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Notă de argumentare 

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea terminilor de referință 

destinaţi elaborării Sistemului informațional automatizat  

„Registrul Sportiv” 

 

 

În contextul actualelor deziderate, integrarea europeană, devine un important 

factor politic, social şi economic. 

Sistemul de dezvoltare a culturii fizice şi sportului necesită implicarea unor 

reforme în corespundere cu standardele europene. 

Cu toate că rolul important în acest sistem revine şcolilor, cluburilor, federaţiilor 

sportive naţionale de profil și altor instituţii, la acest moment lipseşte un mecanism 

eficient de reglementare de către stat, standardizare şi certificare a calităţii prestării 

serviciilor sportive şi de asanare. 

Totodată, nu există un mecanism eficient de evidenţă şi control asupra activităţii 

persoanelor fizice şi juridice, care prestează serviciile sportive şi a celor de educaţie 

fizică. 

Lipsa unei surse de date sistematizate despre structurile sportive, despre sportivii 

de performanţă, despre sportivii profesionişti şi amatori, despre succesele înregistrate 

la competiţiile de nivel naţional şi internaţional, despre profesori-antrenori, despre 

deţinătorii gradelor didactice, titluri şi categorii sportive, despre competiţiile sportive 

la care participă sportivii din loturile naţionale. Toate acestea creează impedimente la 

evaluarea nivelului de dezvoltare a domeniului. 

Pentru aceasta se impune necesitatea de a crea un sistem informaţional 

automatizat drept sursă oficială de evidenţă şi control care va permite statului 

monitorizarea politicilor realizate în sectorul culturii fizice şi sportului, ridicarea 

rolului culturii fizice şi sportului în educarea modului sănătos de viaţă al cetăţenilor şi 

a evoluţiei performanţelor sportive realizate. 

Proiectul în cauză a fost elaborat în comun cu Centrul de guvernare electronică și 

este un sistem destinat asigurării formării resursei informaţionale cu privire la 

funcţionarea culturii fizice şi sportului. Ministerul Tineretului şi Sportului este 

organul central de specialitate al administraţiei publice care elaborează şi promovează 

politica statului în domeniul tineretului şi sportului. Misiunea constă în elaborarea şi 

implementarea politicilor naţionale în domeniul tineretului şi sportului, determinarea 

orientărilor strategice de dezvoltare şi modernizare continuă a sistemului instituţional 

din domeniu, crearea condiţiilor de participare a tinerilor în viaţa politică, economică, 

socială şi culturală a ţării, promovarea culturii fizice şi sportului, formarea şi 

dezvoltarea profesională a resurselor umane din sistemul tineretului şi sportului. 

După aprobarea termenilor de referință se va trece la etapa a doua de elaborare și 

aprobare, prin hotărîre de Guvern, a Regulamentului sistemului informațional 

automatizat „Registrul Sportiv”. 

 

Pentru a iniţia activitatea Registrului la etapa incipientă sunt necesare surse 

financiare, în sumă de circa 1,6 mii lei (calcul maxim) și în cazul în care Centrul de 

guvernare electronică nu va oferi platforma tehnologică guvernamentală (MCloud), 
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iar persoanele angajate vor avea alt sediu  decît cel al Ministerului Tineretului și 

Sportului. 

 

Informația privind calculul cheltuielilor pentru activitatea inițială privind crearea 

și întreținerea Registrului: 

 

1. Tehnică de calcul: 

     - ArcGIS Server Standart  1 buc – 348000 lei 

- ArcEditor CCU               1 buc – 122380 lei 

- Development (Crearea Platformei pentru „Registrului de stat al sportului”)  

                                           1 buc – 812000 lei 

- Training (nr. studenti/persoane) 3 – 8700 lei 

- Hardware                                    3 – 18000 lei 

- Imprimantă                                 3 – 9000 lei 

- Copiator                                     1 – 3000 lei 

- Fax                                             1 – 2520 lei 

- Telefon                                       3 – 900 lei 

- Metenanța anuală (deservirea)      - 12000 lei 

Total – 1 409 700,00 

 

2. Cheltuieli salariale: 

Serviciul e-transformare din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului 

 

Denumirea subdiviziunii 
Numărul 

de unităţi 

Salariul funcţiei 

(lei) 

Salariul  lunar 

(lei) 

Salariul  anual 

(lei) 

Serviciul e-transformare 

Șef serviciu 1 4600 4950 59400 

Consultant 1 3910 4210 50520 

Specialist principal 1 3910 4210 50520 

T O T A L      3  13 370 160 440 

 

3. Plata pentru servicii: 

- Arenda încăperii – 8771 lei anual 

- Plata pentru servicii telefonice – 300×12 luni= 3600 lei anual  

Total – 12 371 lei 

 

Total – 1 582 511 lei 

 

  
 

Ministrul                                                     Octavian BODIȘTEANU 
 


