
Notă informativă 

la proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru completarea anexei 2 la Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea 

Nomenclatorului  domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea 

cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I” 

 

În scopul executării art. 26, alin. (1), cap.VIII a Legii nr.330- din 25.03.1999 Cu privire 

la cultura fizică şi sport, Ministerul Tineretului şi Sportului, în comun cu ministerele interesate, 

a elaborat proiectul de completare a anexei 2 la Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind 

aprobarea Nomenclatorului  domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru 

pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I 

Proiectul a fost iniţiat după finisarea ciclului olimpic 2009-2012 şi examinarea evoluării 

sportivilor de performanţă la ediţia a XXX-a a Jocurilor Olimpice din or. Londra (Marea 

Britanie).  

Argument: Schimbările care se produc pe piaţa muncii şi solicitările de noi specialităţi, 

noile reforme întreprinse în diverse domenii, inclusiv, în Domeniul general de studiu 71 

Medicină.  

Specialitatea Medicină sportivă reprezintă un imperativ iminent al prezentului, în 

condiţiile cînd creşte considerabil numărul maladiilor legate de modul static de activitate şi, 

mai cu seamă, cînd rezultatele sportivilor de performanţă depind, în mare măsură, de 

multitudinea de aspecte ale medicinii specializate. 

Formarea profesională la specialitatea Medicină sportivă implică efectuarea selecţiei, 

orientării şi reorientării la efort fizic; efectuarea examinărilor medicale la începerea activităţii 

sportive, la încetarea activităţii din cauze medicale, precum şi la reluarea ulterioară a activităţii 

sportive. Totodată, medicii sportivi vor aplica examinări interdisciplinare complexe, cu 

eliberarea de avize medicale practicanţilor de diverse forme de sport; vor elabora programe de 

educaţie fizică în domeniul sănătăţii, precum şi asigurarea managementului de medicină 

sportivă. 

Viitorul sportului naţional rezidă în intensificarea cercetărilor în domeniul sportului, a 

medicinii sportive în special, astfel încît să fie utilizate cît mai eficient posibilităţile fiziologie 

ale organismului uman pentru obţinerea rezultatelor sportive. 

Pregătirea specialiștilor în domeniul Medicină sportivă are loc în toate țările europene. 

Astfel, prin studii postuniversitare de specializare de 3-4 ani se pregătesc medici Medicină 



sportivă în Bulgaria, Cehia, Marea Britanie, Finlanda, Olanda, Irlanda, Italia, Letonia, 

Portugalia,România,Spania, Slovenia, Malta – state membre ale UE și Belarus, 

Bosnia&Herzegovina, Georgia, Rusia, Serbia, San-Marino, Turcia, Macedonia și Ukraina – 

state non-UE.  Prin specializare îngustă (după studiile postuniversitare și cu o durată de pînă la 

2 ani) pregătesc specialiști în Medicină sportivă Austria, Belgia, Croația, Franța, Germania, 

Luxemburg, Ungaria, Polonia, Slovacia – state membre ale UE și Andora, Armenia, Elveția – 

state non-UE. În toate statele menționate pregătirea specialiștilor în Medicină sportivă are loc 

în cadrul universităților/facultăților de medicină acreditate la nivel național și internațional. 

În acest context, se impune iniţierea unei noi specialităţi pentru Republica Moldova - 

Medicină sportivă, în vederea pregătirii cadrelor speciale pentru loturile naţionale şi cele 

olimpice, federaţiile de profil sportiv, şcolile şi liceele sportive, precum şi centrele de 

recuperare, inclusiv pentru oferirea asistenţei calificate în dozarea medicală a efortului fizic 

pentru toate categoriile de populaţie. În acest sens, se va elabora un nou plan de învăţămînt la 

specialitatea propusă, 40 la sută din cursurile planificate să fie rezervate disciplinelor medicale 

de bază, 20 % - disciplinelor din domeniul 72 Farmacie, nutriţie şi dopajul, iar 40 la sută - de 

orientare spre profilul sport. 

Formarea profesională în cauză va fi una specifică şi introdusă în grila specialităţilor 

care nu prevede recalificările medicale, după modelul specialităţilor 712 Stomatologie sau 721 

Farmacie, astfel evitînd posibilitatea ca absolvenţii specialităţii date să profeseze alte domenii 

decît cel în care a fost format. 

Medicii sportivi vor avea o pregătire temeinică în domeniul medicinii generale şi 

antrenamentului sportiv, iar spectrul lor de activitate va cuprinde în exclusivitate 

diagnosticarea maladiilor şi afecţiunilor, prescripţiile medicamentoase, nutriţia sportivilor şi a 

celor care practică sportul pentru toţi, dietele alimentare şi prevenirea administrării 

preparatelor anabolice şi dopajul, profilaxia traumatismului etc. Medicul sportiv va depista 

afecţiunile şi va prescrie consultaţia medicului de profil. Tot medicul sportiv va aplica 

metodele de recuperare şi reabilitare după traume.   

După absolvire, studenţii de la Medicină sportivă vor fi înscrişi la rezidenţiat unde vor 

însuşi aprofundat şi cu aplicare practică cunoştinţele teoretice obţinute, care vor fi formulate şi 

stipulate în planul de studii în cadrul laboratoarelor de diagnosticare, centrelor de medicină 



generală (policlinici şi spitale), centre de refacere şi recuperare, cluburi sportive şi federaţii 

(inclusiv perioada de cantonament), fitness-cluburi, etc.  

De menţionat că varianta actuală a rezidenţiatului nu satisface imperativele propuse 

specialităţii „medicină sportivă”, deoarece după absolvirea specialităţii 711 Medicină generală 

studenţii nu au pregătirea în domeniul educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi nu sunt 

motivaţi de a solicita specializarea „medicină sportivă”,  avînd un spectru mult mai captivant şi 

tentant de specializări medicale, fapt pentru care, astăzi, nu avem medici sportivi, iar acei 

puţini care activează la moment nu satisfac nici după formare, nici după competenţă cerinţele 

celor peste 100 federaţii sportive care au cel puţin trei selecţionate naţionale (copii, tineret, 

seniori), şi însumează a cîte cel puţin 10 cluburi şi şcoli sportive fiecare. Tot aici trebuie 

incluse, suplimentar, centrele de fitness, refacere, reabilitare, agrement care, de asemenea, au 

nevoie de asistenţa unui medic sportiv, absolvent al unei specialităţi paramedicale, format nu 

exclusiv în instituţiile de învăţămînt superior medical. În urma unei analize obiective a 

cerinţelor pieţei muncii în asemenea specialişti, s-a constatat necesitatea de cca 1000 specialişti 

în domeniul medicinii sportive.  

În acest context, Ministerul Tineretului şi Sportului consideră oportună aprobarea 

acestui proiect, care va soluţiona problemele medicinii sportive, cu atît mai mult că surse 

financiare suplimentare nu se solicită (modificările se operează în limita locurilor bugetare 

alocate medicinii generale).  
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