
Nota de argumentare la proiectul Strategiei sectoriale 

de cheltuieli pentru sectorul tineretului şi sportului, 2015-2017 

pentru acţiunile noi identificate din subprogramul II: ”Sport” şi 

subprogramul III: ”Tineret”, care necesită alocaţii financiare 

suplimentare: 

 

Subprogramul II: ”Sport”: 

 - Realizarea Programului de pregătire a sportivilor din Republica 

Moldova pentru participare la ediţia a XXXI-a Jocurilor Olimpice de vară şi 

ediţia a XV a Jocurilor Paralimpice de vară din anul 2016, or. Rio de Janeiro 

(Brazilia):   

 

În scopul pregătirii adecvate a loturilor naţionale pentru Jocurile Olimpice 

din Rio de Janeiro 2016 a fost elaborat Programul de asigurare metodico-ştiinţifică 

cu participarea specialiştilor din domeniul sportului, medicinii, fiziologiei, 

psihologiei şi farmaceuticii sportive.  

Prezentul program, ce prevede realizarea pe etape a pregătirii sportivilor 

moldoveni pentru Jocurile Olimpice din vara anului 2016 va contribui la asigurarea 

tehnico-materială a loturilor naționale (urmare procurării echipamentului, 

inventarului și utilajului sportiv loturilor naționale) şi la soluţionarea problemelor 

sociale ce ţin de îmbunăţirea condiţiilor de antrenament.  

Factorul de bază în pregătirea olimpică este participarea nemijlocită a 

sportivilor la competiţiile sportive oficiale, în scopul obţinerii pînă la anul 2016, 

cote de participare la olimpiadă, ceea ce impune: 

 aplicarea unui regim intensiv de antrenamente şi eforturi competiţionale; 

 utilizarea mijloacelor şi metodelor moderne în pregătirea sportivilor olimpici, 

ceea ce va crea condiţiile necesare pentru obținerea locurilor  premiate la 

campionatele europene şi mondiale; 

 crearea condiţiilor adecvate pentru organizarea procesului instructiv-educativ 

şi de antrenament la bazele sportive, ce urmează a fi asigurate cu inventar şi utilaj 

modern. 

Este necesar de a concentra resursele existente în scopul dezvoltării ramurilor 

de sport, care dispun de potenţialul necesar şi de posibilităţi reale de a obţine 

medalii la campionatele mondiale, europene şi la Jocurile Olimpice. Ciclul Olimpic 

începe cu selectarea candidaţilor olimpici, iar etapele de selectare a sportivilor 

continuă pînă la finisarea ciclului respectiv. 

 



 

Sistemul de selectare a candidaţilor sportivi în loturile naţionale: 

 

Etapele de 

selectare 

Timpul 

desfăşurării 
Factorii determinanţi Metodele de cercetare 

În 

perspectivă 

Anul 1, 

2013 

Nivelul şi dinamica realizărilor 

sportive. Vîrsta, stagiul. Calităţile 

funcţionale, psihomotrice şi 

psihologice 

Examinarea documentelor 

sportivului. Observări 

pedagogice. Anchetarea. 

ECA. Analiza rezistenţei la 

efort. Cercetări psihopedag. 

Curentă Anii 2-3, 

2014-2015 

Nivelul şi dinamica 

realizărilor  sportive.  Valorificarea 

eforturilor planificate la 

antrenament. Pregătirea tehnică. 

Starea funcţională. Pregătirea 

psihologică 

Examinarea documentelor 

sportivului.  Observări 

pedagogice.  Controlul şi 

evidenţa eforturilor 

valorificate. Testarea 

pregătirii speciale. ECA, 

ECE. 

Finală Anul 4, 

 2016 

Rezultatele competiţiilor de 

calificare. Starea funcţională şi 

psihologică 

Examinarea documentelor, a 

proceselor-verbale ale 

competiţiilor. Observări 

pedagogice. Cercetări 

psihopedagogice. ECA, ECE 

 

Reieşind din cele menţionate, pentru etapa a  II-a (anul 2014) a următorului 

ciclu olimpic 2014-2016 se planifică  a fi selectaţi în jur de 100 de sportivi şi 15 

antrenori, cu micşorarea numărului de sportivi de la o etapă, la alta, reieşind din 

rezultatele competiţionale. Costurile aproximative indicate pentru această acţiune 

pe anii 2014-2016 reiese din calculele pachetelor minime si maxime de susţinere a 

sportivilor candidaţi olimpici, şi anume: 

1. Pachet minin de susţinere a unui sportiv de performanţă – 186 100,00 lei: 

Preparate vitaminoase: 40, 00 lei x 365 zile = 14600 lei/ per an; 

Hrană: 300 zile x 175, 00 lei = 52500 lei/ per an; 

Cazare: 2000, 00 lei/ per lună x 12 luni = 24000 lei/ per an; 

Delegare la competiţii: 5 competiţii internaţionale  x 16000,00 lei/ per 

competiţie (bilet avia, cazare, masă, acreditarea, asigurarea) = 80000 lei/ per an 

Echipament sportiv: = 16000 lei/ per an; 

2. Pachet maxim de susţinere a unui sportiv de performanţă – 460 000,00 lei: 

Preparate vitaminoase: 100, 00 lei x 365 zile = 36500 lei/ per an; 

Hrană, cazare, arenda facilităţilor sportive peste hotare: 250 zile x 800, 00 lei = 

200000 lei/ per an; 



Delegare la competiţii: 12 competiţii internaţionale  x 16 000 lei per/competiţie 

(bilet avia, cazare, masă, acreditarea, asigurarea) = 192 000 lei per/an; 

Echipament sportiv: = 32 000 lei/ per/an. 

În acest context, în proiectul CBTM pentru perioada respectivă se prezintă 

cuantumurile, în care a fost inclus Pachetul minin de susţinere a unui sportiv de 

performanţă, ceea ce constituie:   

anul 2015 (100 de sportivi+20 de antrenori) – 29 000,00 lei; 

anul 2016 (80 de sportivi+20 de antrenori) – 31 900,00 lei; 

 

  - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a antrenorilor şi 

arbitrilor prin invitarea specialiştilor de peste hotarele ţării şi realizarea 

întrunirilor metodico-practice „Master Class” privind implementarea noilor 

practici şi metode în procesul de instruire şi antrenament pe ramuri de sport în 4 

zone ale RM: 

În scopul implementării noilor practici şi metode în procesul de instruire şi 

antrenament pe ramuri de sport este necesar de a organiza şi desfăşura, în comul cu 

Ministerul Educaţiei  şi  autorităţile administraţiei publice locale: 

-  întruniri metodico-practice “ MASTER CLASS”  privind  implementarea noilor 

practici şi metode în procesul de instruire şi antrenament pe ramuri de sport în 4 

zone  ale Republicii Moldova (Briceni, Bălţi, Căuşeni şi Cahul).  

Cheltuielile estimative pentru desfăşurarea întrunirilor constituie: pentru 4 zone ale 

ţării –160 320, 00 lei: 

8pers x  3 zile x 120 hrană lei – 2880 lei 

8 pers x 2 zile  x 250 lei cazare – 4000 lei 

8 pers remunarare muncii     3 ore zi  (350lei  ) x 2zile x350 lei -700 lei- 6000,00 lei 

80 participanti x 2 zile x 120 lei hrana – 19200 lei 

80 particip x 1 zi cazare x 100 lei - 8000 lei 

Total: 1 zonă – 40 080 lei 

 De asemenea, în scopul organizării şi desfăşurării anuale a campaniilor de 

promovare a ramurilor sportive prioritate pe teritoriul Republicii Moldova sînt 

necesare resurse financiare: 

50 per x 1 zi x 120 lei hrana x 150 drum tur-retur – 13 500 lei  

13 500 x 10 raioane anual  - 135 000, 00 lei.  

Total pentru fiecare an: 308 820, 00 lei.  

 De asemenea, în scopul organizării şi desfăşurării cursurilor de instruire a 

antrenorilor şi arbitrilor prin invitarea specialiştilor de peste hotarele ţării sînt 

necesari anual 700 mii lei: 



Pe parcursul anilor 2015-2017 se vor organiza şi desfăşura cîte 20 seminare 

de instruire anual, cheltuielile unui seminar constituind 35 000,0 lei (cheltuieli de 

transport, cazare, materialele pentru perfecţionare etc.). 20x35 000,0=700 000,0 lei. 

 

  - Finanțarea directă sub formă de granturi a secțiilor, cluburilor/școlilor 

sportive pentru promovarea modului de viață activ în sectorul - Sportul pentru 

toți: 

Ministerul Tineretului şi Sportului a elaborat Propunerea de Politică Publică  

”Privind  creşterea gradului de participare a populaţiei  în sport/activități fizice, care 

a fost aprobată de către Comitetul Interministerial pentru Planificare Strategică 

(Procesul-verbal nr.2505-03 al şedinţei Comitetului Interministerial pentru 

Planificare Strategică din 01 iulie 2013). 

Opțiunea recomandată a Propunerii de Politică Publică  a fost: Opțiunea III. 

Finanțarea directă sub formă de granturi a secțiilor, cluburilor / școlilor sportive 

pentru promovarea modului de viață activ în sectorul Sport pentru toți, ce  

presupune direcționarea finanțării către cluburi, secții sportive pe linia sportului 

pentru toți. Calendarul acțiunilor sportive se va elabora în corespundere cu 

prioritățile statului și în bază de proiecte de competiții, master-class, programe 

educaționale propuse de către secții și cluburi sportive.  

Beneficii: Opțiunea comportă beneficii sociale majore: 

 Motivarea organizațiilor mici de a se implica activ în promovarea sportului 

pentru toți; 

 Acordarea de finanțări în baza concurenței va crește numărul de acțiuni 

sportive în teritoriu; 

 Creșterea numărului de cetățeni care practică un mod de viață activ; 

 Implicarea activă a instituțiilor educaționale în promovarea unui mod sănătos 

de viață;  

 Încurajarea sportivilor de performanță să acționeze ca agenți ai schimbării în 

societate. 

 Educarea generației tinere pentru practicarea activității fizice / sportive pe 

parcursul întregii vieți; 

 Creșterea ponderii sportului în viața socială a țării; 

 Reducerea adinamiei și obezității drept rezultat al atingerii obiectivelor; 

 Instituirea unui sistem de monitorizare a activității fizice a cetățenilor. 



Riscuri: Riscurile majore ale acțiunii sunt legate de faptul, că organizațiile mici 

nu vor fi pregătite să concureze între ele. Alt risc ține de capacitățile scăzute de 

organizare a evenimentelor de către organizațiile mici. 

Impactul social: Opțiunea III recomandată are un impact social vast, inclusiv 

prin crearea de oportunități de organizare a activităților sportive în masă în teritoriu.   

 Impactul fiscal: Pentru ca în anul de finalizare a politicii - 2020, - la 

acțiunile sportive organizate de secții, cluburi, școli sportive să participe 258 343 

persoane, era nevoie ca din anul 2013, statul să sporească  bugetul Ministerului 

Tineretului şi Sportului pentru acțiunile  Sport pentru Toți cu  1 652 020.8 lei, 

adăugător celor 700 000 lei și să mențină tendința de creștere bugetară alocată 

anual. 

Suma totală a costurilor de implementare, pentru perioada 2013 – 2020 este de 

18 816 166, 4 lei. Totalul este compus din suma resurselor necesare organizării 

evenimentelor din calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale la 

capitolul „Sport pentru Toți” pentru anii implementării politicii 2013-2020 (18 926 

166,4 lei) inclusiv prețul unei campanii de comunicare (110 000 lei). 

 

- Dotarea instituțiilor sportive din subordine cu inventar și utilaj sportiv 

performant: 

Modernizarea bazei tehnico-materiale sportive existente și dotarea 

instituţiilor sportive din subordine cu utilaj și inventor sportiv performant, pentru a 

crea posibilitatea de pregătire a sportivilor precum şi formarea rezervelor 

duble/triple de sportivi, de asemenea, organizarea de competiţii naţionale şi 

internaţionale oficiale, prezintă o prioritate a statului.  

Menţionăm, că lipsa bazei tehnico-materiale corespunzătoare creează mari 

dificultăţi în realizarea obiectivelor culturii fizice şi sportului. Lipsa dotării 

corespunzătoare complică enorm activitatea de educaţie fizică în şcolile sportive.  

A fost realizată o estimare a inventarului existent şi celui necesar şcolilor 

sportive finanțate  din bugetul de stat şi urmare analizei necesităţilor de dezvoltare a 

infrastrurii sportive, au fost estimate costurile inventarului şi utilajului sportiv 

performant necesar, ce constituie 51 175, 00 mii lei. În anexa nr .1 sunt indicate 

preţurile pe unitate şi suma pentru cantitatea necesară de inventar şi utilaj, acestea 

reies dintr-un calcul estimativ al preţurilor pieţii din Ucraina, Moldova şi Romania, 

luîndu-se media preţurilor pe aceste ţări.  

Pentru perioada anilor 2015-2017, ca indicator de monitorizare este dotarea a  

50% din instituţiile sportive finanţate din bugetul de stat. Aşadar, cuantumul 

necesar este de 24015,0 mii lei, care a fost repartizat pe un termen mediu 2015-



2017, şi anume, pentru anul 2015 – 4 000,0 mii lei, anul 2016 – 8 000,0 mii lei şi 

anul 2017 – 12 000,0 mii lei (anexa 1).  

 

- Implementarea metodelor avansate privind controlul metodico-ştiinţific 

în pregătirea sportivilor de performanţă în ciclul de pregătire olimpică pentru 

perioada anilor 2015-2017:  

Pentru implementarea metodelor științifice avansate de diagnosticare a 

nivelului pregătirii fizice a membrilor loturilor naționale se impune achiziţionarea 

aparatajului  medical performant de laborator, care va fi destinat  Centrului  de 

Medicină Sportivă din cadrul CSPLN, pentru următorul ciclu olimpic.  Reieșind 

din lipsa aparatajului performant, precum și deteriorarea celui existent a fost 

stabilită lista celui mai prioritar echipament medical, necesar pentru o pregătire 

adecvată și obținere de performanțe a lotului olimpic la Jocurile Olimpice din Rio 

de Janeiro (Brazilia) – 2016. 

 

Nr. 

Denumirea 

aparatajului medical 

 

Cantitatea 

 

Preţ o unitate 

(lei) 

 

Suma totală 

(lei) 

1. Electrostimulator cu 4 

canale 

2 12000,00 24000,00 

2. Electrostimulator portabil 

MEDIO STYM  

14 10000,00 140000,00 

3. Electrostimulator compact 

cu 2 canale NEW 

2 11000,00 22000,00 

4. Electrostimulator cu 2 

canale  independente 

NEW  

 

2 

 

13000,00 

 

26000,00 

5. Aparat pentru galvanizare 

şi ionoforeză STRIAT  

14 6000,00 84000,00 

6. Aparat pentru galvanizare 

GV08 

2 6000,00 12000,00 

7. Aparat pentru  terapie cu 

ultrasunete SONOPULSE 

III 

 

2 

 

20000,00 

 

40000,00 

 

8. 

 

 

Aparat  portabil pentru 

magnetoterapie de 

frecvenţă       joas ă  NEW 

DOPLASS 

 

2 

 

10500,00 

 

21000,00 

 

9. 

 

Aparat  cu 2 canale  pentru 

magnetoterapie de frecven  

ţă joasă MAGNETOMED  

 

1 

 

60500,00 

 

60500,00 



 

 

10. 

 

Aparat portabil pentru 

terapie cu lazer POCКET 

LASERVIT 

 

2 

 

25000,00 

 

50000,00 

11.  Inhalator cu ultrasunete 

402 AJ 

14 6500,00 91000,00 

12. Inhalator profesional cu 

compresor HOSPY NEB  

PROFESSIONAL  

 

2 

 

 

13000,00 

 

26000,00 

13. Pat pentru automasaj cu 

nefrită încălzită H 808 L 

2 30000,00 60000,00 

14  Masajor pentru picioare  

HCOM-Q 

14 2500,00 35000,00 

15. Masă de masaj portabilă 

HC010  

14 14000,00 196000,00 

16. UVC terapie model 80  2 40000,00 80000,00 

17. Aparat terapeutic laser 2 5500,00 11000,00 

18. Parafinonagrevateli  

Кasкad 15I 

2 13000,00 26000,00 

19. Aparat UZT 1.02 c  1 30000,00 30000,00 

20. Ciupici de masaj 2008 S 20 700,00 14000,00 

21. Lampă infraroşu  2 4300,00 8600,00 

22. Magnetoterapie OLIMP  1 40000,00 40000,00 

23. Lampă  de cvarţ 6 2550,00 15300,00 

24. Antropometru  2 3000,00 6000,00 

25. Spirometru  Cosmed    

pony fx 

2 50000,00 100000,00 

26. Cias cu secundomer  

electronic  

4 500,00 2000,00 

27. Cias pentru proceduri  4 1700,00 6800,00 

28. Sterilizator cu aer uscat  

GP 

2 13000,00 26000,00 

29. Inhalator ultrasunet  

VULCAN  

2 12500,00 25000,00 

30. Căntar medical electronic 4 3500,00 14000,00 



31. Veloergometr (ciclometru)  1 80000,00 80000,00 

32. Trand band (trad mille)  

T-2100 

1 153000,00 153000,00 

33. Centrifug ă OPN-3 2 9000,00 18000,00 

34. Termostat p/u 

parafinoozoкerit  

1 11500,00 11500,00 

35. SMV- terapie LUCI-3 2 22500,00 45000,00 

36.  Defibrilator   4 50000,00 200000,00 

 TOTAL   1 800 000,00 

 Diagnosticarea  parametrilor  şi indicilor  funcţionali a sportivilor: 

Anul  2015: 

În scopul diagnosticării sportivilor lotului naţional, care vor fi incluşi în lista 

de pregătire  şi participare la ediţia XXXI- a Jocurilor Olimpice de vară şi ediţia 

XV-a Jocurilor Paralimpice din Brazilia–2016 este necesară investigarea 

performantă în instituţiile medicale republicane (Institutul de diagnostic republican, 

Spitalul clinic republican şi alte instituţii).  

Costul investigaţiilor respective pentru anul 2014 va fi în limita de 400 000,00 lei.  

Tomografia computerizată cerebrală -2500,00 lei/1 persoană; regim DENTAL 

(stomatologic) 1100,00 lei/1 persoană; coloanei vertebrale cervicale-1100,00 lei/1 

persoană; 

 Rezonanţa magnetică: cerebrală 3800,00 lei/1 persoană; regiunii cervicale- 

2500,00 lei/1 persoană; cutii toracice - 2200,00 lei/1 persoană; articulaţiei umărului 

- 3600,00 lei/1 persoană, articulaţiei cotului - 3600,00 lei/1 persoană; articulaţiei 

coxofemorală - 3600,00 lei/1 persoană; articulaţiei  genunchiului - 3600,00 lei/1 

persoană; articulaţia  talocrurală -3600,00 lei/1 persoană; rinichilor cu contrast-

3300,00 lei/1 persoană; 

Urografia -300,00 lei/1 persoană; 

Angiografia a vaselor membrului superior - 5000,00 lei/1 persoană;  

Angiografia a vaselor membrului inferior - 5000,00 lei/1 persoană; 

Ultrasonografia  organelor interne – 500,00 lei/1 persoană;   

500,00 x 50 sportivi = 25000,00 lei; 

ECO cord (ecografia cordului) - cost pentru o persoană -370,00 lei;  

370 x 150 sportivi= 55 500,00 lei; 

Encefalograma - 90,00 lei/1 persoană; 

90 x 50 sportivi=4500,00 lei ; 

 

 Anul  2016: 



  Costul investigaţiilor respective va fi în limita de 370 000,00 lei.  

Tomografia computerizată cerebrală -2500,00 lei/1 persoană; regim DENTAL 

(stomatologic) 1100,00 lei/1 persoană; coloanei vertebrale cervicale-1100,00 lei/1 

persoană; 

Rezonanţa magnetică: cerebrală 3800,00 lei/1 persoană; regiunii cervicale- 2500,00 

lei/1 persoană; cutii toracice - 2200,00 lei/1 persoană; articulaţiei umărului - 

3600,00 lei/1 persoană, articulaţiei cotului - 3600,00 lei/1 persoană; articulaţiei 

coxofemoral ă    - 3600,00 lei/1 persoană; articulaţiei  genunchiului - 3600,00 lei/1 

persoană; articulaţia  talocrurală -3600,00 lei/1 persoană; rinichilor cu contrast-

3300,00 lei/1 persoană; 

Urografia -300,00 lei/1 persoană; 

Angiografia a vaselor membrului superior - 5000,00 lei/1 persoană;  

Angiografia a vaselor membrului inferior - 5000,00 lei/1 persoană; 

Ultrasonografia  organelor interne – 500,00 lei/1 persoană;   

500,00 x 50 sportivi = 25000,00 lei; 

ECO cord (ecografia cordului) - cost pentru o persoană -370,00 lei;  

370 x 150 sportivi= 55 500,00 lei; 

Encefalograma - 90,00 lei/1 persoană; 

90 x 50 sportivi=4500,00 lei ; 

 

        Anul 2017: 

Costul   investigaţiilor  respective va fi în limita de 350 000,00 lei. 

Tomografia computerizată cerebrală -2500,00 lei/1 persoană; regim DENTAL 

(stomatologic) 1100,00 lei/1 persoană; coloanei vertebrale cervicale-1100,00 lei/1 

persoană; 

 Rezonanţa magnetică: cerebrală 3800,00 lei/1 persoană; regiunii cervicale- 

2500,00 lei/1 persoană; cutii toracice - 2200,00 lei/1 persoană; articulaţiei umărului 

- 3600,00 lei/1 persoană, articulaţiei cotului - 3600,00 lei/1 persoană; articulaţiei 

coxofemorală - 3600,00 lei/1 persoană; articulaţiei  genunchiului - 3600,00 lei/1 

persoană; articulaţia  talocrurală -3600,00 lei/1 persoană; rinichilor cu contrast-

3300,00 lei/1 persoană; 

Urografia -300,00 lei/1 persoană; 

Angiografia a vaselor membrului superior - 5000,00 lei/1 persoană;  

Angiografia a vaselor membrului inferior - 5000,00 lei/1 persoană; 

Ultrasonografia  organelor interne – 500,00 lei/1 persoană;   

500,00 x 50 sportivi = 25000,00 lei; 

ECO cord (ecografia cordului) - cost pentru o persoană -370,00 lei;  

370 x 150 sportivi= 55 500,00 lei; 

Encefalograma - 90,00 lei/1 persoană; 

90 x 50 sportivi=4500,00 lei. 

 

 

Anexa 1 



UTILAJUL ŞI INVENTARUL SPORTIV NECESAR  

PENTRU ȘCOLILE SPORTIVE  

 

Denumirea utilajului, 

inventarului sportiv  

Numărul de 

unităţi 

Preţ per 

unitate 

Total  

Atletism       

I. Pentru competiţii       

1) Aruncări        

Greutate 3 kg  10 1500 15000 

Greutate  4 kg                                         10 1650 16500 

Greutate 5 kg                                     10 1800 18000 

Greutate 6 kg                                       10 2000 20000 

Greutate 7,260 kg                                        10 2500 25000 

Cîntar electronic   5 2200 11000 

Steguleţe pentru arbitri  50 100 5000 

2) Sărituri        

 Înălţime       

Sector pentru sărituri în înălţime   5 10000 50000 

Ştachete pentru sărituri în înălţime  40 2000 80000 

Măsurător pentru sărituri în 

înălţime  

10 2500 25000 

3) Alergări       

Bloc-starturi   50 9000 450000 

Garduri   100 5000 500000 

Pistol pentru start  5 750 3750 

Cronometru    20 695 13900 

II. Pentru antrenament       

Greutate 2 kg                                                                             20 500 10000 

Greutate 3 kg                                                                             10 600 6000 

Greutate 4 kg          10 700 7000 

Greutate 5 kg   10 800 8000 

Greutate 6 kg   10 900 9000 

Greutate 7,260 kg   10 950 9500 

Greutate 8 kg                                         10 1000 10000 

Greutate 9 kg               10 1100 11000 

Greutate 10 kg       10 1190 11900 

Disc 750 g   10 1000 10000 

Disc 1 kg   10 2000 20000 

Disc 1,5 kg  10 2200 22000 

Disc 1,750 kg  10 2500 25000 

Disc 2 kg  10 3050 30500 

Box       



Ring de box (8 m x 8 m) pe podium   2 250000 500000 

Mănuşi de box de culoare roşie (10 

unţii) – „Adidas” 

100 3500 350000 

Mănuşi de box de culoare albastră 

(10 unţii) – „Adidas”  

100 3500 350000 

Cască de box de culoare roşie – 

„Adidas”   

50 3000 150000 

Cască de box de culoare albastră – 

„Adidas”   

50 3000 150000 

Mănuşi de box pentru antrenament 30 685 20550 

Pară de box pneumatică   20 500 10000 

Pară de box umplută   20 1000 20000 

Sac de box (20 kg)  20 1000 20000 

Sac de box (40 kg) 20 1985 39700 

Minge de tenis   50 30 1500 

Minge de fotbal  10 750 7500 

Minge de baschet  10 465 4650 

Gimnastică       

Covor de gimnastică 5   0 

Cal cu mînere  10 9850 98500 

Inele de gimnastică   50 2350 117500 

Trambulină     5 4600 23000 

Paralele (bărbaţi)    100 28000 2800000 

Bară fixă  100 15000 1500000 

Bîrnă (femei)   40 11800 472000 

Paralele inegale (femei)  20 22000 440000 

Saltea    10 1300 13000 

Haltere       

Platformă pentru haltere 4 m x 4 m  1 1200000 1200000 

Platformă pentru haltere 2,8 m x 

2,8 m  

10 72000 720000 

Bară (halteră)   20 31000 620000 

Haltere cu greutate variabila 3–12 

kg, greutatemasiv 1–5 kg 

50 3200 160000 

Haltere mici (puduri) 16 kg                      50 1824 91200 

Haltere mici (puduri) 24 kg 50 2705 135250 

Haltere mici (puduri) 32 kg  50 3587 179350 

Discuri (halteră) 2,5 kg 50 1050 52500 

5 kg 50 1520 76000 

10 kg 50 6384 319200 

15 kg 50 7660 383000 

20 kg 50 8420 421000 

25 kg 50 9910 495500 



50 kg 50 53395 2669750 

Panou electronic (arbitraj)  2 1100000 2200000 

Masă pentru masaj   5 6500 32500 

Suport (halteră)  10 12550 125500 

Stelaj pentru greutăţi  10 18820 188200 

Acrobaţie       

Scară de gimnastică  10 4000 40000 

Bancă de gimnastică  20 3000 60000 

Odgon de gimnastică   20 3000 60000 

Saltea de gimnastică, în husă  100 1300 130000 

Saltea de gimnastică, din burete  100 950 95000 

Podeţ elastic                                10 3400 34000 

Trambulină    2 4200 8400 

Centură pentru asigurarea cu mîna   50 680 34000 

Magneziu             100 250 25000 

Cerc de gimnastică    50 165 8250 

Fotbal       

Minge gonflabilă nr. 4   100 450 45000 

Minge gonflabilă nr. 5   100 750 75000 

Plasă pentru minge   10 75 750 

geanta pentru minge  10 450 4500 

Plasă pentru poarta de fotbal   50 3500 175000 

Conus 50 cm 50 60 3000 

Jaloane set 40 de bucăţi   50 500 25000 

Coardă   50 36 1800 

Pompă pentru mingi      50 110 5500 

Tablă magnetică   10 1200 12000 

Poartă mobilă 2 m x 3 m   20 20000 400000 

Poartă mobilă 2 m x 5 m  20 22000 440000 

Baston 120 cm   20 48 960 

Rugby       

Porţi de rugby                 10 70000 700000 

Minge de rugby 100 350 35000 

Pernă de contact 50 5000 250000 

Volei       

Stativ (stîlpi) volei  4 8500 34000 

Fileu volei   10 2400 24000 

Minge de volei  50 1450 72500 

Minge medicinală   5 550 2750 

Baschet       

Minge medicinală   10 550 5500 

Panou de bază cu inel   20 9500 190000 

Panou de antrenament cu inel  20 5500 110000 

Minge de baschet  50 685 34250 



Minge de mini-baschet   20 395 7900 

Pompă cu ac   10 110 1100 

Fileu pentru inele de baschet  20 300 6000 

Panou electronic universal  2 8000 16000 

Handbal       

Porţi de handbal   10 15000 150000 

Plasă pentru porţi   20 1500 30000 

Minge de handbal nr. 3  50 550 27500 

Minge de handbal nr. 2    50 550 27500 

Minge de handbal nr. 1  50 450 22500 

Minge de handbal nr. 0   50 365 18250 

Minge de mini-handbal   50 265 13250 

Rucsac pentru mingi   10 450 4500 

Extensor din cauciuc   10 40 400 

Tablou informativ   2 8000 16000 

Macheta terenului de handbal cu 

cîmpuri magnetice  

5 200 1000 

Badminton       

Stîlpi pentru plase (metal)   20 6500 130000 

Măsurător al înălţimii plasei (metal)   5   0 

Palete   50 750 37500 

Fluturaşi de plastic  200 25 5000 

Fluturaşi „Carlton” de plastic  200 45 9000 

Fluturaşi din pene  200 35 7000 

Indicator scor punctaj 10 450 4500 

Tenis     0 

Stîlpi pentru plase cu dispozitiv  20   0 

Fileu   10 2600 26000 

Palete de tenis  50 1100 55000 

Minge de tenis   100 35 3500 

Măsurător al înălţimii plasei  10   0 

Coarde/fibre de tenis cu filoane   100 45 4500 

Coarde/fibre de tenis sintetice   100 55 5500 

Tenis de masă       

Masă pentru tenis de masă  50 3650 182500 

Fileu cu stativ pentru tenis de masă   50 295 14750 

Minge de tenis de masă   200 6 1200 

Palete pentru tenis de masă   100 450 45000 

Feţe de gumă pentru palete  200 300 60000 

Tabelă scor  10 350 3500 

Panou electronic pentru calcularea 

rezultatelor jocului   

1 8000 8000 

Catapultă  2 5500,125 11000,25 

Sărituri pe plasă       

Trambulină pentru sărituri cu 5 3400 17000 



sprijin   

Trambulină   5   0 

Saltea de gimnastică, în husă 10 1300 13000 

Saltea de burete   20 950 19000 

Judo       

Tatami   50 1650 82500 

Manechină de antrenament pentru 

lupte  

20 8500 170000 

Caiac-canoe     0 

Caiac în complet individual    2 32600 65200 

Caiac în complet dublu    2 65200 130400 

Canoe în complet individual   2 32600 65200 

Canoe în complet dublu           2 65200 130400 

Canoe în complet patru         2 81500 163000 

Vîsle pentru caiac-canoe     20 5705 114100 

Pernuţă pentru canoe   50 652 32600 

Barcă cu motor   1 24500 24500 

Barcă cu vîsle  1 11500 11500 

Colac de salvare  10 1200 12000 

Raţie portativă      2 2500 5000 

Binoclu                  2 800 1600 

Trenajor de canotaj   2 32000 64000 

Ciclism       

Bicicletă  pentru şosea (seniori) 3 32000 96000 

Bicicletă  pentru şosea (juniori) 5 32000 160000 

Bicicletă  pentru pista 1 48000 48000 

Bicicletă  MTB 3 32000 96000 

Lupte libere, lupte greco-romane, 

feminine 

      

Saltea pentru lupte 12 m x 12 m  5 69000 345000 

Prelată pentru saltea pentru luptecu 

un cerc cu diametrul de 9 m  

10 30000 300000 

Odgon pentru căţărare   10 3000 30000 

Saltea de burete pentru asigurare  50 2850 142500 

Panou informativ (arbitraj)    3   0 

Cîntar electronic   3 2200 6600 

Tir       

Puşcă cu aer  3 13000 39000 

Puşcă cu aer de calibru mic  3 24000 72000 

Gloanţe pneumatice de calibrul 4,5 

mm (cutie) 

500 160 80000 

Gloanţe de calibru mic 5,6 mm  

(cutie) 

500 160 80000 

Ţintă unică     (cutie)       100 100 10000 

Tir cu arcul       



Set pentru tir cu arcul  5 57000 285000 

       

25587510,25 

 

 

La subprogramul III: ”Tineret”: Acţiuni noi identificate, care necesită 

alocaţii financiare suplimentare:  

- Crearea și asigurarea funcționalității  Agenției de Acreditare și 

Asigurare a Calității Serviciilor pentru Tineri și a activităților de voluntariat 

(Structură responsabilă de implementarea /punerea în aplicare a politicilor de 

tineret): 

 

 Politica de tineret este o politică intersectorială, ce presupune, că tinerii sunt 

beneficiari și sînt implicați în diverse domenii și anume: protecția socială, abilitarea 

economică și angajarea în cîmpul muncii, sănătatea, educația nonformală cît și alte 

forme de participare și implicare a acestora la viața publică.  

 Misiunea de bază a Ministerului Tineretului și Sportului constă în elaborarea 

şi implementarea politicilor naţionale în domeniul tineretului. Totodată, Ministerul 

Tineretului şi Sportului dezvoltă o serie de programe și servicii pentru tineret. În 

acest sens, este necesar de realizat un ansamblu de activităţi pentru susţinerea, 

dezvoltarea multilaterală şi participarea activă a tinerilor și a organizațiilor de 

tineret în societate.  

 Astfel, activitatea ministerului în sectorul de tineret este orientată pe 3 

componente de bază:  

a) elaborarea de politici (strategii, acte legislative și normative, alte documente 

de politici); 

b) cooperare cu societatea civilă, ceea ce presupune susținerea inițiativelor, 

proiectelor și programelor de tineret cît și organizarea în comun cu organizațiile de 

tineret a diferitor acțiuni de și pentru tineret.  

c) aplicarea/implementarea documentelor de politici în domeniu, inclusiv 

prestarea serviciilor de tineret.  

 Pentru realizarea componentelor nominalizate mai sus este necesar ca 

ministerul să dispună de o capacitate instituțională suficientă pentru realizarea 

acestor direcții de activitate. La moment, în cadrul ministerului activează o singură 

direcție în domeniul tineret – responsabilă de elaborarea de politici, iar ministerul 

nu dispune de nici o instituție în subordine, care ar fi responsabilă de 



implementarea politicilor de tineret și de relația cu structurile de tineret la nivel 

local.  

 Totodată, pentru realizarea și transpunerea în practică a politicilor de tineret 

este necesar ca Ministerul Tineretului și Sportului să dispună de unele instrumente 

clare și eficiente de lucru. Un element indispensabil pentru Ministerul Tineretului și 

Sportului este promovarea politicilor de tineret prin intermediul unor instituții și 

organizații specializate în politica de tineret, ce dețin capacități instituționale și 

resurse umane calificate în domeniu. Astfel, la moment autoritatea publică centrală 

nu dispune de nici o instituție specializată în politica de tineret, fapt ce i-ar permite 

să pună în practică politicile elaborate.  

 Agenția nominalizată va pune în aplicare documentele elaborate de minister 

listate mai jos: 

- Elaborarea standardelor minime de calitate a serviciilor pentru tineri; 

-Elaborarea formulei de finanțare a prestatorilor de servicii pentru tineri;  

-Evaluarea eficienței de finanțare a noii formule de finanțare a prestatorilor 

de servicii pentru tineri;  

- Elaborarea Regulamentului de acreditare a prestatorilor de servicii pentru 

tineri,  

- Elaborarea și aprobarea modificărilor necesare la legislație pentru 

asigurarea autonomiei Centrelor de Tineret Statutul juridic al Centrelor de 

Tineret în calitate de instituție prestatoare de servicii pentru tineret etc. 

- Regulamentul de funcționare a Comisiei de certificare a instituțiilor gazdă; - 

Codul etic al voluntarului;  

- Codul de bune practice în domeniul voluntariatului şi alte reglementări de 

ajustare a Legii voluntariatului;  

- Modelul formularului de aplicare pentru obținerea statutului de instituție 

gazdă; 

-  Modelul chestionarului de evaluare a îndeplinirii standardelor minime de 

calitate etc. 

Reieșind din cele expuse, crearea Agenției presupune cheltuieli adăugătoare 

de cel puțin 1 (unu) milion de lei, anual, pentru cheltuieli administrative (plata 

salariilor/serviciilor comunale etc.). 

 

 

 

 

 


