
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Guvernului Cu privire la cu privire la reorganizarea  

Î.S. ,,Manejului de Atletică Ușoară” 

 

Ministerul Tineretului și Sportului inițiază proiectul Hotărîrii Guvernului cu 

privire la reorganizarea Î.S. ,,Manejul de Atletică Ușoară”. 

Proiectul are drept scop eficientizarea procesului de administrare a Î.S. 

,,Manejul de Atletică Ușoară” prin prisma reorganizării acesteia în instituție publică.  

Prin adoptarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la reorganizarea 

Î.S. ,,Manejul de Atletică Ușoară” se asigură realizarea prevederilor pct.4 al 

Hotărîrii Guvernului nr.586 din 29.07.2011 cu privire la unele măsuri ce țin de 

eficientizarea procesului de administrare și deetatizare a bunurilor proprietate 

publică de stat. 

În prezent Î.S. ,,Manejul de Atletică Ușoară” desfășoară activitate de 

întreprinzător în condiții de autogestiune și autofinanțare. Întrucît, această 

întreprindere nu produce profit, în repetate rînduri a existat riscul de a fi inclusă în 

Lista bunurilor de stat pasibile privatizării.  

Astfel, în scopul evitării acestui fapt, Ministerul Tineretului și Sportului propune 

reorganizarea Î.S. ,,Manejul de Atletică Ușoară” în Manejul de Atletism cu statut de 

instituție publică și finanțare din contul mijloacelor bugetului public de stat.     

Precizăm că necesitatea menținerii acestei instituții în proprietatea statului 

este primordială pentru dezvoltarea sportului național, deoarece aceasta unica sală 

polivalentă care găzduiește desfășurarea multor competiții sportive de nivel 

internațional și național.  

La manej sunt create toate condiţiile necesare pentru organizarea 

cantonamentelor de pregătire cu participarea loturilor naţionale şi echipelor de 

performeri din diverse ţări. În contextul celor expuse, menţionăm că loturilor 

naţionale le sunt create oportunităţi pentru obţinerea rezultatelor deosebite la 

competiţii internaţionale de anvergură (Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale 

şi Europene). 

 Manejul de Atletism este unicul edificiu sportiv din Republica Moldova 

omologat de către Federaţia Internaţională de Tenis şi Federaţia Mondială de 

Taekwondo WTF pentru desfăşurarea evenimentelor sportive mondiale precum 

meciurile de tenis din cadrul “Davis Cup” şi Campionatul Europei de Taekwondo 

WTF. De menţionat faptul că în incinta manejului se desfăşoară cantonamentele de 

pregătire pentru loturile naţionale şi Campionatele Republicii Moldova la atletism, 

box, lupte, scrimă, kickboxing, k-1, haltere, judo şi multe alte probe sportive. Prin 

urmare, Manejul de Atletism este unicul centru sportiv de importanţă naţională care 

a găzduit competiţii internaţionale de cel mai înalt nivel şi este în vizorul structurilor 

internaţionale de profil pentru desfăşurarea unor acţiuni în viitorul apropiat, totodată 

este unicul edificiu care poate găzdui competiţii de toate nivelurile în perioada rece 

a anului. 

  



 

Fundamentarea economico-financiară a proiectului  

Pe   parcursul  anilor   2011-2013  prin  finanțare de  la   buget  Manejul de  

Atletică Ușoară  a beneficiat de  alocări  în  sumă  de  9 mln  330,0 mii lei. Pentru  

anul   2014 sunt  prevăzute  investiții  de   la   bugetul  de  stat   în  sumă  de  3mln  

204,0  mii lei. Scopul  nemijlocit al investițiilor nominalizate a   fost ajustarea  

acestui   complex  sportiv cerințelor internaționale, care la  moment  este unic de  

acest  gen  în mun. Chișinău,  pentru  a  fi   utilizat  drept  loc  de organizare a  

antrenamentelor pentru  instituțiile  din subordine lipsite de baze sportive și 

desfășurarea activității de antrepriză al întreprinderii. Analiza  ultimilor 2   ani  a   

activității economico-financiare a întreprinderii de stat a  arătat,  că  acest  gen  de   

activitate prin darea în arendă a sălilor sportive nu  aduce profit. Pentru a nu pierde 

acest edificiu sportiv, Ministerul Tineretului și Sportului a venit cu inițiativă  de   a-i 

modifica statutul . 

          Ținînd cont de faptul, că proiectul de reorganizare a întreprinderii de stat în 

instituție publică a fost inițiat la finele anului 2013, perioada  cînd  Bugetul de stat 

pentru  anul  2014 deja a fost aprobat, ministerul a decis să realizeze proiectul 

începînd cu 1 ianuarie 2015, avînd posibilitatea estimării cheltuielilor curente în 

baza rapoartelor trimestriale  și dării  de seamă anuale pentru anul 2013. 

Astfel, cheltuielile de personal în număr de  27,5 unități pentru anul 2015, cu 

racordarea salariilor funcției și suplimentelor la Legea nr.355 din 23.12.2005  ,,Cu 

privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” și Hotărîrea Guvernului nr.381 

din 13.04.2006  ,,Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile 

bugetare”, sunt estimate la 600,1 mii lei (calculul estimativ se anexează). 

Cheltuielile prognozate pentru serviciile comunale pentru anul 2015, reieșind din 

realizările efective  pentru anul 2013, sunt estimate la 1 mln 700,0 mii lei (se 

anexează). În total cheltuielile minime pentru bugetul manejului pe an sunt estimate 

la 2mln 300,1 mii lei. Ținem să menționăm, că din 20 instituții sportive din 

subordinea  ministerului  numai 4 dispun de baze sportive proprii, celelalte sunt în 

relații de comodat și arendă a bazelor sportive, din ele 8 instituții sportive desfășoară 

procesul instructiv-educativ la  Manejul de  Atletică  Ușoară.  

Începînd cu 1 ianuarie 2015 nu vor mai fi planificate cheltuielile la serviciile 

comunale pentru instituțiile sportive, care își desfășoară  activitatea la Manej, pentru 

a nu admite  planificarea   incorectă , deoarece  toate  cheltuielile  le va  suporta  

instituția gazdă .  

Astfel reieşind din cele expuse, Ministerul Tineretului și Sportului consideră 

necesară aprobarea hotărîrii Guvernului „Cu privire la reorganizarea Î.S. ,,Manejul de 

Atletică Ușoară”.    
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