
 
 

RECEPȚIONAT 

Agenția Națională pentru Cercetare  

și Dezvoltare _____________________ 

___  _______________ 2020 

AVIZAT 

Secția AȘM __________________ 

 

___  _______________ 2020 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL 

privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) 

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

dopajului și a corupției“ cu cifrul nr. 20.80009.0807.40. 

 

Prioritatea Strategică IV:                              Provocări societale 

 

 

Conducătorul proiectului                              Budevici – Puiu Liliana            ____________ 

       

 

Rectorul USEFS                                           Veaceslav  Manolachi               _____________ 

      

 

Consiliul științific USEFS                             Buftea Victor                             _____________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău, 2020 



 
 

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 literaturii de specialitate, a practicii naționale și internaționale cu privire la 

asigurarea bunei guvernanțe în sport, a contracarării dopajului și corupției în sport.  

3. Organizarea și desfășurarea Conferinței științifice cu participare internațională cu genericul    

„Autonomia, integritatea și combaterea dopajului și corupției în sport”. 

4. Publicarea monografiilor și a articolelor științifice. 

5. 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 asigurarea bunei guvernanțe în 

sport, a contracarării dopajului și corupției în sport. 

3. Planificarea și realizarea activităților în vederea desfășurării Conferinței științifice cu 

participare Internațională cu genericul „Autonomia, integritatea și combaterea dopajului și 

corupției în sport”. 

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 materialelor pentru realizarea conferinței  științifice internaționale (invitații, program, 

materialele conferinței etc.). 

5. Comunicarea cu autoritățile în domeniu (Direcția Sport din cadrul Ministerului Educației, Culturii 

și Cercetării, Agenția Antidoping a Republicii Moldova), precum și cu reprezentanții legali ai 

Federațiilor Sportive Naționale, Școlilor Sportive și ai Centrului de pregătire Olimpică 

6.Studierea practicii naționale și internaționale cu privire la buna guvernanță în sport, a protejării  

minorilor și a combaterii fenomenelor de dopaj și corupție. 

7. Realizarea unor studii de cercetare cu referire la problematica aprobată. 

8. Publicarea monografiilor și a articolelor științifice. 



 
 

9. Participarea la conferințe internaționale cu prezentarea și diseminarea rezultatelor științifice. 

 

5. Rezultatele obținute  

Activitatea de cercetare - inovare a echipei de proiect Concepția integrată a sportului național: 

buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției s-a planificat și  

realizat în această etapă anuală de către cadrele științifice și științifico-didactice implicate, fiind  

monitorizată de directorul de proiect. Eficiența activității de cercetare și inovare în cadrul 

proiectului se reflectă în realizarea indicatorilor principali care sunt obligatorii conform 

planului aprobat.  

Analiza literaturii de specialitate, a practicii naționale și internaționale cu privire la asigurarea 

bunei guvernanțe în sport, ne-a permis să constatăm, că sportul este văzut de miliarde de 

oameni din întreaga lume. Pe lângă îmbunătățirea sănătății publice prin activitate fizică, sportul 

are funcții sociale, educaționale și culturale. Mai mult, acesta conferă, valori importante 

precum spiritul de echipă, solidaritatea, respectul pentru ceilalți și fair-play, învațând 

importanța regulilor. Pentru a păstra aceste valori și a menține încrederea cetățenilor în sport, 

este obligatorie o gestionare responsabilă și transparentă. Buna guvernanță într-un context 

sportiv poate fi înțeleasă ca și„cadrul și cultura în care un organism sportiv își stabilește 

politica, își îndeplinește obiectivele strategice, se implică cu părțile interesate, monitorizează 

performanța, evaluează și gestionează riscurile și raportează membrilor săi despre activitățile și 

progresele sale , inclusiv furnizarea de politici și reglementări sportive eficiente, durabile și 

proporționale. Comercializarea în creștere a sportului a amplificat impactul socioeconomic al 

normelor emise de organismele sportive, iar o  guvernare deficitară ar putea avea repercusiuni 

negative substanțiale asupra societății în general. Totodată, printr-o analiză a dopajului și 

corupției în sport, putem menționa că  în societatea contemporană acestea reprezintă fenomene 

aflate într-o continuă ascensiune. Buna funcționare a sferei culturii fizice și sportului, 

presupune implicarea mai multor specialiștii din diverse domenii, cum ar fi economic, 

management și, desigur, juridic. Cu toate acestea, sportul, ca orice alt domeniu de activitate, 

poate fi, în unele cazuri, evaluat de Codul Penal / Codul Contravențional ale unui stat (după 

caz). În acest context putem exemplifica anumite crime economice din sport:  

- darea de mită a participanților  și organizatorilor de competiții sportive profesionale și 

comerciale spectaculoase; 

- obligarea de a finaliza o tranzacție sau de a refuza finalizarea acesteia; 

- afaceri ilegale; 

- evaziunea de la plata impozitelor și (sau) taxelor ; 

- nedeclararea fondurilor sau a bunurilor unei organizații sau ale unui antreprenor individual, în 

detrimentul cărora ar trebui colectate impozite și (sau) taxe. 

Sportul este o industrie uriașă și foarte profitabilă, circulația în special a fluxurilor 

semnificative de numerar prin organizații internaționale, precum Federația Internațională de 

Fotbal și Comitetul Internațional Olimpic. Faptul că aceste nume au devenit aproape sinonime 

cu corupția spune multe despre situația actuală din sport. Starea de fapt din sportul profesional 

dictează propriile sale reguli și nevoi. 

Principalii indicatori care rezultă din activitatea  de cercetarea și de inovare a echipei de proiect 

sunt:   

 numărul articolelor (naționale și internaționale) elaborate și publicate; 

 efectuarea cercetărilor ştiinţifice în conformitate cu tematica propusă spre realizare și 

aprobare în cadrul laboratorului științific al catedrei de specialitate Managementul Culturii 

Fizice; 



 
 

 numărul de monografii științifice elaborate și publicate;  

 implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în procesul de predare; 

 veniturile din activitatea de cercetare și  inovare aferentă proiectului de cercetare; 

 cheltuielile aferente cercetărilor și inovărilor;  

 numărul manifestărilor științifice organizate și desfășurate de USEFS în perioada de 

referință; 

 numărul rezultatelor științifice materializate în teze de licență/masterat/doctorat/postdoctorat 

Rezultatele cantitative ale cercetărilor efectuate în anul 2020 s-au concretizat în următoarele 

publicaţii: 

- 9 rezumate științifice; 

- 16 articole științifice internaționale; 

- 1 ghid metodologic; 

- 3 cursuri universitare; 

- 1 monografie; 

- 1 crestomație. 

Echipa de proiect alături de comunitatea științifică USEFS a organizat și desfășurat online (pe 

platforma ZOOM) în data de 05 Noiembrie manifestarea științifică internaţională cu genericul 

“Autonomia, integritatea, combaterea dopajului și a corupției în sport”. La eveniment au 

participat reprezentanți ai autorităților naționale (Zubcu Victor, director general, Agenția 

Națională Antidoping , Gheorghiu Ivan, secretar de stat în domeniul tineretului și sportului); 

reprezentanți ai Federațiilor Naționale pe probe de sport (Balan Anatolie, președintele 

Federației de Atletism, Frunză Ion, manager Federația de Atletism, Golovei Andrei, 

președintele Federației de Orientare Sportivă, Berzoi Ruslan, vicepreședintele Federației de 

Fotbal, Zubic Eugen, departamentul integritate, Federația de Fotbal), reprezentantul  Centrului 

Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Ceban Nicolae, director), doctoranzi, precum și 

particpanți cu susțineri de lucrări din România, China, Algeria, Marea Britanie. 

De asemenea, a fost organizată și desfășurată la catedra de specialitate o masă rotundă cu 

genericul Importanța cercetării științifice în formarea specialiștilor din domeniu, cu privire la 

aprobarea și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul acestei etape  de către membrii 

proiectului. În acest context, putem menționa, că opiniile formulate în cadrul Conferinței de 

către participanții la dezbateri s-au centrat pe ideea, că 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)). De asemenea, 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.  Autoritățile publice centrale și locale care supervizează sportul național 

sunt responsabile de elaborarea și aprobarea documentelor de  politici cu referire la eradicarea 

fenomenelor de dopaj și corupție din acest domeniu, și nu numai. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2143(INI)


 
 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații  

2. Articole  în reviste ştiinţifice  

2.1. în reviste din bazele de date Web of Science şi SCOPUS 

BUDEVICI-PUIU L. Undermining Sports values by Arranging the Matches. In: Postmodern 

Openings, 2020, Volume 11, Issue 2 Supl. 1, p. 215-221. ISSN: 2068-0236, e-ISSN 2069-9387 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3108/2484    

BUDEVICI-PUIU L. Guidelines and best practices in managerial - legislative - sports training 

in the field of physical culture. În: Revista Românească pentru Educație Multidimensională 

Lumen, numărul din decembrie 2020 

BUDEVICI-PUIU L., MANOLACHI V., MANOLAVHI Vc. Specific elements of good 

governance in sport, as important factors in ensuring the management. În: Revista Romanească 

pentru Educație Multidimensională Lumen, numărul din decembrie 2020 

 

2.2. în reviste din străinătate recunoscute 

DORGAN V., PRODAN D., NASTAS N. Food principles providing muscular activity energy 

in the sports training of students practicing powerlifting. In: International proceedings of 

human motricity /ICPESK 2020, Supplementary Issue of Discobolul, București, România, 

p.63-69. DOI: 10.35189/iphm.icpesk.2020.10 

CALUGHER V., AMELICICHIN E. The evidence of the graduates professional insertion – a 

performance indicator of the educational process quality. In: Bulletin of the Transilvania 

University of Braşov. Series IX: Sciences of Human Kinetics • Vol. 14(63) No. 2 – 2020. 

 

2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, categoria B 

LUNGU, E., CALUGHER, V., BRANIȘTE, G. Formarea profesională a viitorilor specialiști 

în domeniul turismului bazată pe calitățile de personalitate. În: Știința culturii fizice, nr. 35/1, 

Chișinău, 2020. 

TRIBOI V., NASTAS N. Aspecte pedagogice și organizaționale ale luptei cu dopajul în sport. 

În: Știința culturii fizice, nr. 35/1, Chișinău, 2020. 

 

3. Articole  în culegeri ştiinţifice 

3.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

POPESCU D.-L., LUNGU E., NASTAS N. Types, characteristics and current trends of the 

recreation phenomenon by means of wushu martial art. In: Scientific and practical conference 

"Information and innovative technologies in science and education" (with international 

participation) October 28 - 29, 2020. Taganrog.  

 

3.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

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

Sănătate: Congres științific internațional, Ediția a V-a, Chișinău: USEFS, 2020.  

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

physical culture. În: Sport. Olimpism. Sănătate: Congres științific internațional, Ediția a V-a, 

Chișinău: USEFS, 2020. 

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

Congres științific internațional, Ediția a V-a, Chișinău: USEFS, 2020. 

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

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

Congres științific internațional, Ediția a V-a, Chișinău: USEFS, 2020. 

 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3108/2484


 
 

3.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională 

BUDEVICI-PUIU L. Violența sexuală și maltratarea minorilor în context sportiv. In: 

Autonomia, integritatea, combaterea dopajului și a corupției în sport: Conferință științifică cu 

participare internațională. Chișinău, USEFS, 5 noiembrie, 2020.  

NASTAS N., LUNGU E. Combaterea fenomenului de corupție în sportul internațional. In: 

Autonomia, integritatea, combaterea dopajului și a corupției în sport: Conferință științifică cu 

participare internațională. Chișinău, USEFS, 5 noiembrie, 2020.  

BUDEVICI-PUIU A., DINA N.-A. Prevenirea activităților deviante juvenile prin mijloace de 

educație fizică. In: Autonomia, integritatea, combaterea dopajului și a corupției în sport: 

Conferință științifică cu participare internațională. Chișinău, USEFS, 5 noiembrie, 2020.  

AMELICICHIN E., TRIBOI V. Prevenirea și combaterea violenței și intoleranței în sport. In: 

Autonomia, integritatea, combaterea dopajului și a corupției în sport: Conferință științifică cu 

participare internațională. Chișinău, USEFS, 5 noiembrie, 2020. 

 

3.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 

BUDEVICI-PUIU A., ARMANOV S. Managerii în domeniul culturii fizice și sportului din 

Moldova în condițiile moderne de piață. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice, Ediţia a 5-

a. „Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", 5 octombrie 2020, Chişinău: S. n., 

2020 (Tipogr. "Print-Caro"), pp. 87-95. ISBN 978-9975-3076-9-7.  

 

4. Teze în culegeri ştiinţifice 

3.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

BUDEVICI-PUIU L. Epistemological landmarks of the specialists managerial-legislative 

training in the field of physical culture. In: International Scientific Conference 4th LUMEN 

EDU. Working paper volume. Târgoviște, România, 2020, p. 11-12. 

BUDEVICI-PUIU L. Undermining Sports values by Arranging the Matches. In: 14th Lumen 

International Scientific Conference (Online). Rethinking social activity. Iasi,  22-23 May, 

2020, p.33-34. 

BUDEVICI-PUIU A. History of Corruption in Sport. In: 14th Lumen International Scientific 

Conference (Online). Rethinking social activity. Iasi,  22-23 May, 2020, p.32. 

TRIBOI V., NASTAS N. Pedagogical and Organizational Aspects in the Fight against Doping 

in Sport. In: 14th Lumen International Scientific Conference (Online). Rethinking social 

activity. Iasi,  22-23 May, 2020, p. 176-177. 

TRIBOI V, NASTAS N. The Fight Against Corruption In Sport: International And National 

Experience. In: International Scientific Conference 4th LUMEN EDU. Working paper volume. 

Târgoviște, România, 2020, p. 76-77.  

LUNGU E. Doping Control in The Republic of Moldova: Specific Features. In: International 

Scientific Conference 4th LUMEN EDU. Working paper volume. Târgoviște, România, 2020, 

p. 44-45. 

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

of the higher education institution. In: Youth in the perspective of the olympic movement: 

International Scientific Conference. Brasov, 2020, p. 52.  

AMELICICHIN E., CALUGHER, V. The evidence of the graduates professional insertion – a 

performance indicator of the educational process quality. In: Youth in the perspective of the 

olympic movement: International Scientific Conference. Brasov, 2020, p. 52.  

AMELICICHIN E., DUDNIC E. Some Aspects of Anti-Doping Control. In: International 

Scientific Conference 4th LUMEN EDU. Working paper volume. Târgoviște, România, 2020, 

p. 5-6. 



 
 

8. Lucrări științifico-metodice și didactice  

BUDEVICI-PUIU L. Managementul proiectelor. Curs universitar. Chișinău: Ed. Valinex, 

2020, 127 p. ISBN 978-9975-68-398-2 

BUDEVICI-PUIU L. Ghid metodologic de drept sportiv. Chișinău: Ed. Valinex, 2020, 320 p. 

ISBN 978-9975-68-413-2 

BUDEVICI-PUIU A., BRANIȘTE G., POPA G. Management aplicat în știința sportului și 

educației fizice. Chişinău : USEFS, 2020 (Tipogr. "Valinex"). 163 p. ISBN 978-9975-68-401-9 

BUDEVICI-PUIU A., LUNGU E., BURLACU A.-G., ONOI M. Istoria turismului. (curs 

liceal de orientare profesională „proiect”) Chişinău : USEFS, 2020 (Tipogr. "Valinex"). 216 p. 

ISBN 978-9975-68-399-9. 

BUDEVICI-PUIU L., TRIBOI V., BUDEVICI-PUIU A. Buna guvernanța în sport. 

Chișinău: Ed. Valinex, 2020 (in curs de publicare) 

BUDEVICI-PUIU L. Eradicarea corupției și a dopajului în sport. Crestomație. Chișinău: Ed. 

Valinex, 2020 (in curs de publicare) 

 

7. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  

teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice  

 International Scientific Conference 4th LUMEN EDU (Online). Working paper volume. 

Târgoviște, România, 25-26 November 2020. 

BUDEVICI-PUIU L. Epistemological landmarks of the specialists managerial-legislative training 

in the field of physical culture (sesiunea plenară). 

LUNGU, E. Doping Control in The Republic of Moldova: Specific Features. 

AMELICICHIN E., DUDNIC E. Some Aspects of Anti-Doping Control. 

TRIBOI V., NASTAS N. The Fight Against Corruption In Sport: International And National 

Experience 

 

 14th Lumen International Scientific Conference (Online). Rethinking social activity. Iasi,  22-23 

May, 2020 

BUDEVICI-PUIU L. Undermining Sports values by Arranging the Matches. 

TRIBOI V., NASTAS N. Pedagogical and Organizational Aspects in the Fight against Doping in 

Sport. 

BUDEVICI-PUIU A. History of corruption in sports. 

 

 Youth in the perspective of the olympic movement: International Scientific Conference. Brasov, 

2020. 

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

the higher education institution. 

AMELICICHIN E., CALUGHER, V. The evidence of the graduates professional insertion – a 

performance indicator of the educational process quality. 

 

 Scientific and practical conference "Information and innovative technologies in science and 

education" (with international participation),  October 28 - 29, 2020. Taganrog 

POPESCU D.-L., LUNGU E., NASTAS N. Types, characteristics and current trends of the 

recreation phenomenon by means of wushu martial art. 

 

 Congres științific internațional „Sport. Olimpism. Sănătate”, Ediția a V-a, Chișinău, USEFS, 11-

12 septembrie 2020 



 
 

BUDEVICI-PUIU L. Principiul autonomiei în organizarea sportive 

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

physical culture 

BUDEVICI-PUIU A., LUNGU E. Fapte de corupție în sport. 

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

ale viitorilor specialiști în domeniul turismului. 

 

 Conferință științifică cu participare internațională „Autonomia, integritatea, combaterea 

dopajului și a corupției în sport”,  Chișinău, USEFS, 5 noiembrie, 2020 

BUDEVICI-PUIU L. Violența sexuală și maltratarea minorilor în context sportiv. 

NASTAS N., LUNGU E. Combaterea fenomenului de corupție în sportul internațional. 

BUDEVICI-PUIU A., DINA N.A. Prevenirea activităților deviante juvenile prin mijloace de 

educație fizică. 

AMELICICHIN E., TRIBOI V. Prevenirea și combaterea violenței și intoleranței în sport. 

 

 Conferinţa ştiinţifico-practică „Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", Ediţia a 5-a. 

5 octombrie 2020, Chişinău 

BUDEVICI-PUIU A., ARMANOV S. Managerii în domeniul culturii fizice și sportului din 

Moldova în condițiile moderne de piață. 

 

8. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală  

- 

9. Materializarea rezultatelor obținute  

Forme de materializare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului: 

 Tematica abordată în cadrul proiectului s-a reflectat și în cercetările studenților USEFS (Ciclul I-

II): 

 Ciobanu Veronica, facultatea Pedagogie, specialitatea Managementul Culturii Fizice, 

„Managementul performant al organizaţiilor sportive prin modelare managerială” conducător 

ştiinţific, Budevici – Puiu Liliana conf. univ.,dr.; 

 Mantaluța Sergiu, cu tema „Fundamente ale procesului  managerial în structurile sportive” 

conducător ştiinţific, Budevici – Puiu Anatolie, prof. univ.,dr.; 

 Lupașcu Maria, cu tema „Managementul calităţii şi al riscului în cadrul organizaţiilor sportive” 

conducător ştiinţific, Budevici – Puiu Anatolie, prof. univ.,dr.; 

 Mereuța Nicolae, cu tema „Managementul culturii fizice și sportului în Republica Moldova” 

conducător ştiinţific, Budevici – Puiu Anatolie, conf. univ.,dr. 

 Cursul universitar „Managementul proiectelor” cu utilizarea acestuia de către doctoranzii 

USEFS (27 de doctoranzi evaluați în sesiunea octombrie 2020), constituind un suport la elaborarea 

unor proiecte de cercetare.  

 Ghidul metodologic de drept sportiv – constituind suport pentru studenții Ciclul I (programul de 

studii Organizarea și dirijarea sportului) și Ciclul II (Educație, management și marketing în sport) la 

disciplina de studiu - Drept sportiv. 

 Rezultatele științifice implementate în teze de doctorat (Perfecționarea pregătirii profesionale a 

cadrelor didactice din domeniu prin predarea bazată pe investigații științifice, drd.Vechiu Cosmin) și 

postdoctorat („Teoria și praxiologia pregătirii manageriale-legislativ-sportive a specialiștilor din 

domeniu în societatea cunoașterii“ cu cifrul nr. 20.00208.1908.08, postdoctorand Budevici-Puiu 

Liliana). 



 
 

10. 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 a membrilor echipei de cercetare în centre universitare de 

peste hotare. 

Pentru soluţionarea dificultăţilor se propun următoarele soluţii:  

 continuarea finanţării proiectului, fapt care ar permite obținerea unor rezultate științifice 

suplimentare pentru a eficientiza cercetările ştiinţifice în domeniu; 

 extinderea ariei cercetărilor prin implicarea mai multor federaţii de profil, cluburi şi şcoli 

sportive în procesul de cercetări ştiinţifice desfăşurate de colaboratorii universităţii. 

 intensificarea procesului editorial prin publicarea unui număr mai mare de materiale ştiinţifice 

bazate pe rezultatele investigaţiilor realizate în cadrul proiectelor (cărţi, monografii etc.). 

 intensificarea relațiilor de colaborare dintre USEFS și alte instituții de profil din străinătate 

prin asigurarea posibilităților de deplasare a tinerilor cercetători în centre universitare de peste 

hotare. 

 

11. Concluzii  

În perioada de raportare (2020) s-au efectuat cercetări în cadrul proiectul 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 2020 au constituit 358,3 

mii lei. 

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

guvernanță în sport); 3 cursuri universitare (Managementul proiectelor, Managementul 

aplicat în știința sportului și educației fizice; Istoria turismului sportiv), 1 ghid metodologic 

de drept sportiv și 1 crestomație (Eradicarea corupției și a dopajului în sport). De 

asemenea, au fost publicate 16 articole științifice și 9 rezumate în culegeri științifice. 

A fost organizată 1 manifestare ştiinţifică: “Autonomia, integritatea, combaterea dopajului 

și a corupției în sport” și o masă rotundă 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. 

   

Conducătorul de proiect: Budevici – Puiu Liliana  ____________________ 

 

Data: 30.11.2020 

 

LŞ 



 
 

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 Executat Sold 

Remunerarea muncii angajaților 

conform statelor 

211180 233,4  233,4 213,7 19,7 

Contribuții de asigurări sociale de 

stat obligatorii 

212100 42,0  42,0 38,5 3,5 

Prime de asigurare obligatorie de 

asistenta medicală achitate de 

angajator și angajați pe teritoriul 

țarii 

212210 10,5  10,5 9,6 0,9 

Deplasări în interes de serviciu 

peste hotare 

222720 21,3 -21,3    

Servicii de cercetări științifice 222930 45,1 +17,8 62,9 62,9  

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 3,0 -2,8 0,2 0,2  

Procurarea materialelor de uz 

gospodăresc și rechizite de birou 

336110  +9,3 9,3 9,3  

Procurarea activelor nemateriale 317110      

Procurarea pieselor de schimb 332110      

Procurarea produselor alimentare 333111 3,0 -3,0    

Procurarea medicamentelor si 

materialelor sanitare  

334110      

Total  358,3 - 358,3 334,2 24,1 

  

Conducătorul organizației _________________/    Manolachi Veaceslav 

  

Contabil șef ___________________/     Popov Margareta 

 

Conducătorul de proiect _________________/     Budevici-Puiu Liliana 

 

  

 

Data:  30.11.2020 

 

LŞ 



 
 

 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului ________________________ 

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  

4.  Triboi Vasile 1953 dr. 0,5 02.01.2020  

5.  Lungu Ecaterina 1981 - 0,5 02.01.2020  

6.  Nastas Natalia 1983 - 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 
14,3 

 

Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2020 

Nr Nume, prenume  Anul nașterii 
Titlul 

științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data 

angajării 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

 

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: 30.11.2020  

 

LŞ 


