




         - să prezinte, pînă la 15 ianuarie 2016, Ministerului Tineretului şi Sportului şi 
Ministerului Educaţiei o informaţie argumentată privind participarea parțială la 
competiţii (doar la unele ramuri de sport);  
  - să examineze minuţios şi să monitorizeze permanent activitatea şcolilor, 
cluburilor și secţiilor sportive din subordine;  
  - să asigure perfecţionarea continuă a profesorilor-antrenori; 
  - să colaboreze cu federaţiile sportive de profil, în scopul pregătirii arbitrilor 
naţionali, desfăşurării competiţiilor pentru toate categoriile de vîrstă, precum şi sporirea 
nivelului de dezvoltare a ramurilor sportive olimpice; 
  - să prezinte, anual,  Ministerului Tineretului şi Sportului note informative privind 
activitatea în domeniul culturii fizice şi sportului. 
 
  6. Se recomandă federaţiilor naţionale de profil, pe parcursul anului 2016: 
 
  - să organizeze şi să desfăşoare seminare, training-uri de pregătire a profesorilor-
antrenori şi arbitrilor naţionali; 
  - să asigure perfecţionarea arbitrilor în cadrul seminarelor internaţionale. 
 
  7. Se propune instituirea anuală a comisiei interministeriale (Ministerul 
Tineretului și Sportului, Ministerul Educației) pentru evaluarea procesului instructiv-
educativ în cadrul liceelor/şcolilor/cluburilor sportive din republică și acordarea 
suportului metodic necesar acestora. 
 

 8. Direcția Sport , Secția școli sportive și sportul pentru toți (domnul Marcel 
Minciună), in termen de 3 luni,  va elabora și publica în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova ,,Regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea 
competițiilor sportive”. 

 
 9. Direcția Sport, Secția școli sportive și sportul pentru toți (domnul Marcel 
Minciună), pînă la data de 25.12.2015,  va aduce la cunoștință autorităților publice 
locale și federațiilor sportive Hotîrărea Colegiului Ministerului Tineretului și 
Sportului nr. 1.3. din 25 noiembrie 2015.  
 
  10. Se numeşte responsabil de executarea prezentei Hotărîri domnul Dragoş 
Hîncu, Viceministru al Tineretului și Sportului.    

 
               Loretta HANDRABURA 
    Președintă a Colegiului Ministerului 
                Tineretului și Sportului 

        



                                                                                               Anexă la hotărîrea Colegiului  
                                                                                                nr.1.3. din 25 noiembrie 2015 
 

 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

CU PRIVIRE LA REZULTATELE JOCURILOR SPORTIVE  ALE 
JUNIORILOR, EDIŢIA a VI-a 

 
În conformitate cu „Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale 

pentru anul 2015”, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.B/37A din 
16 februarie 2015 și Regulamentul Jocurilor Sportive ale Juniorilor, ediţia a VI-a, aprobat 
prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. B 54 din 02.03.2015, în luna februarie 
curent au demarat competiţiile complexe din cadrul Jocurilor Sportive ale Juniorilor, 
ediția a VI-a. 

Competițiile au fost organizate şi desfăşurate de Ministerul Tineretului şi 
Sportului, în comun cu Ministerul Educaţiei, organele administraţiei publice locale şi 
federaţiile sportive de profil. 

Ediţia a VI-a s-a desfăşurat la 13 ramuri de sport: atletism, box, haltere, caiac-
canoe, baschet (fete, băieți), lupte greco-romane şi libere, judo (fete, băieți), tenis de 
masă (fete, băieți), volei (fete, băieți), handbal (fete, băieți), înot, lupta naţională „ Trînta” 
(din cauza bugetului auster, orientarea sportivă a fost exclusă din competiții, aceasta fiind 
o probă neolimpică). 

Acţiunea a durat 5 luni şi s-a desfăşurat  în patru etape: 
- prima etapă - competiţii locale (sate, comune); 
- a II-a etapă  - competiţii raionale/municipale; 
- a III-a etapă - competiţii zonale (participă echipele raionale/municipale); 
- a IV-a etapă - competiţii finale (cu participarea echipelor selectate in cadrul 

competiţiilor zonale). 
În conformitate cu regulamentele  competiţionale pentru fiecare probă de sport, la 

competiţii au fost  admişi participanţi cu anul naşterii 1996 şi mai tineri.  
În competiţii au fost antrenaţi circa 27520 mii elevi inclusiv: 

- 15 mii la prima etapă; 
- 9 mii la etapa a II-a;  
- 1938 la etapa a III-a; 
- 1582 la etapa a IV-a. 

În etapele zonale și finale s-au desfăşurat 44 de acţiuni, dintre care: 
- competiţii  zonale - 28; 
- competiţii finale   - 16. 

      Clasamentul general pe echipe s-a stabilit prin adiţionarea punctelor la 10 ramuri de 
sport  pentru I grupă (municipii)  şi la 8 ramuri de  sport  - pentru a II-a  grupă 
(raioane).  

Prin prisma acestor competiţii s-a  evaluat nivelul de pregătire a juniorilor la 
probele incluse în program, precum şi realizarea sarcinilor culturii fizice şi sportului la 
nivel local.  



La actuala ediţie a jocurilor şi-au anunţat preventiv participarea 40 de localităţi din 
republică. Cu regret, din lipsa resurselor financiare unele raioane şi municipii (Tiraspol, 
Bender) au participat doar parțial în competiţii. 
 În clasamentul primei grupe „municipii”, Chişinău şi Bălţi şi-au păstrat poziţiile, 
clasîndu-se respectiv pe primul și al doilea loc (municipiile Bender și Tiraspol au rămas 
fără generalizare, deoarece au participat numai la 6-7 probe de sport). 

În subgrupa „raioane” pe primele trei poziții s-au clasat: Ștefan-Vodă, Cahul și 
Anenii Noi. Comparativ cu ediția precedentă din anul 2013, cel mai mult a avansat 
raionul Anenii Noi (era clasat pe locul 12); Ștefan –Vodă a avansat cu 3 poziții – a fost pe 
locul 4, iar raionul Cahul a coborît cu o treaptă în clasament, cedînd primul loc).  
 Cu regret, o parte din specialişti responsabili de sport din cadrul administrației 
publice locale nu au depus efortul necesar pentru a participa la toate ramurile de sport și 
au rămas fără clasament – în total 25 de localități, inclusiv 7 din stînga Nistrului). 
  În acest context, se atenționează organele administraţiei publice locale pentru 
neîndeplinirea condiţiilor regulamentare de participare la competiţiile din programul 
Jocurilor Sportive ale Juniorilor, ediţia a VI–a după cum urmează: 

- Tiraspol (participare la 7 ramuri sportive: lupte libere, greco-romane, handbal (b), 
box, atletism, caiac-canoe, înot) 

- Bender (participare la 6 ramuri sportive – lupte greco-romane, judo (f, b),  volei 
(b), tenis de masă (b), box, atletism) 

- Ialoveni (participare la 5 ramuri sportive – lupte libere, greco-romane, lupta 
„Trînta”, volei (f,b), baschet) 

- Criuleni (participare la 5 ramuri sportive – lupte libere, volei (f), handbal (f, b), 
box, atletism) 

- Ceadîr-Lunga (participare la 5 ramuri sportive – lupte libere, greco-romane, judo 
(b,f)  volei (f), box) 

- Drochia (participare la 5 ramuri sportive –baschet (b), volei (f), tenis de masă 
(f,b), handbal (b), atletism. 

- Strășeni (participare la 5 ramuri sportive – lupte libere, lupta „Trînta” , baschet 
(b), volei (f), tenis de masă (f,b) 

- Leova (participare la 4 ramuri sportive - lupte libere,  judo (f,b),  baschet (f), volei 
(b) 

- Nisporeni (participare la 4 ramuri sportive - lupte libere, lupta „Trînta”, volei (f), 
haltere) 

- Edineț (participare la 4 ramuri sportive – lupte libere, lupta „Trînta”, baschet (f,b), 
volei (f, b) 

- Călăraș (participare la 4 ramuri sportive – lupte libere, lupta „Trînta”,  judo (f, b), 
tenis de masă (f, b) 

- Vulcăneşti (participare la 3ramuri sportive - judo (b), volei (f, b), baschet (b); 
- Basarabeasca (participare la 3 ramuri sportive - lupte libere, baschet (f, b), tenis 

de masă (f, b) 
- Cimișlia (participare la 3ramuri sportive –lupte libere, volei (f, b), atletism) 
- Cantemir (participare la 3ramuri sportive – lupte libere, lupta „Trînta”, volei (f, b) 



- Dubăsari (raion) (participare la 3 ramuri sportive - baschet (f), tenis de masă (f,b), 
caiac-canoe) 

- Slobozia (participare la 3 ramuri sportive – l.greco-romane, handbal (b), atletism) 
- Teleneşti (participare la 3 ramuri sportive - lupte libere, baschet (b), tenis de masă 

(f,b) 
- Rîșcani (participare la 2ramuri sportive - baschet (f,b), tenis de masă (b, f) 
- Taraclia (participare la 2 ramuri sportive - lupte libere, volei (f) 
- Dubăsari, stînga Nistrului (participare la 1 ramură sportivă – tenis de masă) 
- Glodeni (participare la 1 ramură sportivă –judo (f, b) 
- Rîbnița (participare la 1 ramură sportivă – înot) 
- Grigoriopol (participare la 1 ramură sportivă – atletism) 
- Camenca (participare la 1 ramură sportivă – atletism). 

 
Cauza principală de participare parțială în competiții este finanțarea insuficientă 
la compartimentul ”sport”(comparativ cu ediția precedentă, în 2015 numărul 
participanților s-a micșorat cu 10725 elevi) .  
 
Din cauza nealocării la timp a resurselor financiare planificate, Ministerul 
Tineretului și Sportului pînă în prezent nu a achitat hrana și cazarea participanților 
la unele competiții finale (lupte, caiac-canoe, înot, box). 
 

Analiza comparativă a ultimelor 3 ediţii ale jocurilor au demonstrat 
evoluarea calitativă a majorităţii localităţilor în  aceste competiţii:   

- în termenii stabiliţi au prezentat confirmările preventive de participare la jocuri; 
- prezenţa echipelor la competiţii a fost activă, fără încălcări disciplinare şi 

contestări; 
- majoritatea echipelor participante au dat dovadă de o pregătire mai calitativă şi au 

evoluat cu mai mult interes; 
- mai multe echipe din partea stîngă a Nistrului au participat, prezentînd comisiei de 

validare setul de acte conform cerinţelor (fapt îmbucurător); 
- a crescut nivelul competenţelor la capitolul pregătirea tehnică, psihologică şi 

tactică a sportivilor; 
- s-au îmbunătățit condițiile la bazele sportive din teritoriu - Rîşcani, Cimişlia, 

Comrat, fapt ce a permis lărgirea ariei geografice de desfășurare a competițiilor și 
a ușurat participarea unor echipe (din punct de vedere al distanței parcurse pînă la 
locul competițional). 

- conlucrarea cu unele federaţii: (baschet, volei, handbal, lupte, box)  a devenit mult 
mai eficientă la capitolul organizare, desfăşurare şi arbitraj.  

 
Concomitent, la unele localități s-au depistat lacune în organizarea  şi participarea 
echipelor la jocuri, cum ar fi: 

- prezentarea cu întîrziere a confirmărilor preliminare, inclusiv din partea stîngă a 
Nistrului, fapt ce a tergiversat din start elaborarea documentelor privind 
organizarea şi desfăşurarea  jocurilor; 



- elaborarea parțială a documentelor pentru participare (nu s-a indicat numărul 
concret de participanţi, nu s-a specificat genul - masculin sau feminin); 

- completarea de mînă a documentelor solicitate, neprezentarea xerocopiilor de 
documente ce confirmă locul de trai şi studii, precum şi fişele de participare (acest 
fapt dovedeşte că specialiştii responsabili de sport din teritoriu nu se 
familiarizează cu conţinutul Regulamentului aprobat, în special profesorii-
antrenori delegaţi nu sunt instruiţi cu privire la respectarea cerinţelor stipulate în 
regulament); 

-  insuficiența surselor financiare și asigurarea participanţilor cu hrană şi cazare doar 
pentru 2-3 zile în competițiile zonale, pe cînd programul prevedea 4-5 zile, fapt ce 
a impus colegiul de arbitri să modifice orarul, încălcînd cerințele regulamentare de 
desfăşurare a competiţiilor; 

- pregătirea nesatisfăcătoare la probele de jocuri – ultimele poziţii din clasament 
(vezi tabelul) demonstrează că sportivii nu cunosc regulile de joc, iar pregătirea 
tehnică şi tactică lasă de dorit, mai mult ca atît prin intermediul meciurilor 
disputate s-a apreciat şi faptul că sportivii sunt limitaţi în competiţii (lipseşte 
practica competiţională); 

- numărul mic de participanţi la probele individuale  2-3 sportivi (box, lupte, 
atletism); 

- lipsa pregătirii profesionale a unor antrenori influențează negativ nivelul de 
pregătire a sportivilor; 

- colaborarea insuficientă între organele administraţiei publice locale, şcolile 
sportive şi federaţiile de profil; 

- numărul mic al arbitrilor naţionali pe probe de sport; 
- numărul insuficient de baze sportive cu posibilități de cazare și alimentare în 

teritoriu pentru desfăşurarea competiţiilor.  
 

În urma desfăşurării Jocurilor Sportive ale Juniorilor au fost realizate mai 
multe obiective: 

- identificarea nivelului de instruire a juniorilor la nivel local; 
- selectarea rezervelor  sportive pentru loturile naţionale; 
- sporirea responsabilităţii specialiştilor de sport din teritoriu şi a profesorilor-

antrenori în procesul de instruire şi antrenament; 
- dezvoltarea ramurilor de sport prioritare (olimpice); 
- colaborarea eficientă cu federaţiile de profil, în organizarea şi desfăşurarea 

competiţiilor sportive. 
 
În scopul eficientizării activității în domeniul culturii fizice şi sportului la nivel 
local,  se propune: 
- asigurarea procesului competiţional continuu, 
- sporirea responsabilităţii organelor administraţiei publice locale şi a profesorilor-

antrenori în pregătirea sportivilor pentru participarea acestora la competiţii; 
- colaborarea federaţiilor de profil cu organele administraţiei publice locale, 

instituțiile preuniversitare şi şcolile sportive privind: 



- desfăşurarea competiţiilor la toate categoriile de vîrstă; 
- pregătirea arbitrilor de categorie naţională; 

- monitorizarea activităţii şcolilor sportive de către organele administraţiei publice 
locale, inclusiv la compartimentul instructiv-educativ şi competiţional; 

- îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive; 
- desfăşurarea primelor două etape (locală și regională) a competiţiilor pentru toate 

probele incluse în programul jocurilor; 
- crearea condițiilor necesare în pregătirea multilaterala a sportivilor, precum şi  

formarea continuă a profesorilor-antrenori. 
 

 Considerăm necesar desfăşurarea bienală, a Jocurilor Sportive ale Juniorilor pentru 
promovarea și susținerea sportului în localitățile Republicii Moldova, fapt ce permite 
selectarea celor mai dotați sportivi - rezerva loturilor naționale. 
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