
NOTA INFORMATIVĂ 
 

La proiectul  Hotărîrii de Guvern ”Cu privire la completarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă ” 
 

 

Proiectul în cauză prevede aprobarea modificărilor efectuate în Hotărârea de 

Guvern nr. 1552 din 04.12.2002 „Pentru aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă”. 

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern  vine ca o consecință a semnării 

Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, a solicitării Federației de Box din 

Republica Moldova și  conţine propuneri de completare a tabelului sumelor pentru 

performanțe deosebite la competițiile sportive. 

Evaluarea experienţei acumulate în sportul de performanţă a membrilor 

lotului național de box pentru anul 2013: Galagoț  Dumitru – locul III la 

Universiada  Mondială  (în continuare UM) și locul II la Campionatul European (în 

continuare CE), Petru Ciobanu – locul III CE, Țugui Vladislav – locul II  

Campionatul Mondial   (în continuare  CM)  rezervat cadeți, Cvasiuc Mihail – 

locul III CE juniori, Belous Vasile  – locul V CE, Rîșcan Alexandru – locul III 

UM, Cotiujanschii Victor – locul V UM, Ialîmov Victor – locul V UM, Zavatin 

Alexei – locul V UM   demonstrează că în Republica Moldova există premisele 

necesare pentru participarea şi obţinerea unor performanţe mai bune a sportivilor la 

competițiile europene și mondiale.  

Ținînd cont de nivelul  înalt de pregătire şi efortului major depus de boxerii 

moldoveni pentru a obține rezultate deosebite,  considerăm oportun completarea 

tabelului nr.1 cu poziţia prin care  Campionatul  Uniunii Europene de  Box  este 

egalat cu Campionatul  European, rezervat seniorilor. Ţările participante sunt 

membre ale Uniunii Europene, candidate şi potenţiali candidaţi.  

Republica Moldova a fost invitată pentru prima dată să participe la acest 

eveniment sportiv european. 

Această competiţie este unica de acest gen şi  doar la proba sportivă  box, 

din acest motiv  şi exclusivitatea acestei completări. 

Astfel, proiectul în cauză  va constitui un factor motivant  pentru sportivii de 

performanţă de a promova imaginea Republicii Moldova peste hotarele țării. 



În condițiile procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, 

dezvoltarea sportului de performanță reprezintă o pîrghie importantă de accelerare 

a acestui proces.  

Pentru punerea în aplicare a noului proiect, din perspectiva asigurării 

financiare, menţionăm faptul că mijloacele  financiare necesare alocate din bugetul 

de stat sunt minime. Fiind urmărit scopul asigurării  utilizării eficiente a 

mijloacelor financiare alocate.  

 

   Ministru                                                       Octavian BODIŞTEANU 


