
 

Veaceslav Gojan, 

vicecampion european 2002 

la box, locul III la 

campionatul mondial 2010 

(seniori), premiant al 

Jocurilor Olimpice  

(2008 Beijing); Andrei Perpeliţă, premiant la 

campionatul european lupte libere 2004, locul II la 

campionatul mondial universitar 2010, lupte libere; 

Ion Diaconu, locul şase la Jocurile Olimpice de la 

Sidney; Ion Vremere, premiant la campionatul 

european lupte libere 2007; Ion Gurmuzachi, 

premiant la campionatul european la cadeţi, 2007, 

locul III la campionatul mondial universitar 2012; 

Angela Dorogan, premiantă la campionatul european, 

lupte libere 2008; Pavel Negru, premiant la 

campionatul european, lupte  

libere, 2007; Anatolie 

Guidea, campion 

european (tineret 2003), 

locul doi la campionatul 

mondial 2007, locul trei 

la campionatul  
  

european 2008, lupte libere; Piotr Ianulov, campion 

mondial universitar, 2010, 2014, lupte libere; Victor 

Scvorţov, campion european tineret, 2004, judo; 

Stanislav Cernega, locul trei la cupa mondială, 2009, 

judo; Octavian Nacu, vicecampion european la 

sambo, 2010; Alexandr Şpac, vicecampion european 

2010, haltere; Iurie Dudoglo, campion european 

(tineret 2007), locul trei la campionatul european, 

2010 (seniori),  

 

haltere; Anatolie Cîrîcu, 

vicecampion european, 

2011, 2012, locul trei 

Jocurile Olimpice (2012 

Londra), haltere; 

Oleg Sîrghi, campion European 2011, 2013, haltere; 

Vasile Belous, locul III la campionatul mondial 

universitar 2010, campion la jocurile sportive Acord 

Combat, Beijing 2010, box; 

Evghenii Nedealco, campion mondial universitar, 

2014, lupte libere; Mihail Sava, locul III la 

campionatul mondial universitar, locul III la 

campionatul mondial (seniori), 2014, lupte libere; 

Vladimir Gotişan, locul III la campionatul  

mondial universitar 

2012; Stepan 

Dimitrov, campion 

european, 2014, 

(seniori), 

taekwondo WTF;  

 
 Natalia Budu, locul III la campionatul european 

(seniori), 2014, lupte libere, locul V campionatul 

mondial 2014 (seniori). Iulia Leorda, locul doi la 

Jocurile Olimpice pentru juniori din 2010, locul I la 

campionatul mondial universitar, 2014, lupte libere; 

Emilia Budeanu, locul I campionatul mondial 2013 

(juniori), locul II la campionatul european 2013; 

Anatol Moldovan, locul III la universiada mondială, 

2013, lupta la brâu; Elena Ţurcan, locul III la 

campionaul european 2011-2012 (juniori).  

Rezultatele date au fost posibile graţiei 

eforturilor depuse de Antrenorii Emeriţi ai Republicii 

Moldova la diferite probe individuale, absolvenţi ai 

catedrei: Andrei Doga, Vasile Colţa, Vasile Luca, 

Nicolae Oriol, Petru Caduc, Ilie Buiuc, Mihail Buiuc, 

Veaceslav Manolachi, şi mulţi alţii. 
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Catedra Probe Sportive Individuale a fost 

fondată în anul 1991, şi deţine un rol important în 

formarea generaţiei de profesori de educaţie fizică şi 

antrenori, luptele fiind unul dintre sporturile cele mai 

spectaculoase, cu cele mai vechi tradiţii, care 

constituie mândria noastră naţională şi ne reprezintă, 

prin excelenţă, la campionatele europene şi mondiale. 

Pe parcursul anilor în fruntea catedrei s-au 

aflat: Ion Znacovanu, doctor în pedagogie (1991-

1992); Ivan Curdov, conf. univ., maestru al sportului 

U.R.S.S. (1992-1994); Veaceslav Manolachi, doctor 

habilitat în pedagogie, prof. univ., maestru al 

sportului U.R.S.S., Antrenor Emerit al Republicii 

Moldova (1994-1998); Ilie Chirtoacă, lector superior, 

arbitru de categorie naţională (1998-1999); Viorel 

Dorgan, doctor habilitat în pedagogie, conf. univ., 

(1999-2003); Sergiu Busuioc, doctor în pedagogie, 

conf. univ., maestru al sportului U.R.S.S., Antrenor 

Emerit al Republicii Moldova, arbitru de categorie 

unională (2003-2008); Natalia Lefter, doctor în 

pedagogie, conf. univ., maestru al sportului la judo şi 

sambo (2008-2009); din 2009 - Angela Polevaia-

Secăreanu, doctor în pedagogie, lector superior, 

maestru al sportului la judo, maestru al sportului 

internaţional la sambo. 

 Membrii catedrei: 

 Tezaurul catedrei o constituie profesorii, 

datorită profesionalismului şi devotamentului lor se 

bucură de o popularitate în toată ţara şi se  

 

afirma în diverse 

domenii: ştiinţă, sport, 

inovaţii metodice, 

ştiinţifice, științifico-

practice etc. 

Actualmente la catedră îşi desfăşoară 

activitatea profesională Veaceslav Manolachi, 

rectorul USEFS, dr, hab., prof. univ.; Viorel Dorgan, 

prorector pentru activitatea didactică, dr. hab., prof. 

univ.; Sergiu Busuioc, dr., prof. univ.; Anatolie 

Cotorcea, dr., prof. univ.; Angela Polevaia-

Secăreanu, şefa catedrei, dr., lector superior; Natalia 

Lefter, dr. lector superior; Ivan Dercacenco, dr. lector 

univ; Alexei Postolachi, Ghenadie Scobioală - lectori 

superiori; Vasile Grosu, Ilie Chirtoacă, Mihai Tacu,  

Dorin Gîncu, Igor Neagu, Roman Gavriliuc, Maxim 

Gîlcă, Vadim Ivanov, Ana Răcilă - lectori universitari. 

Iulia Pogorelscaia, Natalia Ciuntu laboranţii catedrei 

 
 

Activitatea metodico-ştiinţifică  

Cercetarea ştiinţifică a membrilor catedrei 

vizează teoria şi metodica antrenamentului sportiv, 

aspectele medico-biologice ale procesului de 

antrenament în sporturile de luptă şi arte marţiale, 

unele tendinţe actuale ale structurării procesului de 

antrenament, complexe informative de indici ce 

reflectă starea funcţională şi nivelul măiestriei 

sportive a luptătorilor de diferite categorii. În cadrul 

catedrei tradiţional se organizează şi se desfăşoară 

seminare de rang internaţional cu caracter ştiinţific, 

metodico-practice. Până în anul 2015, au fost 

publicate, în ţară, circa 492 articole ştiinţifice, 32 

lucrări metodice, 22 monografii; peste hotare - 109 

articole şi 4 manuale. La conferinţele ştiinţifice 

organizate în centrele universitare din republică şi de 

peste hotare au fost prezentate circa 145 rapoarte cu 

tematică variată. Până în prezent, la catedră au fost 

susţinute 18 teze de doctor în pedagogie. La ora 

actuală, îşi desfăşoară activitatea de cercetare 

ştiinţifică 9 doctoranzi şi 16 masteranzi. 

Performanţe sportive 

În decursul activităţii sale Catedra Probe 

Sportive Individuale a educat şi format un număr 

impunător de  sportivi de performanţă: Tudor 

Casapu, campion Olimpic (1992 Barselona, 

haltere); Serghei Mureico, multiplu campion 

european şi mondial, medaliat cu bronz la Jocurile 

Olimpice (1996 Atlanta, lupte greco-romane);  

Oleg Creţu,vicecampion 

european la judo, 1998, 

campion la Jocurile 

Paraolimpice (2008 

Beijing); Andrei Golban, 

medaliat cu 
 

argint la campionatul european la judo, 1999, 

participant la Jocurile Olimpice (1996 Atlanta); 

Victor Florescu, medaliat cu argint la campionatul 

mondial de judo, 1999, participant la Jocurile 

Olimpice (2000 Sidney), campion mondial la sambo;  

 

Angela Poleaia-Secăreanu, 

dublă campioană la 

campionatele mondiale 

universitare de sambo din anii 

1994, 1996, multiplă premiantă 

la campionatele europene şi 

mondiale la sambo, 1992-1998; 

Liuba Boznat, multiplă 

premiantă 

la campionatele europene şi mondiale la sambo, 

1994-1998; Natalia Lefter, medaliată la 

campionatele mondiale universitare de sambo 1996; 

Mihail Tacu, premiant la campionatele europene şi 

mondiale la sambo 1996; Petru Marta, campion 

european la lupte libere; Marcel Trudov, campion 

european la judo (juniori), premiant la campionatul 

european din 2009 (seniori); Victor Bivol, medaliat 

cu bronz la campionatul mondial de judo, 1997, şi 

cel european 1999, participant la Jocurile Olimpice 

(2004 Athena); Ghenadie Tulbea, campion european 

la lupte libere 2001-2003, vicecampion mondial 

2007; Alexandru Chirtoacă, premiant la 

campionatul european 2007;  

               


