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Preambul. Consideraţiuni ontologice 

Indiscutabil, domeniul educaţiei fizice şi al sportului reprezintă însemnul de 

nobleţe al fiecărui neam, constituie cartea de vizită prin care se identifică oricare 

naţiune, iar sănătatea şi dezvoltarea sanocreatologică a întregii societăţi depinde de 

faptul şi modul cum este folosit elementul fizic în beneficul fiecărui cetăţean. 

Astăzi, practic toate sferele activităţii umane interferează directă şi organic cu 

educaţia fizică şi sportul, formând un veritabil liant salvator. în fond, educaţia fizică 

şi sportul tind să devină salvator valori materiale şi spirituale neperisabile, lesne 

recognoscibile de întreaga societate şi de fiecare om în parte. 

Nu în zadar în ultimii ani tot mai frecvent se acreditează si se statorniceşte 

axioma că educaţia fizică se metamorfozează într-un viguros şi planturos fenomen 

social, într-o monadă independentă şi autonomă, într-o paradigmă intrinsecă, 

obţinând valenţe şi calităţi motrice de educare şi perfecţionare a personalităţii 

umane. In consecinţă, exerciţiul fizic reprezintă pivotul ce dezvoltă dexterităţile 

inerente unui sportiv de mare performanţă, unui profesionist autentic şi, totodată, 

învederează caracteristici funcţionale, de veritabil panaceu de asanare a întregii 

naţiuni. 

Viziuni integratoare de reconsiderare a substratului analitic de resort 

Savanţii şi practicienii titraţi din domeniul educaţiei fizice şi al sportului, 

menţionează în lucrările lor fundamentale că: „cel mai ieftin preparat medicamentos 

pentru întreaga societate îl constituie educaţia fizică şi sportul, în calitate de parte 

componentă a culturii sociale generale”. Însumând cele reiterate, trebuie să afirmăm 

cu fermitate că a venit timpul când şi în Republica Moldova învăţământul superior 

de specialitate să fie direcţionat spre vectorul inalienabil al integrării din interior în 

spaţiul european, devenind sine qua non generatorul prim de soluţionare şi implicit 

de animare a problemelor sinuoase în cauză. 



Aceste schimbări trebuie să atingă iremediabil toate sferele educaţiei fizice şi vor 

consta finalmente în atingerea următoarelor repere: 

1. Asigurarea calitativă a procesului didactic; 

2. Extinderea grilei temelor pentru cercetările ştiinţifice; 

3. Implementarea principiului calităţii în procesul didactic de către colectivul 

profesoral-didactic; 

4. Deschiderea noilor programe de studii necesare pieții Republicii Moldova;  

5. Crearea condiţiilor favorabile pentru instruire şi educaţie tuturor studenţilor; 

6. Pregătirea specialiştilor competitivi pe piaţa naţională şi internaţională; 

7. Colaborarea şi interacţionarea cu instituţiile de învăţământ superior din 

Republica Moldova şi federaţiile de profil din ţară; 

8. Aprofundarea ariilor de colaborare internaţională; 

9. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituţiei, etc. 

Aceste şi alte puncte forte reprezintă, în definitiv, problemele cu care se confruntă 

oricare instituţie de învăţământ superior şi care tinde spre perfecţionarea sistemului de 

pregătire a specialiştilor pe domenii. Toate aceste poziţii vor fi monitorizate şi 

impulsionate personal în cazul când voi fi ales în funcţia de rector al universităţii. 

Dispun de expertiza necesară, posed experienţa cuvenită si am determinarea de a 

atinge obiectivele scontate şi mult aşteptate de întreaga noastră societate. 

Identificarea şi aplicarea unor acţiuni cu tentă de reconfigurare sistemică a 

domeniului educaţiei fizice şi al sportului 

În consecinţă, activitatea mea se va baza pe suportul inalienabil al Constituţiei 

Republicii Moldova, Codul Educaţiei, Legea cu privire la cultura fizică şi sport, 

Decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului şi ale 

Guvernului, Hotărârile Colegiului Ministerului Educaţiei Culturii și Cercetării şi 

Senatului USEFS și alte acte normative. 

In cele ce urmează supun atenţiei Domniilor voastre realizarea punctuală a 

poziţiilor expuse, care indubitabil vor contribui la prosperarea Universităţii de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport, devenind drept centru universitar şi ştiinţifico-metodic de 

excelenţă, atât pe plan republican, cât şi internaţional. 
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Procesul Didactic. Acestui proces îi voi acorda şi în continuare o atenţie 

distinctă, or, în funcţie de felul în care sunt instruiţi actualii studenţi, depinde calitatea 

specialistului de mâine, care va avea misiunea de a rezolva problemele didacticii 

contemporane şi a le ridica rezultatele obţinute la un nivel net calitativ. 

In acest sens voi întreprinde următoarele acţiuni: 

- voi solicita tuturor cadrelor didactice perfecţionarea cursurilor de lecţii la 

disciplinele pe care le profesează, care vor fi publicate la tipografia universităţii; 

- voi promova în continuare procesul de implementare a reformelor curriculare 

solicitate de Procesul Bologna; 

- voi promova politica de cadre axată pe principiul calităţii, meritocraţiei şi 

profesionalismului; 

- voi solicita corpului profesoral perfecţionarea programelor analitice şi folosirea 

noilor tehnologii contemporane în procesul de predare-învăţare/evaluare; 

- voi insista pe ideea elaborării de către profesori a proiectelor şi pregătirea noilor 

materiale didactice pentru asigurarea mai completă a cursurilor din planurile de 

învăţământ: texte de prelegeri, suporturi didactice, materiale, articole, manuale; 

- voi solicita Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării instituirea de noi 

specialităţi, competitive pe piaţa muncii din ţară şi de peste hotare. 

Cercetările ştiinţifice vor cunoaşte dimensiuni mult mai profunde, căci generarea 

de inovaţii savante în domeniu reprezintă liantul şi catalizatoru lreuşitelor în diverse 

aspecte ale metodologiei pregătirii specialiştilor. In acest sens voi întreprinde 

următoarele acţiuni: 

-voi insista asupra revizuirii tematicilor de cercetare ştiinţifică, astfel încât acestea 

să cuprindă toate sferele domeniului care sunt studiate la USEFS, dar şi să vizeze 

atingerea unui nivel interdisciplinar, atât în beneficiul învăţământului preuniversitar, 

cât și al celui universitar, al sportului de performanţă, al sportului pentru toţi şi 

bineînţeles al sportului pentru persoanele cu nevoi speciale; 

- voi contribui şi mai departe la dotarea laboratoarelor ştiinţifice pe lângă catedre 

și voi fortifica activitatea Centrului Științific al USEFS; 
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             -voi întreprinde acțiuni constructive pentru deschiderea Institutului de cercetări  

       științificepe lângă USEFS; 

                        -voi face demersurile necesare în vederea indexării ISI a materialelor Congresului  

                    Științific  „Sport.Olimpism.Sănătate” cu includerea acestora în Web of Science. 

 

 

 

- voi facilita deplasarea specialiştilor din Universitate la centrele universitare 

şi academice din Moscova, Sankt-Petersburg, Minsk, Kiev, Bucureşti, la cursuri de 

perfecţionare şi de instruire continuă; 

- voi solicita comisiei metodice propuneri direcţionate spre asanarea 

procesului de predare/învăţare-evaluare; 

- voi contribui la elaborarea cadrului naţional al calificărilor; 

- voi contribui la implementarea practică a Regulamentului cu privire la 

asigurarea calității  în procesul de instruire; 

- voi contribui la elaborarea Curricula pe probe de sport. 

Activitatea de colaborare pe plan naţional este aspectul care promovează 

imaginea instituţiei şi de aceea voi acorda atenţie în măsură în care vom putea 

- voi perpetua tradiţia existentă de colaborare interuniversitară pe plan 

naţional, în cheia promovării experienţelor acumulate la toate aspectele prioritare 

ale învăţământului superior; 

- voi întreprinde demersuri susţinute, în vederea impulsionării de cercetări 

ştiinţifice comune ale profesorilor din USEFS şi din alte centre universitare din 

ţară; 

- voi pleda pentru principiul interuniversitar de calitate în învăţământul 

superior; 

Activitatea metodică constituie un aspect nodal în activitatea oricărei instituţii 

In acest sens: 

atrage spre colaborare instituţii de învăţământ superior din republica şi federaţiile 

de profil. în această ordine de idei, îmi voi axa activitatea pe următoarele poziţii- 

cheie: 

4 

de învăţământ şi, fireşte,  se va afla şi în cazul meu în permanentă monitorizare şi 

dezvoltare organică din partea rectoratului. 



- voi contribui la respectarea, la nivel naţional, a Cartei universitare în numele 

prosperării învăţământului superior; 

- voi colabora cu federaţiile de profil din republică pentru cooptarea în 

rândurile studenţilor ai USEFS a celor mai buni sportivi şi pregătirea acestora ca 

specialişti pentru domeniul educaţiei fizice şi al sportului; 

- voi colecta, sistematiza şi redacta propuneri de la federaţiile sportive, în 

scopul de a propune savanţilor universităţii teme de cercetare întru fortificarea unui 

sau altui aspect de pregătire a sportivilor. 

Internaţionalizarea procesului de studii 

Activitatea de colaborare interuniversitară pe plan internaţional în ultimii 

ani a devenit o prioritate stringentă în strategia universităţii noastre. Îmi propun 

pentru următorul termen de activitate să perpetuez şi să supradimensionez aceste 

începuturi temerare, prin întreprinderea următoarele acţiuni: 

- voi extinde arealul colaborărilor internaţionale, prin încheierea contractelor 

bilaterale cu universităţile din Europa, Asia, America de Nord şi Canada; 

- voi propune partenerilor internaţionali existenţi teme de cercetare ştiinţifică 

comune; 

- voi asigura deplasarea specialiştilor universităţii la partenerii noştrii, 

contribuind astfel, la climatul necesar pentru organizarea de vizite de lucru și 

antrenarea în programe de schimb de experienţă; 

- voi crea condiţii optime pentru atragerea de proiecte comune cu centrele 

notorii universitare de profil din regiune şi de pe mapamond; 

- voi contribui la dezvoltarea mobilităților studenților și a cadrelor didactice 

din USEFS; 

- voi facilita și crea condiții de  atragere a studenților străini; 

- voi întreprinde măsurile necesare pentru a deschide programe de studii 

comune cu alte instituții similare de peste hotare. 

Finanţele şi remunerarea muncii colaboratorilor 

Acest deziderat constituie un compartiment aparte în activitatea universităţii. 

Eforturile mele se vor concentra şi pe viitor spre crearea de condiţii optime, 

favorabile instituirii unui climat de remunerarea decentă a tuturor colaboratorilor 

noştri, prin diversificarea surselor de finanţare, care în consecinţă vor asigura 

suportul pentru creşterea remunerării muncii prestate. 
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        În această ordine de idei: 

- voi continua politica de majorare a salariilor angajaţilor din sursele      

extrabugetare, în funcţie de contribuţia fiecăruia la pregătirea specialiştilor şi 

participarea în viaţa obştească a universităţii; 

          - voi asigura şi mai departe standardul de transparenţă deplină în gestionare 

fondurilor financiare şi mobile; 

- voi revizui, la fiecare început de an, poziţiile contractuale cu arendaşii 

universităţii; 

- voi stimula şi premia cadrele didactice şi colaboratorii pentru implicarea 

activă la contribuţia adusă în promovarea imaginii instituţiei noastre. 

Baza tehnico-materială a USEFS 

Acestă componentă este una esenţială şi are drept scop întregirea imaginii 

instituţiei noastre. 

De aceea: 

- voi continua procesul de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale prin 

finalizarea construcţiei următoarelor edificii: 

a) Construirea unui stadion polivalent în proximitatea blocului noi de studii 

din str. A.Doga 22; 

b) Finalizarea campusului studenţesc modern pe str. A.Doga 22; 

c) Amenajarea laboratorului specializat pentru facultatea Pază, Protecţie şi 

Securitate. În acest laborator vor fi concentrate toate aparatele şi utilajele necesare 

obţinerii abilităţilor necesare specialiştilor facultăţii sus-menţionate; 

- voi insista să identificăm modalităţi şi resurse pentru edificarea unui Centru 

clinic de kinetoterapie; 

- voi moderniza bazinul de înot al USEFS. 

 

Activitatea educativă si guvernarea studenţească  

Subiectul în discuţie va beneficia de o atenţie sporită din partea rectoratului. 

Acest aspect capital va benefica de o atitudine privilegiată, axat pe următorii păţi 

concreţi: 

- continuarea procesului de îmbunătăţire a condiţiilor de trai ale studenţilor în 
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- continuarea procesului de îmbunătățire a condițiilor de trai alestudenților în 

cămine; 

- stimularea studenţilor de a participa mai activ la viaţa şi guvernarea 

studenţească; 

- consultarea sfatului (senatului) studenţesc şi atribuirea dreptului de vot 

consultativ în cadrul consiliului facultăţilor; 

- asigurarea transparenţei depline în vederea acordării burselor de studii 

studenţilor; 

- asigurarea funcţionalităţii site-ului confidenţial, având menirea de a stoca 

propuneri, doleanţe şi sugestii din partea studenţilor şi a colaboratorilor. 

Finalităti 

Îmi exprim ferma convingere că toate aceste aspecte expuse, vor suscita un 

interes sporit din partea corpului profesoral-didactic, membrilor Senatului, dar şi al 

studentilor, determinându-vă să mă acreditati cu votul de încredere al Domniilor 

Voastre, asigurându-vă de faptul că dacă voi fi ales în funcţie de Rector, voi 

dispune de posibilitatea reală de a promova într-un ritm şi mai susţinut toate acele 

politici de fortificare a imaginii Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, în 

calitate de pavăză în calea tuturor intemperiilor, dar şi de model stoic de rezistenţă 

în aceste timpuri dificile, conferindu-ne tuturor încrederea că izbânda calităţii, a 

meritocraţiei, vocaţia de care daţi dovadă în procesul de pregătire al specialiştilor 

din domeniul de referinţă va conduce USEFS spre noi piscuri care urmează a fi 

atinse îmreună cu întreaga comunitate, cu întreaga familie a USEFS. 

Va mulţumesc! 
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