RAPORT
cu privire la realizarea Seminarului ştiinţifico – practic „JURISPRUDENŢA ÎN
SPORT”
Vineri, 26 februarie 2016, Catedrele de specialitate: Drept şi Managementul
Culturii Fizice din cadrul UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI SPORT au organizat Seminarul ştiinţifico – practic „JURISPRUDENŢA ÎN
SPORT” pentru studenţi, cadre didactice şi specialişti din domeniu.
La Seminar au participat reprezentanţi ai:
 Ministerului Educaţiei (Arcadie Andronic
- Consultant,
Direcţia
învăţămînt superior și dezvoltare a științei; Secreieru Vasile – Consultant, Secţia
Juridică);
 Ministerului Tineretului şi Sportului (Ion Iacub, Consultant, Direcția
juridică );
 Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal (Ruslan Berzoi - Vicepreşedinte FMF;
Constantin Scripnic – Director al Complexului Sportiv Futsal Arena; Dorin
Prisacaru, jurist; Alina Capaţîna jurist în cadrul programelor de dezvoltare a
FMF);
 Federaţiei de Tenis din Republica Moldova (Cristina Galoi – Director
Departament juridico – administrativ şi cooperare);
 Federatiei de Badminton din Republica Moldova (Marian Stan – preşedinte);
 Uniunii Federaţiei de Gimnastică (Vadim Smîntînă şi Natalia Reaboi);
 Federaţiei de Box din Moldova (Ştefîrţă Victor);
 Federației Naționale Taekwon-do I.T.F.(Țăruș Gheorghe, secretar general).
Numărul participanţilor la lucrări se poate cuantifica la circa 100 de peroane
(studenţi, masteranzi, cadre didactice şi specialişti din domeniul culturii fizice).
Subiecte abordate în lucrările seminarului:
1.
Analiza cadrului de reglementare a dreptului sportiv (formator :
Budevici - Puiu Liliana, prorector pentru activitatea ştiinţifică, dr. în pedagogie,
conf. univ., jurist)
2.
Instituţii, instrumente şi proceduri de soluţionare a litigiilor sportive
(formatori : Ion Poalelungi, avocat, expert litigii sportive; Andrei Briceac, avocat,
lector universitar, catedra Drept, USEFS şi Dorin Prisacaru, jurist Federaţia
Moldovenească de Fotbal).
Putem evidenţia că, discuţiile purtate în dezbaterile seminarului ştiinţifico –
practic s-au desfăşurat într-o atmosferă constructivă, de colaborare, învăţare,
transmitere de bune practici, exclusiv în direcţia creşterii contribuţiei la dezvoltarea
profesională a participanţilor în domeniul jurisprudenţei şi legislaţiei în sport.
Totodată participanţii au identificat dintre cele mai eficiente căi de soluţionare
a litigiilor sportive, proceduri şi instrumente concrete de rezolvare a acestora pe
cale amiabilă, în instanţele de judecată (după caz) şi în special pe calea arbitrajului
voluntar/forţat.
În general seminarul ştiinţifico – practic realizat cu suportul specialiştilor din
domeniu (şi cărora le mulţumim în mod deosebit), participanţi la dezbateri, a

beneficiat de o valoare adăugată de idei inovative, rigoare, acurateţe prin
adecvarea subiectelor abordate la sursele legale concrete şi prin calitatea
comunicărilor verbale şi a argumentelor aduse pentru susţinerea acestora.
Este de apreciat că întreagă activitate a seminarului s-a realizat prin
determinarea şi perseverenţa conducerii Universităţii în a mobiliza resurse, în a
stimula energii constructive cadrelor didactice ale instituţiei academice de profil,
în a da o formă coerentă tuturor acestor preocupări şi manifestări ştiinţifice,
asigurând atât succesul dorit cercetării ştiinţifice, cât şi vizibilitatea cuvenită prin
rezultatele obţinute în acest sens sau prin intervenţii relevante la televiziunile
locale şi naţionale.
Universitatea a asigurat organizarea şi participarea tuturor celor interesaţi la
un nivel înalt, a procedat în consecinţă, acordând şi diplome de participare.
În concluzie, trebuie să evocăm aici, cu toate mulţumirile noastre, pe
organizatori, inclusiv şi pe cei care s-au implicat cu succes pentru reuşita
seminarului ştiinţifico – practic „JURISPRUDENŢA ÎN SPORT”.
Prorector pentru activitatea ştiinţifică USEFS,
Liliana Budevici – Puiu,
conf.univ.dr.

