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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 25.09.2012 
 
Cu privire la Raportul de activitate a 
şefului de catedră educaţie fizică pentru  
perioada 2007 - 2012 

În baza raportului prezentat de dl Anatolie Popuşoi, şef catedra educaţie fizică, doctor în ştiinţe 
pedagogice, antrenor emerit al RM, Senatul constată:   
- Catedra educaţie fizică este una generală, care asigură  procesul didactic la obiectul de învăţământ 
educaţie fizică cu studenţii anului 1 complementar şi studii licenţă şi organizează activităţile sportive în 
afara orelor de curs pentru studenţii tuturor formelor de învăţământ, precum şi pentru colaboratorii UTM; 
- în scopul asigurării implementării şi  promovării educaţiei fizice şi sportului la universitate în mod 
echilibrat şi viabil, menţinerii şi fortificării sanătăţii studenţilor şi colaboratorilor, îmbunătăţirii 
performanţelor sportivilor utemişti la competiţiile naţionale şi internaţionale,  creării imaginii pozitive a 
universităţii peste hotare, în anul 2008 prin ordinul nr.8-r din 02 februarie, a fost constituit Consiliul 
Coordonator de Dezvoltare a Educaţiei Fizice şi Sportului (CCDEFS) format din: - preşedinte dl Ion 
Bostan, rector, decanii facultăţilor şi alte persoane cu funcţii de răspundere. Ca rezultat al activităţii 
Consiliului sau elaborat şi aprobat o serie de acte: 

- Regulamentul Campionatelor UTM între facultăţi (coordonat de facultăţi); 
- Regulamentul Campionatelor UTM pentru cadrele didactice şi colaboratori (coordonat cu 

Sindicatele, profesori); 
- Regulamentul Campionatelor între locatarii căminelor studenţeşti (coordonat cu Sindicatele, 

studenţi); 
- Regulamentul privind decernarea premiului Senatului “Cel mai bun student – sportiv (aprobat la 

şedinţa Senatului din 27.04.2010); 
- Nomenclatorul cuantumului plăţilor la lucrările şi serviciile sportive prestate de UTM; 
- Înregistrarea la Ministerul Justiţiei  a Asociaţiei Obşteşti Clubul Sportiv “Politeh” (iniţiat prin 

Hotărârea Senatului din 25 mai 2010); 
- Planul de acţiuni privind desfăşurarea sărbătorii “Constelaţia Sportului UTM; 
- Planul de acţiuni privind desfăşurarea sărbătorii “Ziua Sportului” consacrată aniversării a 45 de 

ani de la fondarea UTM; 
- procesul de instruire la obiectul de învăţământ educaţie fizică este organizat conform Planului-cadru 
pentru ciclu I (studii superioare de licenţă) pus în aplicare prin ord.nr.202 din 01.07.2005 de Ministerul 
Educaţiei şi Tineretului; 
- pentru obţinerea colocviului cu calificativul “admis”, catedra, pentru evaluarea obiectivă a studenţilor a 
revizuit şi a simplificat cerinţele de evaluare a calităţilor motrice de bază (viteza, forţa, rezistenţa, 
îndemânarea, supleţea); 
- catedra anual desfăşoară campionatele universităţii la 13 probe de sport între facultăţi la care participă 
peste 1200 studenţi şi la 7 probe de sport pentru colaboratori la care participă aproximativ 160-180 
persoane; 
- anual la universitate se deschid mai mult de 30 grupe sportive în cadrul cărora în afara orelor de curs 
îşi perfecţionează măiestria sportivă 500-600 studenţi; 
- echipele universităţii cu succes participă la Univrsiadele Republicane între Instituţiile de Învăţământ 
Superior, clasându-se în topul general pe echipe începând cu anul 2009 nu mai jos de poziţia a 3-a; 
- anual 6-8 echipe formate pur din studenţii UTM participă cu succes la Campionatele RM la diferite 
ramuri de jocuri sporive; 
 - pe parcursul anilor 2008 – 2012 studenţii utemişti au obţinut 15 titluri de campioni şi premianţi la 
diferite Campionate şi Cupe Mondiale şi Europene. Încă 18 studenţi au fost participanţi la o serie de 
competiţii nominalizate; 
-  studenta anului I, Facultarea Industrie Uşoară, Marina Zgurscaia a participat la Jocurile Olimpice de 
vară din anul 2012, desfăşurate în capitala Angliei, or. Londra, la proba de tir (pistol cu aer comprimat), 
clasânduse pe locul 29 din 48 de participanţi; 
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- în perioada anilor 2009-2012 sa dat în expluatare după o reconstrucţie capitală sala sportivă din  
campusul Botanica; 
- s-a instalat încălzire centralizată în sala sportivă a Centrului Agrement şi Sport din str. Studenţilor 3/8; 
- s-au schimbat geamurile la ferestre, s-a instalat plasa de protecţie a acestora, s-au montat 4 panouri 
de baschet şi stâlpii pentru instalarea plasei de volei şi cea de  badminton în sala sportivă de pe 
str.Florilor, 4. 
În acelaşi timp în activitatea catedrei sau depistat unele neajunsuri: 
- nu toţi profesorii folosesc metode noi, avansate în organizarea lecţiilor de educaţie fizică; 
- nu toţi antrenorii-profesori utilizează tehnologii noi în procesul de antrernamente şi evoluare la 
competiţii; 
- sunt rezerve la conţinutul şi publicarea lucrărilor metodico-ştiinţifice; 
- sa majorat numărul studenţilor eliberaţi de la orele de educaţie fizică; 
- din 2009 nu sa procurat centralizat echipament şi inventar sportiv pentru asigurarea calitativă a 
procesului didactic,  antrenament şi competiţii; 
- majoritatea facultăţilor nu dispun de echipament sportiv pentru competiţii sau este învechit;  
- nu toate facultăţile se implică activ la formarea echipelor şi delegarea acestora  la competiţii, astfel 
nerespectând p.2.7.3. al Hotărârii Senatului din 27.12.2011, privind activitatea administraţiei UTM în a. 
2011 şi sarcinile pentru a. 2012; 
-  în perioada 2008-2012  statele de personal sau redus cu 15.8 unităţi; 
-  în anii 2008-2012 nu a fost angajat nici un tânăr specialist. 

În contextul celor expuse Senatul Hotărăşte: 
1. A aprecia activitatea catedrei educaţie fizică în perioada anilor 2007-2012 ca_bună 
2. Decanii facultăţilor, anual începând cu 01 septembrie, vor deschide grupe speciale în dependenţă de 
numărul de studenţi care dispun de  certificate medicale. 
3. Dacanii, în anul de studii 2012-2013 vor programa mijloace financiare pentru a asigura echipele  
facultăţilor cu echipament sportiv de competiţii. 
4. Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă, secţia planificare şi finanţe de comun acord cu catedra educaţie 
fizică, vor programa mijloace financiare pentru anul de studii 2012-2013 în scopul procurării centralizate 
a inventarului sportiv pentru asigurarea procesului didactic şi procurarea echipamentului de concurs 
pentru echipele  UTM care participă la competiţii de nivel naţional. 
5. Serviciul Administrare şi Gospodărie va include în Planul de activitate pentru 2012-2013, schimbarea 
podelelor în sala sportivă din str. Florilor,4, procurarea sau confecţionarea şi montarea scaunelor 
(băncilor) de şezut în vestiarele şi sălile sportive din campusul  Râşcani şi Botanica. 
6. Pentru extinderea ariei de  serviciu, a analiza posibilitatea majorării adaosului la salariu profesorilor-
antrenori, conducătorii echipelor participante la Campionatele RM a. 2012-2013.  
7. Catedra educaţie fizică (dl A. Popuşoi) până la sfârşitul anului 2012, va elabora şi înainta Senatului 
spre examinare şi aprobare Strategia de dezvoltare a educaţiei fizice şi sportului la UTM cu anexarea 
unui Plan concret de acţiuni. 
8. Controlul îndeplinirii prezentei Hotărâri se impune Primprorectorului, prof  un. dl P.Todos  

 
                                                                                                                                 Preşedintele 

Senatului U.T.M. 
          Ion Bostan,  acad. AŞM 

 
              

               Secretarul Senatului U.T.M. 
                Ion Sobor,  prof. univ. dr. ing.

  
 

                         


