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INFORMAŢII 

PERSONALE 

FOCŞA Ion  

 

 
  

 Str. Ştefan cel Mare 65,m Satul Sadovoe,   or. Bălţi , Republica Moldova, 

cod 3100 

+373 023155328     +373 78264993        

 Educatie.fizica@usarb.md  

 

 

Sexul masculin | Data naşterii 09.03.1961  | Naţionalitatea Republica Moldova  

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

                      Perioada                  2010 - prezent 

   Activităţi şi responsabilităţi  Titular la cursul universitar: Educaţia fizică 

 

  

COMPETENŢE PERSONALE 

  

LOCUL DE MUNCA  

VIZAT 

DOMENIUL 

OCUPA’IONAL 

 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Asistent universitar 

 

Postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 

angajatorului         

 

                                                                                     

Tipul sau sectorul de 

activitate   

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat 

Asistent universitar  

 

Titular la cursul universitar Educaţia fizică 

 

 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A.Puşkin 38, or. Bălţi, Republica Moldova  

 

 

 Catedra de educaţie fizică 

 Asistent universitar 
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Limba(i) maternă(e)  limba română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral  Exprimare 

scrisă 

Limba Germană 
A 1 utilizator 

independent 

A 1 utilizator 

independent 

A 1 utilizator 

elementar 

A 1 utilizator 

elementar 

A 1 utilizator 

elementar 

       Limba rusă  
B 1 utilizator 

experimentat 

B 1 utilizator 

experimentat 

B 1 utilizator 

experimentat 

B 1 utilizator 

experimentat 

B 1 utilizator 

experimentat 

  

 
 

Competenţe de comunicare  ▪ Comunicare pedagogică dobîndită prin experienţa profesională; 

 

Competenţe 

organizaţionale/managerial

e  

▪ Organizator al activităţilor sportive; 

 

Competenţe dobândite la 

locul de muncă  
▪ Crearea suporturilor de curs pentru studenţ; 

  

Alte competenţe  

 

Evaluative  

▪ coordonator al referatelor studenţilor din grupele special-medicinale; 

▪ publicarea materialelor ştiinţifice; 

▪ evaluarea reuşitei academice a studenţilor; 

 

Permis de conducere  

 

 

          INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

                            Publicaţii 

 

 

 

 

 

 Categoria B 

 

 

 

FOCŞA ,Ion.  Unele metode tehnice de atac şi apărare în sportul tenis de masă 

cu studenţii în instituţiile superioare de învăţămînt. In. Tradiţie şi inovare  în 

cercetare ştiinţifică: materialele conf. şt., inern., COLLOQUIA 

PROFESSORUM, Bălţi, 10 octombrie 2014 

 

FOCŞA ,Ion. Rolul formativ al şahului în învăţămîntul primar şi preşcolar. In. 

Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în 

învăţămîntul primar şi preşcolar: materialele conf. şt. intern. consacrată 

aniversării a 55 –a de la fondarea FŞEPA, 29 octombrie 2015. 

 

FOCŞA ,Ion. Soluţii metodico-practice de creştere a eficienţei lecţiei de 

educaţia fizică. In. Ştiinţa în nordul Republicii moldova: realizări, probleme, 

perspective: materialele conferinţei naţionale cu participare internaţională, 25-

26 septembrie 2015 
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Conferinţe  Conferinţa ştiinţifică intrenaţională Tradiţie şi inovare  în cercetare ştiinţifică 

COLLOQUIA PROFESSORUM, Bălţi, 10 octombrie 2014 

 

 

 Conferinţa ştiinţifică intrenaţională consacrată aniversării a 55 –a de la fondarea 

FŞEPA  Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în 

învăţămîntul primar şi preşcolar, 29 octombrie 2015. 

 

 

 Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare  intrenaţională Ştiinţa în nordul 

Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective, 25-26 septembrie 2015 

Anexe Diplomă de studii superioare 


