi 

Securitate 

 

Servicii de securitate a 
proprietăţii (3 ani) 

Securitate civilă şi  
publică ( 3 ani) 

Salvatori și pompier ( 3 

ani) 
 

 
Management în 

protecţie, pază şi 
securitate –  2 ani 

 

 

Învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

 

Antrenament sportiv  (5 

ani) 

Educaţie fizică  (4 ani) 

Fitness și programe de 

recreare (4 ani) 
Servicii hoteliere, turism 

și agrement (4 ani) 

Securitate civilă și 
publică ( 4 ani) 

 

 
 

 

 


