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Şedinţa Senatului USEFS din 29 martie 2016 

 

„ Aprobarea sistemului de selecţie, monitorizare şi 

promovare în cariera sportivă a 

studenţilor/absolvenţilor” 

 

 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

desfăşoară activitatea sportivă cu studenţii, 

înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, masterat şi 

studii cu frecvenţă redusă prin intermediul Clubului 

sportiv şi catedrelor pe probe sportive.  La baza 

acestei activităţi stă Planul de acţiuni sportive pe anul 

de studii, aprobat prin ordinul Rectorului. 

 Planul respectiv conţine lucrul de desfăşurare a 

competiţiilor interne, participarea loturilor USEFS, la 

probele de echipă şi sporturi individuale, în 

competiţiile universitare, desfăşurate de către 

Federaţia Sportului Universitar, participare în 

Campionatele naţionale, desfăşurate de către 

federaţiile de specialitate, participarea sportivilor de 

la USEFS în Universiadele şi Campionatele mondiale 

şi europene.  

 Clubul sportiv şi catedrele practice permanent 

sunt preocupaţi de selectarea sportivilor de 

performanţă, dar şi sportivilor cu perspectivă şi 

înmatriculare acestora la învăţătură la universitate.  

 În procesul menţionat sunt implicaţi şefii 

catedrelor practice, profesorii – antrenori,  

colaboratorii Clubului sportiv.  

 Prima etapă a procesului în cauză este de ai deviza 

pe sportivii care urmează să fie incluşi în loturile 
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USEFS pe probe sportive şi formarea grupelor de 

perfecţionare a măiestriei sportive pentru sportivii 

începători. 

 În continuare activitatea în direcţia dată se 

desfăşoară astfel: 

 - sportivii din loturile USEFS care au pregătirea la 

nivel de prima categorie, Candidat în Maeştri al 

Sportului, Maestru al Sportului şi Maestru 

Internaţional al Sportului activează sub conducerea 

antrenorilor, angajaţi ai USEFS şi antrenorii din 

cadrul federaţiilor de specialitate din ţară; 

 - studenţii – sportivi cu o pregătire incipientă sunt 

repartizaţi în grupele de perfecţionare a măiestriei 

sportive sub conducerea antrenorilor – profesori din 

cadrul catedrelor pe discipline sportive. 

 -  antrenarea studenţilor – sportivi în competiţiile 

interne ale USEFS, competiţiilor din cadrul Federaţiei 

Sportului Universitar, campionatelor, Cupelor 

republicane, Universiadelor şi Campionatelor 

mondiale pentru studenţi; 

 - înmatriculare sportivilor de performanţă la 

studii la masterat cu scopul pregătirii acestora pentru 

activitatea antrenorială. 

 -  menţionarea morală şi materială a studenţilor – 

sportivi de performanţă, premianţi ai competiţiilor 

republicane şi internaţionale, acordarea acestora a 

ajutorului practic la învăţătură pe tot parcursul 

duratei de studii la USEFS şi angajarea în cîmpul 

muncii după absolvirea universităţii. 

 La moment în vizorul Clubului sportiv şi 

catedrelor practice sunt circa 350 de studenţi – 
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sportivi,  dintre care categoriile de Maestru 

Internaţional al Sportului deţin ___8____ sportivi, 

Maestru al Sportului  56  sportivi, Candidat în 

Maeştri al Sportului şi sportivi de prima categorie 

sunt circa __100_____ de studenţi.   

 

 

 

Sistemul de selecţie, monitorizare şi promovare în cariera 

sportivă a studenţilor/absolvenţilor USEFS 

 

Nr.d/o Denumirea acţiunilor Responsabili 

1. Colaborarea cu şcolile, 

cluburile sportive, Liceele cu 

program sportiv (Republican 

şi municipale), federaţiile 

sportive de specialitate în 

vederea înmatriculării 

tinerilor sportivi la USEFS. 

 

Clubul sportiv, 

Catedrele pe 

discipline 

sportive, 

profesorii 

catedrelor 

practice 

2. Formarea grupelor de 

perfecţionare a măiestriei 

sportive în cadrul catedrelor 

practice pe două grupe: 

 a) loturile USEFS (grupa 

A ); 

 b) sportivii începători 

 

Şefii 

catedrelor 

practice 

3. Majorarea orelor pentru PMS 

la catedrele (240 ore-

începători, 360 ore- grupa A 

Departamentul 

studii al 

USEFS 
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4. Asigurarea spaţiului şi 

timpului adăugător pentru 

grupele de PMS de la ora 

14.30 pînă la ora 18.00 în 

edificiile sportive ale USEFS. 

 

Direcţia 

Complexului 

sportiv al 

USEFS 

5. Angajarea antrenorilor (cat. 

Superioară) la probele 

sportive de bază (grupa A ); 

 

Clubul sportiv, 

Catedrele pe 

discipline 

sportive 

6. Asigurarea locurilor la 

înmatriculare pentru sportivii 

care posedă categoriile 

sportive: categorie I, Candidat 

în Maeştri al Sportului, 

Maestru al Sportului, Maestru 

Internaţional al Sportului, 

Maestru Emerit al Sportului,  

la propunerile Clubului 

sportiv şi catedrelor pe 

disciplinele sportive. 

 

Rectoratul 

USEFS,  

Departamentul 

de studii al 

USEFS 

7. Perfectarea contractelor cu 

sportivii de performanţă 

(grupa A ) la înmatriculare la 

USEFS, în care vor fi 

antrenaţi conducerea 

universităţii, Clubul sportiv, 

Catedra respectivă şi 

sportivul. 

 

Şefii 

catedrelor 

practice, 

juristul 

USEFS 
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8. Acordarea unui grafic 

individual de studii şi susţinere 

a sesiunilor pentru sportivii de 

performanţă (grupa A ), 

începînd cu semestrul II al 

anului I de studii. 

 

Departamentul 

de studii al 

USEFS 

9. Alocarea burselor pentru 

studenţii – sportivi de 

performanţă (grupa A ) de la 

secţia de zi şi masterat. 

 

Decanatele 

facultăţilor de 

la USEFS 

10. Înmatricularea sportivilor de 

performanţă (grupa A ) la 

studii şi pe parcursul 

învăţămîntului la USEFS din 

surse bugetare. 

Rectoratul 

USEFS, 

decanatele 

facultăţilor 

11. Asigurarea studenţilor grupei 

A de PMS cu echipament 

sportiv. 

 

Secţia logistică 

12. Aprobarea (prin decizia 

Senatului USEFS) a condiţiilor 

minime obligatorii pentru 

studenţii – absolvenţi de la 

USEFS, precum urmează: 

 a) pentru sportivii de 

performanţă – nu mai jos de 

prima categorie; 

 b) pentru sportivii – 

începători – categoria a doua; 

Departamentul 

de studii al 

USEFS 
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 c) pentru ceilalţi studenţi 

de la facultăţile de Pedagogie 

şi Sport – categoria a 3-a la o 

probă de sport ; 

 d) pentru studenţii de la 

facultăţile de pedagogie şi 

sport categoria de « Arbitru 

sportiv » la proba de sport 

aleasă la înmatriculare, 

conform specialităţii. 

 

13. Asigurarea finanţării din 

bugetul USEFS a 

următoarelor acţiuni sportive : 

 a) competiţiilor interne ale 

USEFS, conform calendarului 

aprobat; 

 b) hrană suplimentară în 

zilele competiţionale la 

concursurile, rezervate 

studenţilor de la instituţiile de 

învăţămînt superior din 

Republica Moldova ; 

 c) menţionarea cu premii 

băneşti, în mărimea unei burse 

lunare, pentru primul loc la 

Universiadele şi Campionatele 

Naţionale universitare; 

 d) acces gratuit la sălile de 

forţă şi bazinul de înot pentru 

membrii loturilor USEFS 

Contabilitate 

USEFS 
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