
DE COLABORARE
Nr. ______________ din __________________________________ 2017

mun. Chişinău
Prezentul contract este încheiat în temeiul Legii nr. 330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică şi sport, Legii

nr.  837  din  17.05.1996  cu  privire  la  asociaţiile  obşteşti,  Hotărîrii  Guvernului  nr.  356  din  26.03.2003  cu  privire  la
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a federaţiilor sportive naţionale şi Hotărîrii Guvernului nr. 1552
din 04.12.2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

Ministerul Tineretului şi Sportului
al Republicii Moldova

Federaţia Sportivă de ________________________
din Republica Moldova 

(în  continuare  „Minister”),  ce  activează  în  baza
Regulamentului
reprezentat prin
Ministrul Victor ZUBCU               
certificat de înregistrare nr.328715 din 05.02.2016
IDNO 1009601000256  
pe de o parte,

(în continuare „Federaţia sportivă”),  ce activează în  baza
Statutului,
reprezentată prin
Preşedintele _____________________________
certificat de înregistrare nr. _______________
IDNO _________________ 
pe de altă parte,

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Art. 1.
Obiectul contractului

1.1. Obiectul  prezentului  contract  îl  constituie  acţiunile  în  comun  stabilite  de  părţi,  privind  organizarea,
coordonarea și dezvoltarea ramurei sportive pregătirea sportivilor precum și asigurarea participării acestora la competiții
naționale și internaționale conform acordului adițional din anexa prezentului contract. 

Art. 2.
Durata contractului

2.1. Prezentul  Contract  se  consideră  încheiat  la  data  semnării  şi  intră  în  vigoare  la  data  de
___________2017, fiind valabil pînă la „31” decembrie 2020.

2.2. Prezentul  Contract  reprezintă  acordul  de  voinţă  al  ambelor  părţi  şi  este  semnat  astăzi,
___________2017.

2.3. Contractul va fi suplimentat de patru acorduri adiţionale anuale care va cuprinde obligaţiile părţilor ce
urmează a fi îndeplinite şi monitorizate trimestrial.

2.4. Contractul intră în vigoare la data stipulată în pct. 2.1. cu condiţia prezentării următoarelor acte:
a) Copia Certificatului de utilitate publică;
b) Copia Certificatului de înregistrare (inclusiv Extrasul din Registrul de Stat al Organizaţiilor Necomerciale);

c) Copia Statutului federației sportive;
d) Copia Certificatului de afiliere la Federatia Sportivă Intemaţională de profil, inclusiv dovada achitării ultimei

cotizaţii de membru sau actul prin care federaţia naţională a fost scutită.
e) Copia actului de colaborare cu Agenția Națională Antidoping.

*(Copiile  urmează  a  fi  confirmate  prin  aplicarea  semnăturii  preşedintelui  şi  prin  aplicarea  ştampilei  federatiei
sportive).

Art. 3.
Drepturile părţilor contractuale

3.1. Ministerul are dreptul:
3.1.1 Să aprobe de comun cu Federaţia sportivă componenţa Lotului naţional al Republicii Moldova la ramura

de sport respectivă, pe bază de concurs, în funcţie de nivelul realizărilor sportive.
3.1.2 Să rezilieze prezentul contract, unilateral fără implicarea terţilor, dacă Federaţia sportivă modifică – titlul,

conţinutul,  durata sau perioada de desfăşurare anunţată,  precum şi  în cazul în care comunică date, informaţii  sau
înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale
asumate de către Federaţia sportivă.

3.1.3 Să nu pună la dispoziţia Federaţiei sportive sursele financiare, în cazul în care nu au fost prezentate
documentele justificative sau/şi au fost încălcaţi termenii din prezentul contract ori nu dispune de mijloace financiare
necesare.

3.1.4 Să supravegheze și să controleze modul de utilazare a sumelor repartizate federațiilor sportive, precum
și modul de respectare a prevederilor legale, celor din statut și regulamentele federaților sportive. 

3.2. Federaţia sportivă are dreptul:
3.2.1 Să desfăşoare activităţi în vederea implementării prezentului contract, conform scopurilor statutare.
3.2.2. Să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
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3.2.3. Să reprezinte şi să apere interesele legitime ale membrilor săi în relaţiile cu Ministerul;
3.2.4. Să obţină de  la  Minister  informaţia  necesară pentru  desfăşurarea  activităţii  statutare,  conform

prevederilor Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;
3.2.5. Să creeze, în funcţie de necesităţi, din contul mijloacelor proprii, structuri subordonate locale;
3.2.6. Să participe  la  concursuri  naţionale şi  internaţionale în  vederea  obţinerii  burselor  de  la  stat,  de  la

alte ţări, inclusiv de la fundaţii şi organizaţii naţionale, străine şi internaţionale şi de la persoane particulare.
3.2.7. Să beneficieze de finanțare, potrivit prevederilor Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura

fizică şi sport, în limita alocațiilor bugetare.
3.2.8. Să organizeze, să coordoneze și să monitorizeze dezvoltarea ramurii sportive.
3.2.9. Să pregătească sportivi de performanţă.
3.2.10. Să  stabilească şi  să  dezvolte  relaţiile  de  colaborare  cu  federaţiile  similare  din  alte ţări,  cu  forul

continental şi mondial de specialitate.
3.2.11. Să  aplice în  dezvoltarea  ramurei  de  sport  care  o  reprezintă  prevederile  legislaţiei în  vigoare,  a

statutului şi regulamentelor proprii, precum și prevederile federaţiilor internaţionale;
3.2.12. Să  elaboreaze  strategia  de  dezvoltare  a  ramurii  de  sport  respective  şi  să  asigure  implementarea

acesteia.
3.2.13. Să propună Ministerului pentru aprobare:

2.13.a) Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pentru anul respectiv, la ramura sportivă pe
care o reprezintă, cu indicarea surselor financiare;

2.13.b)Să propună norme și cerințe pentru includerea în Clasificaţia sportivă a Republicii Moldova;
2.13.c) Mijloace financiare pentru dezvoltarea ramurei sportive respective.

Art. 4.
Obligaţiile contractuale ale părţilor

4.1 Ministerul se obligă:
4.1.1 Să acorde asistenţă şi suport în limita competenţelor sale funcţionale Federaţiei sportive la perfectarea

vizelor pentru delegaţiile sportive (delegate peste hotare şi delegaţiilor străine în cazul desfăşurării de către Federaţia
sportivă a competiţiilor internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova).

4.1.2 Să acorde asistenţă şi suport în limita competenţelor sale funcţionale Federaţiei sportive la stabilirea
legăturilor cu organele administraţiei publice locale.

4.1.3 Să emită ordine de activitate/desfăşurare/avizare a activităţilor vizate în Acordul adiţional anual, în timp
de 30 zile de la solicitare, în cazul în care este de acord cu propunerile federaţiei sportive şi aceasta a respectat
termenii prevăzuţi în prezentul contract.

4.1.4 Să respecte prevederile Codului Mondial Antidoping privind confidenţialitatea.
4.1.5 Să examineze, conform competenţelor sale, demersurile şi petiţiile formulate de Federaţia sportivă în

termenul legal stabilit conform legislaţiei în vigoare
4.1.6 Alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

4.2 Federaţia sportivă se obligă:
4.2.1. Să respecte  Constituţia şi  legislaţia  Republicii  Moldova,  normele  de  drept  internaţional în  domeniu,

precum și statutele federațiilor internționale la care este membră;
4.2.2. Să folosescă la competițiile  sportive naționale și  internaționale simbolurile publice (drapelul  de stat,

imnul  Republicii  Moldova)  în  conformitate  cu  prevederile  art.  5  alin.(1)  lit.f)  al  Legii  nr.217  din  17.09.2010 privind
Drapelul de Stat al Republicii Moldova și Legii nr.571 din 27.07.1995 cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova.

4.2.3. Să introducă modificările  necesare în  documentele  de  constituire, în  cazul  modificării  legislaţiei  în
vigoare;

4.2.4. Să aprobe programe privind prevenirea şi combaterea utilizării substanţelor şi metodelor interzise, să
monitorizeze implementarea politicilor naţionale antidoping, să instituie comisii federale antidoping şi asigură activitatea
acestora, în temeiul art 21 alin.51 al Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport;

4.2.5. Să  propună  Ministerului  pentru  avizare  actele  de  afiliere  a  federaţiei  naţionale  la  forurile  sportive
internaţionale.

4.2.6. Să prezinte Ministerului pentru avizare regulamentele campionatelor, competiţiilor şi altor evenimente
sportive naţionale şi internaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova.

4.2.7. Să informeze în scris Ministerul asupra numirii noului antrenor principal al lotului național.
4.2.8. Să elaboreze şi să realizeze programe de pregătire a loturilor naţionale pe probe de sport la competiţiile

internaţionale;
4.2.9. Să selecteze şi să pregătească corespunzător loturile naționale olimpice ori după caz loturile naționale

neolimpice și să asigure participarea acestora la competiții și cantonamente naţionale şi internaţionale.
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4.2.10. Să coordoneze activităţile de formare şi perfecţionare a specialiştilor pe ramuri de sport, să organizeze
cursuri, stagii şi reuniuni pentru antrenori, arbitri și instructori.

4.2.11. Să organizeze şi să supravegheze competiţiile sportive la nivel naţional, raional și municipal;
4.2.12. Să elaboreze şi să realizeze programe de pregătire şi de participare a loturilor naţionale pe probe de

sport la competiţiile internaţionale.
4.2.13. Să utilizeze  mijloacele  financiare  alocate  și  bunurile  materiale  acordate  de către  Minister,  conform

destinației, prevăzute în acordul adițional anual.
4.2.14. Să întocmească și să transmită trimestrial Ministerului,  dările de seamă privind modul de utilizare a

mijloacelor financiare și bunurile materiale alocate de către Minister.
4.2.15. Să transmită un raport anual Ministerului despre rezultatele obținute de către sportivii membri ai loturilor

naționale la competițiile sportive naționale și internaționale.
4.2.16. Să promoveze imaginea Ministerului prin toate mijloacele de promovare utilizate cu ocazia desfășurării

competițiilor sportive interne și internaționale.
4.2.17. Să restituie  mijloacele  financiare  alocate  din  bugetul  de stat  în  cazul  unui  rezultat  pozitiv  în  urma

controlului  doping  de  către  instituțiile  competente,  depistat  la  membrul  lotului  național,  în  termen  de  90  zile
calendaristice de la data comunicării somației de plată de către Minister. În caz de nerespectare a termenului menționat,
Ministerul își rezervă dreptul de a sesiza oganele abilitate și de a se adresa în instanța de judecată.   

4.2.18. Să încheie contracte cu sportivii de performanță care sînt membrii ai loturilor naționale.
4.2.19. Să comunice Ministerului activitățile nerealizate sau parțial realizate în termen de 15 zile calendaristice

de  la  data  prevăzută  pentru  desfășurarea  acestora  și  să  restituie  mijloacele  financiare  alocate  pentru  realizarea
acestora.

4.2.20. Să realizeze activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în sport, de respectare a spiritului de fair-
play şi a toleranţei în activitatea sportivă.

4.2.21. Să nu aibă restanțe la prezentarea documetelor justificative pentru anii precedenți către Minister.
4.2.22. Să nu prezinte informații false în demersurile de finanțare ori alocarea bunurilor materiale.
4.2.23. Să nu aibă conturi bancare blocate în instituțile financiare.
4.2.24. Să se adreseze cu un demers scris către Minister privind alocarea mijloacelor financiare ori acordarea

bunurilor materile cu cel puțin 30 zile calendaristice pînă la desfășurarea competiției sportive.
4.2.25. Să dețină certificat de utilitate publică, în cazul beneficierii de finanțare de la Minister.
4.2.26. Să prezinte  actele  necesare  pentru  acordarea  titlurilor  și  categoriile  sportive  Comisiei  republicane,

prevăzute în Clasificatorul sportiv unic al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Ministerului.
4.2.27. Să achiziționeze bunuri, servicii în conformitate cu prevederile Legii cu privire la achizițiile publice nr.131

din 03.07.2015, dacă acestea sînt cumpărate din mijloace financiare ale bugetului de stat.
4.2.28. Să prezinte  anual  Ministerului,  informație  scrisă privind mijloacele  financiare obținute  (donații  de la

Federațiile sportive internaționale de profil, din activități de sponsorizare) altele decît cele de la bugetul de stat.       
4.2.29. Alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 5.
Rezilierea contractului dintre părți

5.1 Prezentul contract poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi.
5.2 Prezentul contract poate fi reziliat în cazul în care Federaţia sportivă a încălcat legislaţia în vigoare, nu

execută ori execută în mod necorespunzător obligaţiile contractuale asumate prin prezentul contract şi acordul adiţional
anual.

Art. 6.
Răspunderea contractuală ale părților

6.1 Părţile  contractuale  poartă  răspundere  pentru  neexecutarea  ori  executarea  necorespunzătoare  a
obligaților din contract, conform legislaţiei în vigoare.

6.2 Ministerul nu poartă răspundere pentru obligaţiunile contractuale ale Federaţiei sportive.
6.3 Federaţia sportivă nu poartă răspundere pentru obligaţiunile contractuale ale Ministerului.
6.4 Federaţia sportivă se obligă, în termen de 30 zile calendaristice de la solicitarea Ministerului, să restituie

sumele alocate care nu au fost utilizate conform destinaţiei.
6.5 Nici una dintre părţi nu are dreptul să transmită obligaţiunile şi drepturile sale de contract unor terţe

persoane, fără înştiinţarea şi acordul în scris al celeilalte părţi.

Art. 7.
Dispoziţii finale

7.1 Comunicările între părţi în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute numai în scris.
7.2 În  cazurile  în  care  apar  ambiguităţi  sau  discrepanţe  în  clauzele  prezentului  contract,  acestea  vor  fi

soluţionate de către părţi, pe cale amiabilă ori prin instanța de judecată, potrivit legislației în vigoare.
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7.3 Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, dintre care două exemplare pentru Minister şi unul pentru
Federaţia sportivă.

Ministerul Tineretului şi Sportului                         

   Victor ZUBCU ____________________
                       (numele, prenumele şi funcţia)

                                                     L.Ş.

Federaţia sportivă ____________________________ 

____________________________________________
                            (numele, prenumele şi funcţia)
                                                              L.Ş.
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