
  
 

  
 

   

  
Curriculum vitae  

Europass  
  

   

Informaţii personale   

Nume / Prenume MANOLACHI VEACESLAV  

   

Adresă str. V. Guţu, 8, Chişinău, Republica Moldova  

Telefoane 022-494182 (Catedra) Mobil:  +37369033333  

Adresa de e-mail anticamerausefs@mail.ru  

   

Naţionalitate  moldovean  

   

Data naşterii  27 martie 1958  

   

Sex  masculin  

   

Experienţa profesională   

Perioada (ultimul loc de muncă) 2001-prezent  

Funcția sau postul ocupat Rector 
Preşedinte al Senatului USEFS 
Doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, Antrenor Emerit 

 

Numele și adresa angajatorului  Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, str. A. Doga 22  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate  

Management academic şi administrativ  

Activități și responsabilități 
principale 

Conceperea şi derularea programelor de dezvoltare a tuturor componentelor procesuale şi structurale a 
USEFS 
Promovarea unui management participativ la toate nivelurile organizatorice ale universităţii 
Realizarea managementului strategic al USEFS 
Luarea deciziilor eficiente pentru dezvoltarea universităţii 
Monitorizarea şi controlul realizării activităţilor de organizare şi proces la nivel universitar 
Operarea unor schimbări pozitive, de substanţă în organizarea procesuală şi structurală a universităţii 

 

   

Perioada (ultimul loc de muncă) 2016-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti, 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

 

Tipul activităţii sau    
sectorul de activitate    

Activitate didactică  

Activități și responsabilități 
principale 

Predare, evaluare  

   

Perioada (ultimul loc de muncă) 2002 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Director  

Numele şi adresa angajatorului    Academia Olimpică din Republica Moldova, Chişinău, str. A. Doga 22  

Tipul activităţii sau    
sectorul de activitate    

Dezvoltarea şi promovarea Mişcării Olimpice şi a activităţilor/direcţiilor sale de coordonare de ordin educativ 
şi informaţional 

 

Activități și responsabilități 
principale 

Susţinerea specialiştilor din domeniul sportului de performanţă şi a atleţilor  
Organizarea conferinţelor internaţionale pentru studenţi, profesori, savanţi în domeniul culturii fizice şi 
sportului/ al olimpismului.în colaborare cu USEFS. 

 

   



  
 

Perioada  2000-2015  

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte al Federaţiei de Judo din RM  

Numele şi adresa angajatorului Chişinău, str. A. Doga 22  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Dirijarea eficientă a activităţii Federaţiei  de Judo 
Asigurarea colaborării eficiente a Federaţiei  de Judo cu Federaţia Internaţională de Judo, cu Federaţia 
Europeană de Judo, cu autoritatea administrativă centrală şi locală  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cultura fizică şi sport, ramura sportivă : Judo  

   

Perioada  1998-2001  

Funcţia sau postul ocupat Şeful Direcţiei Principale Sport   

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de şi pentru sport, a acţiunilor culturale,  educative, turistice interne 
şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru copii şi tineri 
Asigurarea colaborării cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale  
Asigurarea cooperării şi dezvoltării de parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor în domeniile sportului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi sportive, educative şi de agrement  

   

Perioada  1993-1998  

Funcţia sau postul ocupat Şef Catedra Probe Sportive Individuale   

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport al Republicii Moldova  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-didactic, a seminariilor, conferinţelor ştiinţifice, meselor 
rotunde şi a competiţiilor 
Elaborarea strategiilor de dezvoltare a catedrei 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi manageriale şi instructiv-didactice  

   

Perioada 2003-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat 
Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, str. A. Doga 22  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurarea prin dezbateri ştiinţifice în cadrul susţinerii publice examinarea obiectivă şi exigentă a tezelor de 
doctor/doctor habilitat 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare ştiinţifică  

   

Perioada 2009 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Membru executiv al Asociaţiei Mondiale a Universităţilor de Cultură Fizică şi Sport  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Promovarea idealurilor şi valorilor olimpismului 
Consolidarea prezenţei comunităţii ştiinţifice din USEFS pe arena internaţională 
 Formarea profesorilor, cercetătorilor, experţilor şi profesioniştilor – actori ai dezvoltării instituţiei academice 
de profil 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Relaţii internaţionale, afilieri 
 

   

Perioada 2013-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi  inovării, a  activităţii de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer 
tehnologice 
Participarea în comisii de acreditarea a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării  
Susţinerea cercetării-dezvoltării, stimularea unui climat inovaţional stabil la nivel naţional şi universitar 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Ştiinţă şi inovare  

   

Perioada 2008-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Membru de onoare al Comisiei Centrale a Antrenorilor al Federaţiei Române de Judo  



  
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conceperea  şi punerea în practică, desfăşurarea în cele mai bune condiţii a planurilor pregătirii la toate 
loturile naţionale a judoului 
 Monitorizeze şi participarea cu componenţii loturilor pe care le conduc la competiţiile oficiale sau amicale 
organizate la nivel naţional în colaborare cu comisiile din euroregiuni sau mai ales pentru cele internaţionale 
Promovarea intereselor judoului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Planificare, organizare , monitorizare  

   

Perioada   1986-1991  

Funcţia sau postul ocupat  Cercetător ştiinţific în lotul URSS de judo feminin (grupul ştiinţific)  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Elaborarea liniei teoretice şi metodice ştiinţifice  a pregătirii lotului de judo feminin  
Elaborarea criteriile de evaluare a pregătirii lotului de judo feminin  
Stimularea activităţii de cercetare şi promovarea a  tematicii  judoului feminin  în comisiile ştiinţifice la nivel 
naţional şi internaţional 
Stabilirea unor  legături pe teme de cercetare în interesul judoului feminin 
Promovarea valorile intelectuale 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare ştiinţifică 
 

 

 

 

 

Educaţie şi formare   

   

Perioada  1990-1993  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice  

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 

dobândite 

Teoria şi metodica culturii fizice 
Judo – teorie şi practică 
Fundamente ştiinţifice în domeniul luptelor sportive 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
adresa furnizorului de formare    

Academia de Educaţie Fizică şi Sport „P.F. Lesgaft”, Sankt-Petersburg, Rusia  

   

Perioada 1987-1990  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în ştiinţe pedagogice  

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Proiectarea, conducerea şi evaluarea procesului de instruire specific domeniului ştiinţific în care s-a obţinut 
titlul ştiinţific 
Consilierea cadrelor ştiinţifico - didactice, a formatorilor din punct de vedere didactic în domeniul de referinţă 
Conceperea de programe educaţionale adaptate contextelor socio – economice şi culturale ale diverselor 
grupuri  – ţintă din domeniu 
Analizarea critică, monitorizarea şi evaluarea diverselor documente curriculare, unităţi de curs sau alte 
material ştiinţifice din domeniu 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/   

 adresa furnizorului de formare    

Academia de Educaţie Fizică şi Sport „P.F. Lesgaft”, Sankt-Petersburg, Rusia  

   

Perioada 1986-1987  

Calificarea / diploma obţinută Stagiere ştiinţifică  

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 

dobândite 

Dezvoltarea domeniului de cultură fizică şi sport – modele de bune practici  

Activități și responsabilități 
principale 

Modele strategice de dezvoltare a domeniului de referinţă 
Transmiterea modelelor de bune practici prin publicarea articolelor ştiinţifice 
Elaborarea proiectelor strategice de dezvoltare a culturii fizice la nivel naţional 
Asigurarea transferului de informaţie specializată, de stimulare şi creaţie în domeniul performanței sportive 
în educaţie fizică, sport şi motricitate umană la nivel naţional 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/   
 adresa furnizorului de formare    

Academia de Educaţie Fizică şi Sport „P.F. Lesgaft”, Sankt-Petersburg, Rusia  

 
 

 

 

Perioada 1979-1983   

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă, specializarea educaţie fizică şi sport   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului, cu orientare interdisciplinară 
Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor-obiectivelor specifice 
educaţiei fizice şi sportului 
Descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice educaţiei fizice şi sportive, pe grupe de vârstă 
Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sport 
Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului educaţiei fizice şi sportului 

 



  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
adresa furnizorului de formare 

Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Chişinău  
  

 

Perioada 1973-1976  

Calificarea / diploma obţinută   
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

adresa furnizorului de formare 
Tehnicumul de Auto şi Drumuri, or. Sneghirevca, regiunea Nicolaev, Ucraina  

 

 

 

 

Perioada 1965-1973  

Calificarea / diploma obţinută   
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Şcoala medie s. Romaneşti, rl Străşeni  

  

 
Aptitudini şi competenţe 

profesionale 

 Capacitatea de a coordona şi administra oameni, proiecte şi bugete în timpul activităţilor 
profesionale realizate; 

 Capacităţi decizionale; 
 Capacităţi de analiză şi responsabilităţi; 
 Capacitate de adaptare la medii multiculturale  
 Leadership;  
 Spirit organizatoric;  
 Capacitate de evaluare; 
 Procesarea informaţiei la diverse niveluri;  
 Gândirea analogică şi combinatorie;  
 Creativitate;  
 Lucrul în echipă. 

 

   

Aptitudini şi competenţe 
lingvistice 

Capacitatea de comunicare 
  Capacitate de asimilare şi transmitere a informaţiilor în format clar, concis şi eficient 
  Diseminarea eficientă a informaţiilor recepţionate la nivel naţional 

 

Limba maternă Română  

   

Limbi străine cunoscute   

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusă  C
2  

Utilizator 
experimentat 

C
2  

Utilizator 
experimentat 

C2  
Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 
experimentat 

C2  
Utilizator 

experimentat 

Limba franceză  B
1  

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B1  
Utilizator 

independent 
B1  

Utilizator 
independent 

B1  
Utilizator 

independent 

Limba ucraineană  C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba maghiară  A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  
  

 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

   Capacitate de adaptare sporită 
   Seriozitate 
   Loialitate 
   Disponibilitate pentru implicare în acţiuni socio – culturale 
   Competenţe dobândite în urma realizărilor diverselor acţiuni şi activităţi sportive, de grup şi la locul de    
muncă 

 

   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Spirit organizatoric şi aptitudini de coordonare  

    Monitorizarea şi controlul echipei de lucru  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Nivel bun de utilizare a sistemelor de operare: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).  
Navigare Internet  

 

   

Alte competenţe şi 
aptitudini 

    

Permis de conducere   Categoria A, B, C, D, E  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


  
 

Informaţii suplimentare   
   

Activităţi în cadrul colegiilor de 
redacţie ale revistelor ştiinţifice 

  

 - Redactor-şef al revistei teoretico-ştiinţifice „Ştiinţa culturii fizice”, Chişinău 
- Membru al comitetului ştiinţific, revista ştiinţifico-metodică „Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală”, 
Chişinău 
- Membru al comitetului ştiinţific, Gymnasium. Scientific Journal of Education, Sports and Health, Bacău 
- Membru al comitetului ştiinţific, The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati. Physical Education 
and Sport management. Galaţi 
- Membru al comitetului ştiinţific, Слобожанский науково-спортивный вiсник. Науково-теоретичний 
журнал. Харкiв 
- Membru al comitetului ştiinţific, Discobolul. Physical Education, Sports and Kinetotherapy Journal. 
Bucharest  
- Membru al colegiului de redacţie, Вестник Южно-уральского государственного университета. 
Челябинск 
- Membru al comitetului ştiinţific, Kineco. Revistă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. Bucureşti 
- Consultant ştiinţific, Universitaria. Revistă de specialitate în educaţie fizică şi sport. Galaţi  
- Membru al colegiului de redacţie, Наука в Олимпийском спорте. Киев 
- Membru al colegiului de redacţie, Наука и спорт: современные тенденции. Казань 
- Membru al colegiului de redacţie, Kultura fizycyna. Polonia 
- Membru al colegiului de redacţie, Теория и практика физической культуры и спорта. Москва 

 

   
Premii, menţiuni, distincţii, 

titluri onorifice etc. 
  

 - Maestru în sport la lupta sambo şi judo 
- Antrenor Emerit al Republicii Moldova 
- Lucrător emerit în domeniul culturii fizice şi sportului 
- Academician al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă 
- Cavaler al ordinului „Gloria Muncii” 
- Cavaler al ordinului “Ordinul Republicii” 
- Deţinător al Medaliei „Meritul Olimpic” 
-  Deţinător al Ordinului Olimpic din Ucraina                                                                      
- Deţinător al Medaliei de aur a Federaţiei Mondiale de Judo 
- Deţinător al Medaliei de aur a Federaţiei Europene de Judo 
- Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Seoul, Korea 
- Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova, România 
- Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat de Cultură Fizică din Kiev, Ucraina 
- Doctor Honoris Causa al Universitaţii de Stat de Educaţie Fizică din Minsk, Bielorusia 
- Doctor Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, România  
- Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, România 
- Doctor Honoris Causa al Academiei de Stat de Cultură Fizică din Moscova, Rusia 
- Doctor Honoris Causa al Academiei de Stat de Cultură Fizică, Sport şi Turism din Smolensk, Rusia 
- Doctor Honoris Causa al Academiei de Spor şi Turism din Almatî, Kazahstan  
- Doctor Honoris Causa al Universităţii de Cultură Fizică “P.F. Lesgaft”, Sankt-Petersburg, Rusia 
- The Socrates Committee. Holder of the honorary title The Name in Science. Medal of fame “For 
contribution to world science”. 
- Ordinul Olimpic al Comitetului Naţional Olimpic din Armenia 
- Doctor Honoris Causa al Institutului de Stat de Cultură Fizică şi Sport, Armenia 
- Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat de Cultură Fizică, Sport şi Turism din Kubani, Rusia 
- Medalia “Nicolae Milescu Spătarul”, Academia de Ştiinţe din Moldova 
- Honorary Professor of the Academic Union, Oxford, UK 
- Laureat al Academiei de Ştiinţe şi Arte Petru I, Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă 

 

 

Participări în proiecte ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale: 

  

 În calitate de executor de proiect: 
2008-2010 
08.817.08.008F „Elaborarea şi implementarea managementului educaţiei la distanţă în contextul 
campusului virtual” (Conducătorul proiectului: Budevici-Puiu Anatolie, doctor în istorie, profesor universitar) 
2011-2012 – Cross border cooperation for common needs: health, environement, sport – HES, MIS-ETC 
946 (Joint Operational programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013) 

 

 



  
 

 În calitate de director de proiect: 
2013 – The project for improvement of Judo equipement for The State University of Physical Education 
and Sport of The Republic of Moldova (Grand contract between The Embassy of Japan in The Republic of 
Moldova)  
2011-2014 
11.817.08.50A „Strategii de implementare a metodelor diagnostice în procesul de antrenament şi competiţii 
al sportivilor de performanţă din loturile naţionale ale Republicii Moldova” 
2015-2018 
15.817.06.26F „Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale 
Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale (2015-2018)” 
2016 
„Teoria şi metodica selecției în probele sportive olimpice” (editarea monografiei) 

 

   
Participări la foruri ştiinţifice 
(naţionale şi internaţionale): 

  

 2017 – 3rd Central and Eastern European LUMEN International Conference NASHS2017, Chisinau, Republic of 
Moldova 
2017 – International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy, 7th Edition, Bucharest, România 
2017 – 3rd International Scientific Conference “Sports, education, culture – interdisciplinary approaches in 
scientific research”, Galaţi, România 
2017 – FISU World Conference on Innovation – Education – Sport “University Sport: Health and future of 
society”, Almaty, Kazahstan 
2017 – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Youth in the perspective of the Olympic”, Braşov, România 
2016 – Summit-ul Liderilor Oxford: Investiţie în ştiinţă şi educaţie: investiţie în viitor. Oxford, Marea Britanie 
2016 – Al XX-lea Congres Ştiinţific Internaţional: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi. St. Petersburg, Rusia 
2016 – Congresul Internaţional de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie. Bologna, Italia 
2016 - Conferinţa ştiinţifică internaţională a studenţilor şi tinerilor cercetători: Sportul universitar: sănătatea şi 
prosperarea naţiunii. Malahovka, Rusia 
2016 – Congresul Ştiinţific Internaţional: Sport. Olimpism. Sănătate. USEFS, Chişinău, Republica Moldova 
2016 – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Tendinţe şi perspective în cultura fizică şi sport. Suceava, România 
2016 – International Congress of Physical Education, Sports and Kinethotherapy, Bucharest, Romania 
2015 - The VII International Scientific Congress: Sport, People and Health. St. Petersburg, Rusia 
2015 - Al XIX-lea Congres Ştiinţific Internaţional: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi. Erevan, Armenia 
2015 - The XXVII Anniversary of the Magna Charta and the Conference: Values beyond 2015: the global 
challenge for universities and their students. 
2015 - Central and Eastern European LUMEN International Conference NASHS 2015: New Approaches in 
Social and Humanistic Sciences. 
2015 - International Seminar: Going for Gold Antalya 2015. Turkey 
2015 - International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy. 5th Edition, Bucharest, 
Romania 
2014 - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţămînt în 
domeniul culturii fizice. USEFS, Chişinău, Republica Moldova 
2014 - Al XVIII-lea Congres Ştiinţific Internaţional: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi. Almatî, Kazahstan 
2013 - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Probleme actuale privind perfecţionare a sistemului de 
învăţămîntului în domeniul culturii fizice. USEFS, Chişinău, Republica Moldova 
2012 - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor: Cultura fizică: probleme ştiinţifice ale învăţămîntului 
şi sportului. USEFS, Chişinău, Republica Moldova 
2012 - Al XVI-lea Congres Ştiinţific Internaţional: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi. Sofia, Bulgaria  
2012 - Sesiunea a XIII-a Internaţională a Academiei Internaţionale Olimpice. Olimpia, Grecia 
2011 – Congresul Ştiinţific Internaţional: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi. Chişinău, Republica Moldova 
2011 - Al XV-lea Congres Ştiinţific Internaţional: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi. Chişinău, Moldova 
2011 - Sesiunea a XII-a Internaţională a Academiei Internaţionale Olimpice. Olimpia, Grecia 
2010 - Al XIV-lea Congres Ştiinţific Internaţional: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi. Kiev, Ucraina 
2010 - Sesiunea a XI-a Internaţională a Academiei Internaţionale Olimpice. Olimpia, Grecia 
2009 - Al XIII-lea Congres Ştiinţific Internaţional: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi. Almatî, Kazahstan 
2008 – Congresul Ştiinţific Internaţional: Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale 
domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI. Chişinău, Republica Moldova 
2008 - Sesiunea a X-a Internaţională a Academiei Internaţionale Olimpice. Olimpia, Grecia 
2007 - Sesiunea a IX-a Internaţională a Academiei Internaţionale Olimpice. Olimpia, Grecia 
2006 - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Perspective moderne ale impactului societăţii contemporane asupra 
educaţiei fizice şi sportului. INEFS, Chişinău, Republica Moldova 
2006 - Sesiunea a VIII-a Internaţională a Academiei Internaţionale Olimpice. Olimpia, Grecia 
2004 - Curs de formare în domeniul sportului cu suportul Consiliului Europei. Holercani, Dubăsari 
2003 - Conferinţa Internaţională Jubiliară a Academiei de Educaţie Fizică şi Sport „P.F. Lesgaft”. Sankt-
Petersburg, Rusia 

 

 



  
 

Lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-
metodice publicate: 

  

 125 de lucrări şi articole ştiinţifice dintre care cele mai importante fiind: 
 
Judo: ghid didactic pentru şcolile sportive de specialitate. Chişinău: Editura USEFS, 2017. 179 p. 
 
Judo: curriculum de pregătire pentru şcoli sportive. Chişinău: Editura USEFS, 2017. 83 p.  
 
Monografie „Teoria şi metodica selecţiei în probele sportive olimpice”. Chişinău: S.n., 2016 (Tipogr. 
„Valinex” SRL). 303 p. 
 
Monografie „Managementul şi dezvoltarea durabilă a sportului”. Chişinău: Editura USEFS, 2016 (Tipogr. 
„Valinex” SRL). 304 p.  
 
Monografie „Идея олимпизма и спорт (философско-культурологический анализ проблемы)” 
Кишинев: Б.и., 2015 (Tipogr. „Valinex SRL”). 264 c. 
 
Realizarea şi structurarea selecţiei optime a metodelor de antrenament a tinerilor luptători în ciclul anual 
de pregătire. Ghid metodic (pentru studenţii ciclurilor I, II şi III). Chişinău: USEFS, 2015. 32 p.  
 
Dirijarea şi structurarea etapei pregătirii precompetiţionale a judocanilor de performanţă. Ghid metodic 
(pentru studenţii ciclurilor I, II şi III). Chişinău: USEFS, 2015. 39 p. 
 
Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova (2013-2020). Chişinău, 2013. 
150 p. 
 
Manual „Managementul culturii fizice”. Chişinău 2008. 479 p.   
 
Manualul calităţii USEFS. Chişinău, 2008. 156 p. 
 
Ghid managerial-legislativ „Federaţia de Judo din Republica Moldova”. Chişinău, 2007. 291 p. 
 
Educaţia morală şi profesională – factori  elocvenţi în automanagementul carierei. Chişinău, 2007. 181 p.  
 
«Естественно-научные и практические аспекты питания спортсменов; Пищевые липиды: функции, 
метаболизм, биоэнергетика, простагландины, витамины, растительные источники». Деп. 
Молодежи и спорта Респ. Молдова. Науч.-исслед. лаб. НИФВС. Каф. Легкой атлетики, спортивных 
единоборств. Кишинев, 2004. 134 p. 
 
«Определения, оценки, практические интерпретации интегральных характеристик человека в связи 
с задачами спортивной подготовки». Научные исследования лаборатории НИФВиС. Кишинев, 
2003. 278 с. 
 
Manual „Sporturi de luptă - Teorie şi metodică (lupte libere, greco-romane, judo)”. Chişinău, 2003. 400 p. 
 
Monografie „Естественнонаучные, технико-технологические аспекты подготовки сборных команд 
Республики Молдова к XXVIII Олимпийским играм”. Chişinău, 2002. 307 p. 
 
Manual „Pregătirea fizică a judocanilor de performanţă”. Chişinău, 2002. 200 p. 
 
Monografie „Mетодика подготовки дзюдоисток различной квалификации”. Sankt-Petersburg, 1993. 
180 p. 

 

 

   
Brevete de invenţii:   

 - Прибор для измерения частоты стабильности двигательных действий: БРИЗ Спорткомитета 
РСФСР: Удост. на рац. предложение № 14703102, ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта / В.Г. Манолаки, С.Н. 
Никитин, И.Н. Наирулин, В.И Заварихин. Ленинград, 1989. 
 
- Способ оценки тепловой устойчивости организма спортсменок: Удост. на рац. предложение № 
946/1 ДГМИ им. И.С. Павлова / В.Г. Манолаки, В. Соболевский, М.Л. Дидуру. Ленинград, 1990. 
 
 

 



  
 

  
- Coeficientul diferenţiat (Cd) pentru determinarea activismului de alergare şi selectarea corectă a  piciorului 
de impulsie la săriturile atletice. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi in drepturilor 
conexe. Seria OS NR. 3514 din 17.10.2012 (Autori: Manolachi V., Iliin G., Povestca L., Goraşcenco A.) 

 

 

Conducător/consultant ştiinţific 
al tezelor de doctor/doctor 

habilitat 

1996 – Bucurosu Tamara „Fundamente psihopedagogice pentru utilizarea computerului în instituţiile 
preşcolare” 
1997 – Busuioc Serghei „Combinarea mijloacelor din lupta naţională moldovenească „Trânta” cu mijloace le 
din ramurile de luptă internaţionale pentru ridicarea nivelului de pregătire fizică a studenţilor” 
1997 – Dorgan Viorel „Planificarea efortului de antrenament în baza aprecierii individual-complexe a 
pregătirii speciale a judocanelor” 
1998 – Cotorcea Anatol „Selectarea incipientă a copiilor şi adolescenţilor pentru şcolile sportive 
specializate în scopul practicării luptelor sportive în baza aplicării programei informative” 
1999 – Moraru Valeriu „Structura şi conţinutul pregătirii la etapa precompetiţională a luptătorilor de 
performanţă” 
2000 – Bordea Constantin „Pregătirea tehnică a tinerilor judoka pe baza perfecţionării funcţiei de echilibru” 
2001 – Hany Abdeli Karim Jarrah „Perfecţionarea pregătirii tehnico-tactice a luptătorilor de stil liber şi judo 
în baza constituirii raţionale a acţiunilor de contraatac” 
2001 – Ciobanu Alexandru „Modelarea structurii şi conţinutului pregătirii tinerilor luptători de 16-17 ani în 
ciclul anual de antrenament” 
2001 – Şendrea Vitalie „Optimizarea eforturilor de forţă şi forţă-viteză la pregătirea luptătorilor de stil greco-
roman în ciclul olimpic” 
2002 – Ion-Ene Mircea „Însuşirea incipientă a acţiunilor tehnico-tactice cu evidenţa proprietăţilor tipologice 
ale sistemului nervos şi ale temperamentului sportivelor judoka” 
2003 – Arhiliuc Serghei „Consecutivitatea raţională în instruirea acţiunilor tehnico-tactice ale judocanelor la 
etapa incipientă” 
2003 – Lefter Natalia „Optimizarea procesului de antrenament al judoca (femei) de performanţă în baza 
evidenţei bioritmurilor operative şi curente” 
2004 – Şepeleavî Mihail (DH) „Starea fizică a şcolarilor polonezi: dimorfism, dinamica, tendinţe (cercetări 
longitudinale)” 
2004 – Roşu Daniel „Optimizarea căderilor competiţionale în prevenirea accidentelor ce afectează 
membrele superioare, la judoka pubertari (12-14 ani)” 
2009 – Dorgan Viorel (DH) „Fundamente ştiinţifico-metodice ale semnificaţiei caracteristicilor morfologice 
în sportul de performanţă” 
2009 – Armanov Stanislav „Implementarea strategiilor de marketing ale activităţilor sportive în cadrul 
contingentului de candidaţi din domeniu” 
2015 – Moroşan Ion „Optimizarea motricităţii generale şi a funcţionalităţii organismului elevilor de 10-11 ani 
în cadrul lecţiilor de educaţie fizică” 
2017 – Delipovici Irina „Eficienţa lecţiilor de educaţie fizică din clasa a IX-a organizate prin îmbinarea 
metodei jocului cu competiţia” 
2017 – Chiperi Anastasia „Optimizarea pregătirii motrice a luptătorilor de stil liber de 10-12 ani prin 
antrenamentul în circuit” 

 

 


