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Uniunea Federaţiilor de Gimnastică din RM (UFG) este o structură sportivă
obştească, care reprezintă pe plan extern interesele celor 5 federaţii naţionale de
gimnastică, după cum urmează: Federaţia de aerobică şi chapig (preşedinte Vasile
Cerbuşca), Federaţia de gimnastică ritmică (preşedinte Vadim Smîntînă), Federaţia de
gimnastică sportivă masculină şi femenină (preşedinte Iurie Tiomnîi), Federaţia de
acrobatică (preşedinte Valentin Reus), Federaţia de gimnastică pe trambulină (preşedinte
Anatol Milevschi). Preşedinte al UFG este dl Vasile Cerbuşca, iar secretar general este
dl Vadim Smîntînă. UFG este recunoscută de Comitetul Naţional Olimpic şi este
membru cu drepturi depline a forurilor internationale de specialitate: Federaţia
Europeană de Gimnastică şi Federaţia Internaţională de Gimnastică.
În RM gimnastica se cultivă de regulă în şcoli sportive de stat (subordinate APC sau
APL), şi asociaţii sportive, după cum urmează:
1. Gimnastica artistică masculină şi femenină (cca 120 sportivi, din ei 8 membri ai
lotului naţional) – m.Chişinău (Liceul Municipal cu Profil Sortiv, ŞS „Speranţa”)
şi or. Floreşti.
2. Gimnastica acrobatică (cca 300 sportivi, din ei 30 membri ai lotului naţional) –
m.Chişinău (ŞS de acrobatică şi rugby), s. Suclea, or. Tighina, or. Tiraspol.
3. Gimnastica aerobică (cca 220 sportivi, din ei 20 membri ai lotului naţional) –
m.Chişinău (Liceul Municipal cu Profil Sortiv, ŞS „Speranţa”), m. Bălţi şi or.
Cahul.
4. Gimnastica ritmică (cca 1100 sportivi, din ei 20 membri ai lotului naţional) –
m.Chişinău (ŞS „Speranţa”, ŞS a rezervelor olimpice, CS „USEFS”, CS

„Armonie”), s. Suclea, or. Tighina şi or. Tiraspol.
5. Gimnastica pe trambulină (cca 80 sportivi, din ei 10 membri ai lotului naţional) –
m.Chişinău, or. Nisporeni şi or. Leova.
Pe parcursul aa.2004 – 2014 gimnaştii moldoveni au participat şi au avut succese la
următoarele competiţii internaţionale prestigioase:
1. Gimnastica ritmică : 2004-2013 – CE şi CM; 2010 - CE (Germania) locul XI;
2010 – TI „Deleanu Cup” (România), locul III; 2011-TI „Lobach Cup” (Belarus),
locul III; 2011-TI Petah-Tikva (Israel), locul III şi V; 2012-TI „Lobach Cup”
(Belarus), locul II şi III; 2012-TI „Deriughina Cup” (Ukraina), locul I, 2014-TI
Petah-Tikva (Israel) locul III, 2014-TI „Marina Cup” (Rusia), locul I, II şi III;
2014-Grand-Prix ”Gazprom”(Rusia), locul III şi obţinerea cotei olimpice pentru
Jocurile Olimpice ale Tineretului.
2. Gimnastica artistică: 2008-TI „Voronin Cup” (Rusia), locul III.
3. Gimnastica acrobatică : 2011-CE, locul 6,
4. Gimnastica pe trambulină: 2004-CE, locul 6.
5. Gimnastica aerobică: participare la CE 2007, 2009 şi 2011.
Prestaţia modestă a gimnaştilor moldoveni este rezultatul lipsei a două
componente esenţiale pentru orice gen de sport : baza material-tehnică şi
finanţarea adecvată. La capitolul edificii trebuie de menţionat că în M. Chişinău
există doar 2 edificii specializate pentru gimnastică : Şcoala Sportivă „Speranţa” din
m. Chişinău corespunde cerinţelor minime de antrenament, dat fiind faptul că
dispune de sală specializată de gimnastică, cu utilaj în mare parte depăşit moral şi
fizic, iar în a. 2013 Uniunea Federaţiilor de Gimnastică a reuşit să acceseze fondurile
Federaţiei Europene de Gimnastică opţinînd un covor performant pentru gimnastica
ritmică, care a fost donat şcolii. Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv care
pînă-n a.2014 a avut o sală specializată pentru gimnastică artistică a fost scoasă din
circuitul sportiv de gimnastică, datorită faptului că secţia de gimnastică sportivă
femenină şi respectiv sala au fost închise. Factorii de decizie din dimeniu: Ministerul
Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Naţional Olimpic nu prin
acţiunile sau inacţiunile sale au facilitat lichidarea acestora. În alte cîteva locaţii:
CSPLN, LMPS, Manejul de atletism şi cîteva cluburi sportive – spaţiile pentru
practicarea gimnasticii sunt improvizate şi acomodate, nedespunînd de utilajul
necesar.
Totodată înzestrarea material-tehnică a edificiilor sportive ori locaţiilor de
antrenament este depăşită moral şi tehnic, ori în cele mai multe cazuri lipseşte
cu desăvîrşire.
Reeşind din cele expuse, pe parcursul ultimilor 3 ani conducerea Uniunii
Federaţiilor de Gimnastică a depus eforturi considerabile pentru redresarea situaţiei

existente. Astfel, în rezultatul colaborării şi negocierilor cu conducerea Federaţiei
Europene de Gimnastică (preşedinte Georges Guelzec), s-a convenit despre iniţierea
procesului de susţinerea materială pentru gimnastica moldovenească, prin
intermediul Programului de Solidaritate. În baza acestui program Uniunea
Federaţiilor de Gimnastică din RM poate beneficia de utilaje necesare pentru toate
genurile de gimnastică, 80% din costuri fiind achitate de Federaţia Europeană de
Gimnastică, iar 20% din fonduri locale. Totodată, una din condiţiile înaintate de
partenerii europeni este, ca autorităţile statului să identifice un edificiu corespunzător,
pentru înzestrarea acestuia cu utilajele necesare, care să devină un centru specializat
de gimnastică.
Totodată Uniunea asigură buna organizare şi desfăşurare a competiţiilor naţionale şi
participarea la competiţiile internaţionale, inclusiv congrese. UFG dispune de: - sediu şi
adresă juridică constantă; - adresă electronică, înregistrată şi aprobată de forurile
internaţionale de specialitate;
- Certificat de înregistrare la Ministerul Justiţiei;
- conturi bancare curente, inclusiv în valută străină; - contabil.
Proiecte de colaborare cu organizaţiile internaţionale
Drept dovadă a celor expuse, informăm că UFG a beneficiat din partea Federaţiei
Internaţionale de Gimnastică (FIG) de 2 burse pentru perfecţionarea măiestriei sportive
în sumă de 10 000 Franci elveţieni, destinate Federaţiei de gimnastică ritmică (a. 2013 şi
respectiv în a. 2015).
1.Solidaritate UEG
2.FIG
3.FRG
Suportul material oferit de organizaţiile internaţionale şi naţionale în anul 2015
Covor pentru acrobatică, ritmică, aerobică,plasa pentru trambulină.

PROPUNERI ŞI SUGESTII
Se propune Ministerului Tineretului şi Sportului să elaboreze, să finanseze şi să
transmită Federaţiei actele necesare pentru desfăşurarea acţiunilor sportive în
termenul prevăzut de lege, dar şi asigurarea şcolilor-cluburilor sportive cu spaţii
pentru antrenamente, înzestrarea acestora cu utilaj sportiv.
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