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    Guvernul constată că, în anul 2007, Agenţia Sportului a întreprins un şir de măsuri organizatorice şi
practice în vederea realizării politicii statului în domeniul culturii fizice şi sportului şi Programului de
pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la ediţia a XXIX-a a Jocurilor
Olimpice de vară din anul 2008 (or. Beijing, China). Reieşind din priorităţile strategice, eforturile au
fost orientate, în special, spre asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor sportive
incluse în Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pentru anul 2007, adoptarea unor
măsuri eficiente în scopul creării bazei legislative pentru cooperare cu structurile internaţionale în
prevenirea dopajului în sport, reglementării cadrului normativ în relaţiile cu federaţiile sportive de profil
şi sportivii de performanţă, precum şi consolidării bazei tehnico-materiale în domeniu. Graţie acţiunilor
întreprinse de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei
publice locale, de comun acord cu federaţiile sportive de profil, au fost organizate, desfăşurate şi
asigurată participarea la 329 acţiuni incluse în Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale,
după cum urmează: campionate naţionale - 71, competiţii internaţionale - 159, inclusiv campionate
europene - 47, campionate mondiale - 30, cantonamente de pregătire -100, inclusiv în Moldova - 61,
iar peste hotare - 39.
    În Programul de pregătire către ediţia a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de vară din anul 2008
(or.Beijing, China) sînt incluse 19 ramuri de sport, în cadrul cărora în anul 2007 au fost finanţate 213
acţiuni sportive, în sumă de 9173480 lei. În cadrul acestor acţiuni sportive au fost obţinute 13 cote
olimpice, inclusiv: 5 la haltere, 2 la ciclism, 5 la atletism şi 1 la box. În vederea modernizării sistemului
de pregătire a sportivilor de performanţă, consolidării bazei tehnico-materiale, conform necesităţilor
contemporane, prin Hotărîrea Guvernului nr. 985 din 30 august 2007, a fost creat Centrul sportiv de
pregătire a loturilor naţionale.
    În conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, Moldova şi-a
asumat responsabilitatea de a participa la o serie de competiţii internaţionale, în scopul verificării
nivelului de pregătire fizică a sportivilor, promovării relaţiilor de bună vecinătate, prietenie şi colaborare.
    În acest context, delegaţiile sportive ale ţării au participat la următoarele foruri sportive de anvergură:
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Universiada Mondială din or. Bangkok (Thailanda) la care au fost obţinute 2 medalii de bronz; Jocurile
Europene la probele de sport neolimpice, ediţia I-a, or. Kiev (Ucraina), la care au fost obţinute 14
medalii (1 - de aur, 7 - de argint, 6 - de bronz); Jocurile Ţărilor Bazinului Mării Negre, ediţia I-a, or.
Trabzon (Turcia), la care au fost obţinute 20 medalii (1 - de aur, 4 - de argint, 15 - de bronz); Jocurile
Euroasiatice, ediţia I-a, or. Brest (Belarus), la care au fost obţinute 12 medalii (2 - de aur, 2 - de
argint, 8 - de bronz); Jocurile Europei de Sud-Est, ediţia I-a, or. Thesalonic (Grecia), la care au fost
obţinute 9 medalii (4 - de aur, 2 - de argint, 3 - de bronz).
    În scopul promovării unui mod de viaţă sănătos, în colaborare cu autorităţile publice centrale şi cele
locale, alţi parteneri sociali interesaţi, au fost organizate şi s-au desfăşurat 14 acţiuni sportive de masă,
la care au participat activ peste 130 mii sportivi şi amatori ai sportului. O semnificaţie deosebită a
competiţiilor cu caracter de masă a constituit-o antrenarea în ele a tinerei generaţii. Sub acest aspect
menţionăm Jocurile Juniorilor (75 mii elevi); Turneul republican de fotbal “Cupa Prim-ministrului (31 mii
elevi), Universiada republicană (3 mii studenţi) ş.a. Concomitent, au fost organizate şi s-au susţinut
activităţi sportive pentru diverse categorii sociale - veterani, persoane cu disabilităţi, combatanţi,
funcţionari publici, premilitari, angajaţi ai corpurilor diplomatice acreditate la Chişinău etc.
    Pentru realizarea planurilor menţionate mai sus, în special la compartimentul “Sportul de
performanţă”, în anul 2007 au fost aprobate cheltuieli de plată a burselor speciale în sumă de 1,2 mil.
lei pentru sportivii de performanţă, antrenori şi medici (în total, 59 persoane), iar cei mai buni sportivi,
antrenori şi echipe ale anului, pentru rezultate remarcabile, au beneficiat de premii speciale, în sumă de
1442,5 mii lei. Totodată, pentru merite în educarea tinerei generaţii de sportivi, rezultate remarcabile în
domeniul sportului, au fost acordate 3 titluri de “Antrenor Emerit”, 81 titluri de “Maeştru al sportului” şi
99 categorii sportive “Candidat în maestru al sportului”.
    În perioada gestionară a fost perfecţionat cadrul legislativ şi normativ în domeniu, au fost convocate
4 şedinţe ale Colegiului, întreprinse un şir de măsuri vizînd perfecţionarea şi atestarea cadrelor, evidenţa
şi controlul executării actelor legislative şi normative, respectarea drepturilor cetăţenilor la petiţionare,
protecţia socială a sportivilor, întărirea disciplinei de serviciu etc.
    De menţionat, totodată, că nu s-a reuşit pe deplin a crea condiţiile necesare pentru acreditarea
federaţiilor sportive de profil, asumarea de către federaţii şi sportivi a responsabilităţii pentru rezultatele
sportive scontate, precum şi crearea bazei tehnico-materiale moderne. Este evidentă necesitatea
intensificării în continuare a acţiunilor de ajustare a cadrului normativ-legal la cerinţele legislaţiei
internaţionale, în scopul susţinerii culturii fizice şi sportului, prevenirii şi combaterii fenomenului ce ţine
de plecarea sportivilor din loturile naţionale şi evoluarea lor pentru alte state. Se impun acţiuni de
prevenire a dopajului în sport, îmbunătăţire a calităţii documentelor, disciplinei executorii etc.
    În contextul celor expuse, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de informaţia prezentată de dl Andrei Cimili, director general al Agenţiei Sportului, şi se
consideră satisfăcătoare activitatea Agenţiei în anul 2007.
    2. Agenţia Sportului:
    va continua activitatea de perfecţionare a legislaţiei în domeniu, în scopul racordării ei la standardele
naţionale şi cele internaţionale;
    va asigura executarea integrală a Programului de pregătire a sportivilor din Republica Moldova
pentru participare la ediţia a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de vară, ediţia a XIII-a a Jocurilor
Paralimpice din anul 2008 (or. Beijing, China) şi va informa Guvernul despre rezultatele obţinute;
    în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei
publice locale, va întreprinde acţiunile de rigoare în vederea promovării în continuare a politicii statului
în domeniul culturii fizice şi sportului şi promovării unui mod de viaţă sănătos;
    va intensifica activitatea de creare a bazei tehnico-materiale moderne necesare pentru dezvoltarea şi
practicarea sportului de performanţă şi a sportului de masă.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Aparatului Guvernului.
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Prim-ministru                                                          Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 563. Chişinău, 6 mai 2008.
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