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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs  

Organizarea și realizarea activităților planificate pentru atingerea obiectivelor acestei etape în 

vederea elaborării și implementării Concepției integrate a sportului la nivel național centrată pe 

asigurarea bunei guvernanțe, a protejării minorilor și a combaterii fenomenelor de dopaj și 

corupție, ceea ce va contribui la ajustarea cadrului legal național ce reglementează domeniul de 

referință în conformitate cu cel European și la completarea platformei legislative electronice. 

 

2. Obiectivele etapei anuale 

1. Stabilirea activităților și a responsabilităților fiecărui membru al echipei de proiect. 

2. Analiza cadrului legal privind protecția minorilor și de contracarare a traficului ilicit al 

acestora, al prevenirii încălcărilor drepturilor copiilor și tinerilor prin desfășurarea unor programe 

sportive 

3. Analiza acțiunilor realizate la nivel național pentru combaterea dopajului și a corupției în 

sport 

4. Elaborarea modelului unic de guvernanță (proiect) la nivel național, ținând cont de anumite 

problematici: autonomia sportivă în limitele legii, democrația, transparența procesului decizional 

5. Publicarea monografiilor și a articolelor științifice. 

6. Diseminarea și valorificarea rezultatelor științifice. 

 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1. Elaborarea planului de activități pentru etapa de realizare a proiectului și monitorizarea 

îndeplinirii acestora în termenul stabilit. 

2. Colectarea și interpretarea datelor/informațiilor cu privire la cadrului legal privind protecția 

minorilor și de contracarare a traficului ilicit al acestora, al prevenirii încălcărilor drepturilor 

copiilor și tinerilor prin desfășurarea unor programe sportive  

3. Colaborarea cu Agenția Națională Antidoping și cu Federațiile Naționale pe diferite probe de 

sport în vederea informării cu referire la acțiunile realizate la nivel național pentru combaterea 

dopajului și a corupției în sport și a participării la seminarul științifico - practic din 30 Noiembrie 

2021 

4. Elaborarea monografiilor și  articolelor științifice. 

5. Valorificarea cercetărilor științifice și aplicarea rezultatelor în procesul instructiv – educativ de 

la programele de studii autorizate/acreditate ale Universității de Stat de Educație Fizică și Sport. 

 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1. Formarea structurilor necesare pentru organizarea și realizarea activităților în cadrul etapei. 

2. Elaborarea planului de acțiuni și activități cu indicarea termenelor de realizare și a persoanelor 

responsabile. 

3. Aprobarea și monitorizarea planului de activități pentru etapa de realizare a proiectului la ședința 

catedrei Managementul Culturii Fizice (laboratorului științific) a universității.  

4. Elaborarea și aplicarea chestionarelor sociologice diferitelor categorii de resurse umane angajate în 

domeniul culturii fizice și sportului, inclusiv cel educațional cu privire la problematica abordată în  

Cercetare 



 
 

5. Acumularea datelor sociologice și experimentale. Interpretarea și validarea acestora. 

6. Diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul evenimentelor și manifestărilor științifice.  

7. Publicarea rezultatelor științifice în Materialele Conferințelor naționale/internaționale, în revistele 

științifice de profil din țară și străinătate. 

 

5. Rezultatele obținute (descriere narativă 3-5 pagini)  

Activitatea de cercetare - inovare în cadrul proiectului „Concepția integrată a sportului național: 

buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției“ cu cifrul nr. 

20.80009.0807.40. s-a planificat și  realizat integral  în această etapă anuală. În cadrul cercetării a 

fost studiată și prezentată Istoria managementului sportiv în Moldova (Veaceslav Manolachi, 

Anatolie Budevici-Puiu). Astfel, s-a stabilit, că astăzi, managementul sportiv are mai multe domenii 

de reflecție științifică: „administrație sportivă”, „turism sportiv”, „industria articolelor sportive”, 

„manager sportiv”, „manager din economia sportului” etc. Fiecare formațiune socială definită istoric 

formează formele corespunzătoare de management al proceselor socio-economice. Managementul s-

a dezvoltat în Occident, iar cel sportiv este unul dintre domeniile sale. Managementul sportiv ca 

știință complexă a luat contur în practica națională abia în ultimul deceniu al secolului al XX-lea. 

Acest lucru se datorează mai multor motive istorice, ideologice și politice, precum și drumului unic 

prin care a trecut țara noastră în secolul al XX-lea. Managementul industriei sportive este o zonă 

relativ tânără a intereselor științifice ale cercetătorilor din țară și străinătate. Condițiile prealabile 

pentru apariția managementului industriei sportive sunt asociate cu necesitatea obiectivă de a se 

optimiza deciziile manageriale, economice și financiare în domeniul culturii fizice și al sportului . 

Subiectul istoriei dezvoltării managementului sportiv în Republica Moldova este relevant în acest 

moment. Pentru a înțelege mai bine cerințele pentru formarea managementului sportiv în Moldova, a 

fost important să abordăm o nouă problematică, procedând la o analiză amplă a industriei sportive. În 

acest context, a fost planificată și elaborată monografia “Industria sportivă și autonomia sportului” 

(Liliana Budevici-Puiu, Anatolie Budevici-Puiu). Prin acest demers științific, putem reflecta faptul 

că, potrivit obiectivelor strategice ale domeniului culturii fizice și a sportului în Republica Moldova 

pentru perioada viitoare până în 2025, dezvoltarea sferei sportive, constituie una dintre direcțiile 

prioritare ale politicii de stat. Astfel, industria sportivă devine o parte importantă și integrantă a 

economiei sectoriale a Republicii Moldova. Mai mult, cultura fizică și sportul se regăsește tot mai 

mult în toate sferele vieții sociale a oamenilor, asigurând o variate de conexiuni cu statul și formând 

o zonă specifică pentru afaceri. Activitatea fizică și sportul devin subiectul managementului 

industriei sportive, care, pe de o parte, oferă locuri de muncă pentru mai multe categorii de resurse 

umane, și pe de altă parte, această sferă de activitate contribuie la completarea bugetului national prin 

intermediul antreprenoriatului și afacerilor sportive, generând acumulări de venituri fiscale, ce vor 

permite statului să soluționeze problemele sociale ale populației. Prin urmare, managementul 

industriei sportive include un set de metode publice, inclusive managementul programat, de 

marketing, economic, financiar, de proiect, de proces, motivațional, fiind completat și de alte 

instrumente de conducere. Prin intermediul acestor metode de dirijare se va asigura  un proces 

eficient de furnizare a sportului, o îmbunătățire continuă a sănătății populației și calității vieții prin 

sport și divertisment (inclusiv  și alte servicii de gen). Domeniul de activitate al managerului 

industriei sportive se realizează în instituții de diferite tipuri: instituții municipale, agenții 

guvernamentale, diverse organizații de sporturi pentru amatori și profesioniști (cluburi, școli sportive, 



 
 

federații), companii pentru producția și vânzarea de articole sportive. Astfel, managementul 

industriei sportive constituie o sferă independentă de activitate desfășurată profesional care vizează 

atingerea obiectivelor planificate în condițiile socio-economice moderne prin utilizarea rațională a 

tuturor tipurilor de resurse,  cu utilizarea și respectarea principiilor, funcțiilor și a metodelor adecvate 

pentru asigurarea  mecanismului de dirijare economică și eficientă.  

De asemenea, putem face precizarea că perioada modernă de dezvoltare a industriei sportive se 

caracterizează prin diminuarea gestionării de stat, centralizată a culturii fizice și a sportului, prin  

dezvoltarea intensivă a antreprenoriatului sportiv, a agenților economici comerciali și de recreere din 

domeniul sportului. Monografia „Industria sportivă și autonomia sportului” reflectă o abordare 

științifico-metodologică a acestei problematici, insuficient dezbătură și care corespunde prevederilor 

conceptuale moderne ale teoriei și practicii managementului domeniului de referință. În conformitate 

cu abordarea bazată pe competențe pentru formarea studenților de la facultățile de educație fizică, 

monografia include unități de învățare și pentru lucrul individual al acestora sub formă de cazuri 

concrete, care  extind spațiul lor de autoformare în procesul de învățare. 

O altă problematică abordată în cercetare a constituit-o autonomia și specificitatea sportului în 

context național și european, care s-a materializat în elaborarea unui articol științific în vederea 

publicării și participării la 16th LUMEN International Online Scientific Conference | Communicative 

Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | LUMEN CATES 2021 | November 26th, 2021 | 

Bucharest & Targoviste (Veaceslav Manolachi, Liliana Budevici-Puiu). Articolul abordează 

problematica autonomiei și specificului activităților sportive, a regulilor și structurilor de gen din 

prisma  încadrării lor în sfera unor principii importante de drept national și  comunitar. Totodată, 

independența sportului și a organizațiilor sportive trebuie să fie sprijinite și protejate, iar autonomia 

lor să le asigure coeziunea și democrația participativă în plan competițional. În legislațiile naționale 

și internaționale autonomia sportului este tratată diferit. În acest context, formarea dreptului sportiv, 

ca o nouă ramură de drept,  va  contribui la profesionalizarea sportului, la asigurarea protecției 

drepturilor subiecților activităților sportive, a sportului împotriva abuzului, precum și la protecția  

împotriva corupției și manipulării rezultatelor competițiilor pe diferite probe de sport. Consiliul 

Europei este interesat de dezvoltarea sportului și de reglementarea acestuia împreună cu statele 

membre, fapt reflectat prin Recomandările aprobate și implementate în practică, cu privire la 

principiile bunei guvernări în sport, a recunoașterii autonomiei sportului, a promovării onestității în 

gestionarea valorilor de bază ale sportului (specificitatea activităților sportive democratice, etice, 

eficiente și responsabile). Cadrul legislativ rămâne una dintre cele mai acute probleme în acest 

domeniu, întrucât unele state dispun de o  legislație extinsă (inclusiv codificată) și de reglementări 

pentru autonomia  sportului, dar majoritatea lor sunt limitate la declarații de politică și la planuri de 

dezvoltare a sportului.  

Dintre obiectivele planificate în cadrul proiectului este și organizarea și desfășurarea 

Simpozionului Științific cu genericul “Practici naționale și internaționale cu privire la 

reglementarea culturii fizice”. Lucrările simpozionului se vor desfășura online în data de 30 

Noiembrie 2021. 

Totodată, ca rezultat important în cadrul proiectului îl constituie și Modelul praxiologic al 

Concepției integrate a sportului în Republica Moldova materializat în elaborarea articolului 

științific cu același generic, urmând a fi diseminat și valorificat la 16th LUMEN International Online 

Scientific Conference | Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | 



 
 

LUMEN CATES 2021 | November 26th, 2021 | Bucharest & Targoviste (Liliana Budevici-Puiu, 

Anatolie Budevici-Puiu). Articolul oferă o descriere a Concepției integrate a sportului în Republica 

Moldova, centrate pe elemente de buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a 

corupției. Entitățile sportive naționale sunt responsabile pentru asigurarea bunei guvernanțe și a  

integrității în vederea consolidării încrederii cetățenilor în valoarea pozitivă a sportului. Mai mult 

decât atât, buna guvernanță în sportul național  este necesară pentru autonomia și autoreglementarea 

organizațiilor sportive. În acest context, aceasta trebuie să asigure  respectarea și reglementarea 

adecvată a domeniului prin intermediul principiilor gestionării eficiente, transparente, etice și 

democratice, diplomației sportive, fair-play-ului,  prin guvernanță participativă, prin procese și 

structuri cu participarea părților interesate (Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2017 

referitoare la o abordare integrată a politicii în domeniul sportului: bună guvernanță, accesibilitate și 

integritate (2016/2143(INI). Buna guvernanță este indispensabilă pentru a face față provocărilor 

privind sportul și cadrul juridic al Uniunii Europene. Dopajul și corupția în sport, inclusiv și în cadrul 

organizațiilor sportive la nivel european și internațional au creat o imagine inadecvată sportului. 

Respectarea și protecția drepturilor omului, cu prioritate a minorilor   reprezintă priorități naționale 

ale statului de drept.  Modelul praxiologic al Concepției integrate a sportului la nivel național poate 

contribui la ajustarea cadrului legal național ce reglemenează domeniul de referință în conformitate 

cu cel European și la completarea platformei legislative electronice. 

Elaborarea și publicarea dicționarului bilingv (română-engleză) de “Management și drept 

sportiv” (Liliana Budevici-Puiu; Anatolie Budevici-Puiu; Natalia Nastas; Ecaterina Lungu) 

constituie, de asemenea, un rezultat relevant al proiectului. 

 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de publicații  

  

Lista lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice 

publicate în anul de referință în cadrul proiectului  

20.80009.0807.40 ”Concepția integrată a sportului național: buna guvernanță, protejarea minorilor, 

combaterea dopajului și a corupției” 

- Monografie  

BUDEVICI-PUIU L., BUDEVICI-PUIU A. Industria sportivă și autonomia sportului (în curs de 

publicare) 

 

Articole în reviste științifice 

- în alte reviste din străinătate recunoscute 

AMELICICHIN E., CALUGHER V. The necessity of using research in direct marketing of the 

higher education institution. In: Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series IX: Sciences 

of Human Kinetics • Vol. 14(63) No. 1 – 2021, p. 197-202. 

https://doi.org/10.31926/but.shk.2021.14.63.1.25  

- în reviste din Registrul National al revistelor de profil, categoria B 

BUDEVICI-PUIU L. Dezvoltarea sporturilor olimpice în contextul comercializării și 

profesionalizării acestora = The Olympic sports development in the context of marketing and their 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2143(INI)
https://doi.org/10.31926/but.shk.2021.14.63.1.25


 
 

professionalization. În: Știința culturii fizice, nr. 37/1, 2021, p. 7-16. ISSN 1857-4114, e-ISSN 2537-

6438 https://doi.org/10.52449/1857-4114.2021.37-1.01  

 

Articole în materiale ale conferințelor științifice 

- în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare) 

CIREȘ V., AMELICICHIN E. Professional training of sports students and the importance of the 

managerial internship. In: Proceeding of the 2
nd

 International Scientific and Practical Conference 

”International Scientific discussion: problems, tasks and prospects”. Brighton, Great Britain, 21-

22.06.2021, p. 22-24. ISBN 978-0-86189-342-3 

AMELICICHIN E. Violence in sport: prevention and fighting. In: Proceeding of the 9
th

 

International Scientific and Practical Conference ”Scientific Research in XXI Century”, Ottawa, 

Canada, 18-19.06.2021, p.95-101. ISBN 978-0-458-20903-3  

BUDEVICI-PUIU, L. The professional training conception of the specialist in the field of physical 

culture. Working Papers of theWorld LUMEN Congress 2021. Iasi, Romania | May 26-30th 2021, p. 

83. 

TRIBOI. V. Current Issues of the Motivation Concept in the Instructive-Educational Process with 

Minor – Pupils The professional training conception of the specialist in the field of physical culture. 

Working Papers of theWorld LUMEN Congress 2021. Iasi, Romania | May 26-30th 2021, p. 452. 

BUDEVICI-PUIU, L., MANOLACHI, V. Autonomia și specificitatea sportului în context național 

și european. In: 16th LUMEN International Online Scientific Conference | Communicative Action & 

Transdisciplinarity in the Ethical Society | LUMEN CATES 2021 | November 26th, 2021 | Bucharest 

& Targoviste (în curs de publicare) 

BUDEVICI – PUIU, L., BUDEVICI – PUIU, A. Modelul praxiologic al Concepției integrate a 

sportului în Republica Moldova. In: 16th LUMEN International Online Scientific Conference | 

Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | LUMEN CATES 2021 | 

November 26th, 2021 | Bucharest & Targoviste (în curs de publicare) 

NASTAS N. Corruption and sport: a game yet to win. In: 16th LUMEN International Online 

Scientific Conference | Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | 

LUMEN CATES 2021 | November 26th, 2021 | Bucharest & Targoviste (în curs de publicare) 

LUNGU E. Sports corruption in our society: an analysis of people's cognition. In: 16th LUMEN 

International Online Scientific Conference | Communicative Action & Transdisciplinarity in the 

Ethical Society | LUMEN CATES 2021 | November 26th, 2021 | Bucharest & Targoviste (în curs de 

publicare) 

 

- în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

BUDEVICI–PUIU L. Principiul autonomiei în organizarea sportive. În: Sport. Olimpism. Sănătate: 

Materialele Congresului Științific Internaţional (10-12 septembrie 2020). Chișinău: USEFS, 2021, p. 

89-96. ISBN 978-9975-131-98-8  

BUDEVICI-PUIU A., LUNGU E. Fapte de corupție în sport. În: Sport. Olimpism. Sănătate: 

Materialele Congresului Științific Internaţional (10-12 septembrie 2020). Chișinău: USEFS, 2021, p. 

80-88. ISBN 978-9975-131-98-8 

https://doi.org/10.52449/1857-4114.2021.37-1.01


 
 

DERVICI A., BUDEVICI-PUIU A. Istoria utilizării tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor 

în sport. În: Sport. Olimpism. Sănătate: Materialele Congresului Științific Internaţional (10-12 

septembrie 2020). Chișinău: USEFS, 2021, p. 204-211. ISBN 978-9975-131-98-8 

LUNGU E., RÎȘNEAC B. Importanța stagiilor de practică în formarea competențelor profesionale 

ale viitorilor specialiști în domeniul turismului. În: Sport. Olimpism. Sănătate: Materialele 

Congresului Științific Internaţional (10-12 septembrie 2020). Chișinău: USEFS, 2021, p. 310-316. 

ISBN 978-9975-131-98-8 

STRATULAT S., BUDEVICI-PUIU A., DORGAN V. Istoria dezvoltării fitnessului ca formă de 

activitate motrice a populației. În: Sport. Olimpism. Sănătate: Materialele Congresului Științific 

Internaţional (10-12 septembrie 2020). Chișinău: USEFS, 2021, p. 402-410. ISBN 978-9975-131-98-

8 

URSU I.A., TRIBOI V. Rolul educației fizice pentru recuperarea și integrarea copiilor cu cerinţe de 

educaţie specială în învățământul de masă. În: Sport. Olimpism. Sănătate: Materialele Congresului 

Științific Internaţional (10-12 septembrie 2020). Chișinău: USEFS, 2021, p. 444-452. ISBN 978-

9975-131-98-8 

NASTAS N. The role of modern language in the development of performances in the field of 

physical culture. În: Sport. Olimpism. Sănătate: Materialele Congresului Științific Internaţional (10-

12 septembrie 2020). Chișinău: USEFS, 2021, p. 621-628. ISBN 978-9975-131-98-8 

NASTAS N., FILIPOV V. Utilizarea metodologiei de formare și evaluarea educației fizice 

atitudinale în scopul perfecțiunii fizice și sporirea gradului capacității de muncă fizică și intelectuală. 

În: Sport. Olimpism. Sănătate: Materialele Congresului Științific Internaţional. Chișinău: USEFS, 

2021, p. 102-108. ISBN 978-9975-131-99-5 

BUDEVICI-PUIU L. Versatilitatea activității managerului sportiv reflectată în standardul 

profesional. În: Materialele Conferinței Internaționale „Interdisiciplinaritate și cooperare în 

cercetarea transfrontalieră” 2-4 decembrie 2021, Chișinău, Republica Moldova (în curs de publicare) 

NASTAS N., LUNGU E. The necessity of managerial concultancy in sports activity. În: Materialele 

Conferinței Internaționale „Interdisiciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” 2-4 

decembrie 2021, Chișinău, Republica Moldova (în curs de publicare) 

 

Lucrări științifico-metodice și didactice 

MANOLACHI V., BUDEVICI-PUIU L. Fundamente teoretice ale statului și dreptului. Note de 

curs. Chișinău: USEFS, 2021. 214 p. ISBN 978-9975-131-93-3 

BUDEVICI-PUIU A., BULAI V., STRATULAT S. Managementul organizațiilor de educație fizică 

și sport. Chișinău: S.n., 2021 (Tipogr. ”Valinex”). 244 p. ISBN 978-9975-68-423-1 

BUDEVICI-PUIU A., MANOLACHI V. Istoria managementului sportiv în Republica Moldova. 

Curs universitar. Chișinău: S.n., 2021 (Valinex SRL). 272 p. ISBN 978-9975-68-436-1 

BUDEVICI-PUIU, L., POPA, G. Antreprenoriat în sport. Curs universitar. Chișinău: Ed. Valinex, 

2021, 205 p. ISBN 978-9975-68-435-4. 

BUDEVICI-PUIU L., BUDEVICI-PUIU A., NASTAS N., LUNGU E. Dicționar bilingv de 

management și drept sportiv (în curs de publicare) 

 

 



 
 

7. Impactul științific, social și/sau economic al rezultatelor științifice obținute în cadrul 

proiectului  

Din analiza literaturii de specialitate rezultă că principalul scop al evaluări impactului științific, 

social și economic urmăreşte să dovedească că cercetarea abordată  aduce beneficii întregii societăţi 

şi specialiștilor practicieni din domeniul culturii fizice și sportului, precum și faptul, că relevanţa 

rezultatelor obținute care depăşesc nivelul strict al dezvoltării cunoaşterii știinţifice din această sferă, 

permit grupului țintă (studenți, manageri sportivi, antrenori, cadre didactice, alte categorii de resurse 

umane interesate) să-şi stabilească direcţii strategice de dezvoltare/ perfecționare. În lucrările 

elaborate în cadrul proiectului, monitorizarea şi evaluarea impactului socio-economic al noii 

concepții de formare și dezvoltare a specialistului din domeniu, justifică pe deplin, că activităţile 

desfășurate în cadrul proiectului sunt componente esenţiale ale unui proces de cercetare științifică 

eficient, materializate sub forma:  

- creșterii numărului de personal de înaltă calificare din domeniul culturii fizice și sportului prin 

programe de postdocatorat; 

- creșterii numărului de publicații și articole științifice destinate pentru a contribui la satisfacerea 

nevoilor științifice specifice identificate la grupul țintă; 

- furnizării de informații tuturor persoanelor interesate; 

- extinderii colaborării instituției academice de profil cu autoritățile publice, cu organizațiile 

sportive, cu specialiștii din domeniu și cu sportivii de performanță; 

- consolidarii capacității științifice în țară  și asigurarea,  că știința din domeniul culturii fizice și 

sportului răspunde nevoilor emergente; 

- îmbunătățirii bazei științifice a sferei culturii fizice și sportului; 

- perfecționătii pregătirii profesionale (manageriale și legislative) a specialiștilor din domeniu. 

 

8. Infrastructura de cercetare utilizată în cadrul proiectului a constat din: 

 colecții, arhive sau date/ baze științifice naționale și internaționale cu referire la problematica 

abordată 

 sisteme informatice și platforme electronice accesate cu ocazia schimbului de idei și a 

preluării modelelor de bune practice în domeniu (de la Universitatea “Al.I.Cuza” Iași; Universitatea 

“Dunărea de Jos” Galați; Universitatea din București etc.); 

 orice altă infrastructură de cercetare și inovare de natură unică, deschisă utilizatorilor externi , 

accesată de pe internet. 

 

9. Colaborare la nivel național în cadrul implementării proiectului  

Iniţiativele de cercetare din cadrul proiectului s-au soldat și cu activități de promovare, cooperare, 

învățare reciprocă şi schimb de experienţă la nivel național. Inițiativa a oferit posibilitatea 

organizațiilor sportive din  Republica Moldova, specialiștilor din domeniu, sportivilor de 

performanță și cadrelor didactice (în special celor care au participat la programe de formare continuă 

din cadrul USEFS) să colaboreze constructiv în vederea realizării demersului științific, împărtăşind şi 

confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând astfel rezultate tangibile. 

 

 



 
 

10. Colaborare la nivel internațional în cadrul implementării proiectului  

Activitățile de colaborare la nivel international s-au concretizat în principal în rezultate tangibile 

sub forma unor articole științifice prezentate în cadrul Conferințelor Internaționale din România,  

precum și prin realizarea unui schimb de experiență lansat la invitația (se anexează) Universității 

“Al.I.Cuza” din Iași în vederea partcipării la realizarea unor cercetări commune, având ca 

problematică de bază “Modele de bune practice în domeniul pregătirii managerial - legislative - 

sportive” a viitorilor specialiști din domeniu. De asemenea, au fost realizate discuții în cadrul  unor  

reuniuni online organizate în acest sens.  

 

11. Dificultățile în realizarea proiectului  

Dificultăți în realizarea  proiectului au fost legate de: 

 mobilizarea tuturor instrumentelor și a resurselor alocate pentru a oferi asistență în vederea 

realizării integrale a rezultatelor științifice planificate; 

 modificările parvenite  în  finanțare care au impus o replanificare a activităților; 

 posibilități limitate de deplasare în centre universitare de peste hotare; 

 imposibilitatea organizării unor activități suplimentare cu referire la problematica cercetării pentru 

a suplimenta interviurile cu diferite categorii de respondenți (datorită situației pandemice din țară).  

 

12. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de prezentări la foruri științifice 

(comunicări, postere – pentru cazurile când nu au fost publicate în materialele conferințelor, 

reflectate în p. 6) 

 

 International Scientific Conference ”Youth in the Perspective of the Olympic Movement”, 

March 19-20, Brasov, 2021, ONLINE 

CALUGHER V., AMELICICHIN E. Intercultural competence - a need for contemporary teacher.  

 Working Papers of theWorld LUMEN Congress 2021. Iasi, Romania | May 26-30th 2021 

BUDEVICI-PUIU, L. The professional training conception of the specialist in the field of physical 

culture, ONLINE 

TRIBOI. V. Current Issues of the Motivation Concept in the Instructive-Educational Process with 

Minor – Pupils The professional training conception of the specialist in the field of physical culture, 

ONLINE 

 

 International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, 10
th

 Edition, 

Bucharest 11-13 June 2020, ONLINE 

LUNGU E., NASTAS N. The principle of doping in sport and the consequences of its use.  

BUDEVICI-PUIU L. The professional training conception of the specialists in the field of physical 

culture.  

 Congresului Științific Internaţional. Chișinău: USEFS, 2021, p. 102-108. ISBN 978-9975-

131-99-5 

NASTAS N. The role of modern language in the development of performances in the field of 

physical culture. 



 
 

NASTAS N., FILIPOV V. Utilizarea metodologiei de formare și evaluarea educației fizice 

atitudinale în scopul perfecțiunii fizice și sporirea gradului capacității de muncă fizică și intelectuală. 

 LUMEN International Online Scientific Conference | Communicative Action & 

Transdisciplinarity in the Ethical Society | LUMEN CATES 2021 | November 26th, 2021 | 

Bucharest & Targoviste 

BUDEVICI-PUIU, L., BUDEVICI – PUIU, A. Modelul praxiologic al Concepției integrate a 

sportului în Republica Moldova (în curs de participare). 

BUDEVICI-PUIU, L., MANOLACHI, V. Autonomia și specificitatea sportului în context național 

și european (în curs de participare). 

NASTAS N. Corruption and sport: a game yet to win (în curs de participare). 

LUNGU E. Sports corruption in our society: an analysis of people's cognition (în curs de 

participare). 

 

 Conferinței Internaționale „Interdisiciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” 2-

4 decembrie 2021, Chișinău 

BUDEVICI-PUIU, L. Versatilitatea activității managerului sportiv reflectată în standardul 

profesional (în curs de participare). 

NASTAS N., LUNGU E. The necessity of managerial concultancy in sports activity. În: Materialele 

Conferinței Internaționale „Interdisiciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” 2-4 

decembrie 2021, Chișinău, Republica Moldova (în curs de participare) 

 

17. Informație suplimentară referitor la activitățile membrilor echipei în anul 2021 

 

 Redactor / membru al colegiilor de redacție al revistelor naționale / internaționale (Opțional) 

BUDEVICI-PUIU L. Revista teoretico-științifică ”Știința culturii fizice” – redactor-șef adjunct 

https://scf.usefs.md/consiliul_editorial.php  

BUDEVICI-PUIU A. Revista teoretico-științifică ”Știința culturii fizice” – membru al comitetului 

științific https://scf.usefs.md/comitetul_stiintific.php  

NASTAS N. Revista teoretico-științifică ”Știința culturii fizice” – redactor 

https://scf.usefs.md/consiliul_editorial.php 

LUNGU E. Revista teoretico-științifică ”Știința culturii fizice” – secretar responsabil 

https://scf.usefs.md/consiliul_editorial.php 

 

18. Rezumatul activității și a rezultatelor obținute în proiect  

În perioada de raportare (2021) s-au efectuat cercetări în cadrul proiectului Concepția 

integrată a sportului național: buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea 

dopajului și a corupției instituţionale cu o echipă formată din 7 cadre științifico–didactice 

(cercetători) dintre care 4 doctori în științe pedagogice. Toate lucrările planificate pentru 

perioada de referinţă au fost îndeplinite în volumul preconizat, în termenii stabiliţi şi la nivel 

satisfăcător.  

Finanţarea cercetărilor ştiinţifice s-au  efectuat din bugetul de stat prin intermediul ANCD şi 

parţial din mijloace speciale. Alocaţiile financiare în perioada anului 2021 au constituit 

https://scf.usefs.md/consiliul_editorial.php
https://scf.usefs.md/comitetul_stiintific.php
https://scf.usefs.md/consiliul_editorial.php
https://scf.usefs.md/consiliul_editorial.php


 
 

358,3 mii lei. 

Rezultatele cercetărilor efectuate s-au concretizat în următoarele: 1 monografie în ţară 

(Industria sportivă și autonomia sportului); 4 cursuri universitare (Fundamente teoretice 

ale statului și dreptului; Antreprenoriat în sport; Managementul organizațiilor de educație 

fizică și sport; Istoria managementului sportiv în Republica Moldova), 1 dicționar bilingv 

de management și drept sportiv. De asemenea, au fost publicate 14 articole științifice și 6 

rezumate în culegeri științifice. 

A fost organizat 1 manifestare ştiinţifică: Simpozionului Științific cu genericul “Practici 

naționale și internaționale cu privire la reglementarea culturii fizice” în cadrul 

Laboratorului științific al catedrei de specialitate – Managementul Culturii Fizice unde au 

fost prezentate și aprobate rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului cu genericul 

Importanța cercetării științifice în formarea specialiștilor din domeniu. 

 

During the reporting period (2021), researches were carried out within the project “The 

integrated concept of national sport: good governance, protection of minors, combating 

doping and institutional corruption” with a team of 7 scientific-teaching staff (researchers), 

including 4 PhD in pedagogical sciences. All the works planned for the reference period were 

completed in the expected volume, terms and at a satisfactory level. 

The financing of scientific research was carried out from the state budget through ANCD and 

partly from special means. The financial allocations during 2021 amounted to 358.3 thousand 

lei. 

The results of the researches were materialized in the following: 1 monograph in the country 

(Sports industry and sports autonomy); 4 university courses (Theoretical Foundations of State 

and Law; Entrepreneurship in Sports; Management of Physical Education and Sports 

Organizations; History of Sports Management in the Republic of Moldova), 1 bilingual 

dictionary of management and sports law. Also, 14 scientific articles and 6 abstracts in 

scientific collections were published. 

A scientific event was organized: Scientific Symposium entitled "National and international 

practices on the regulation of physical culture" in the Scientific Laboratory of the specialized 

department - Management of Physical Culture, where were presented and approved the 

scientific results obtained in the project with the generic Importance of scientific research in 

the training of the specialists in the field. 

 

 

19. Recomandări, propuneri 

 Extinderea colaborării mediul științific cu autoritățile publice și cu organizațiile sportive în 

ceea ce privește problematica abordată în cercetare. 

 Adoptarea și actualizarea cadrului legal național cu privire protejarea minorilor în cadrul 

competițiilor sportive, inclusiv și a mecanismului său de implementare. 

 Recunoașterea independenței federațiilor sportive naționale și respectarea autonomiei lor 

normative. 



 
 

 Respectarea dreptului entităților sportive de a organiza alegeri libere de orice influență 

externă, precum și creșterea gradului de responsabilitate al acestora pentru asigurarea și 

aplicarea principiilor bunei guvernări. 

 Dezvoltarea imaginii sportului și protejarea de conflicte de interese ce ar putea afecta 

independența și integritatea evenimentelor sportive ale cluburilor. 

 Creșterea numărului de publicații științifice în domeniul de referință. 

 

 

 

 

 

Conducătorul de proiect: Budevici-Puiu Liliana  __________________ 

 

 

 

Data: 15.11.2021  

 

 

 



 
 

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanțare 

 

Cifrul proiectului: 20.80009.0807.40 

 

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea 

Cod Anul de gestiune 

Eco 

(k6) 
Aprobat 

Modificat 

+/- 
Precizat 

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 211180 264.3  264.3 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 212100 63.4  63.4 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicală achitate 

de angajator și angajați pe teritoriul țarii 

212210    

Deplasări în interes de serviciu peste hotare 222720    

Servicii editoriale 222910 30.6  30.6 

Servicii de cercetări științifice 222930    

Servicii neatribuite altor aliniate 222990    

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de 

birou 

316110    

Procurarea activelor nemateriale 317110    

Procurarea pieselor de schimb 332110    

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare  334110    

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de 

birou 

336110    

Total  358.3  358.3 

 

  

Conducătorul organizației: Manolachi Veaceslav ________________ 

  

Contabil șef:                       Popov Margareta ___________________ 

 

Conducătorul de proiect:   Budevici-Puiu Liliana ________________ 

 

  

 

Data: 15.11.2021  

 

 



 
 

 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului 20.80009.0807.40 

 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume (conform 

contractului de finanțare) 

 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de muncă 

conform 

contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

1.  Budevici-Puiu Liliana 1969 dr. 0,5 02.01.2020  

2.  Budevici-Puiu Anatolie 1958 dr. 0,5 02.01.2020  

3.  Amelicichin Ecaterina 1978 dr. 0,5 02.01.2020 01.10.2021 

4.  Triboi Vasile 1953 dr. 0,5 02.01.2020 01.10.2021 

5.  Lungu Ecaterina 1981 - 0,5 02.01.2020  

6.  Nastas Natalia 1983 dr. 0,5 02.01.2020  

7.  Ignat Inna 1987 - 0,5 02.01.2020  

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de finanțare  

 

 

Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2021 

Nr Nume, prenume  Anul nașterii Titlul științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data angajării 

1.  Cicala Alexandru 1987 dr. 0,5 01.10.2021 

2.  Cojocaru Vladlen 1983 dr. 0,5 01.10.2021 

 

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării  

 

 

 

Conducătorul organizației: Manolachi Veaceslav ________________ 

 

Contabil șef:                       Popov Margareta ___________________ 

 

Conducătorul de proiect:   Budevici-Puiu Liliana ________________ 

 

 

 

Data: 15.11.2021   

 

 


