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L E G E  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 330-XIV din  25.03.1999  

cu privire la cultura fizică şi sport  

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articol I – Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399), cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:  

1. În textul legii, cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvîntul „dizabilități” la cazul gramatical 

respectiv. 

2. După articolul 1 se introduce articolul 1
1
 cu următorul cuprins: 

„Articolul 1
1
. Noțiuni de bază 

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: 

AAPCS – Autoritatea Administraţiei Publice Centrale de Specialitate din domeniul culturii fizice și 

sport; 

COS – Comitetul Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova; 

Acreditare – act administrativ prin care AAPCS recunoaşte, în mod oficial, competenţele federaţiilor 

sportive naţionale în realizarea activităţilor specifice profilului în conformitate cu standardele legale şi 

celelalte acte normative în materie; 

Avizare – act administrativ prin care AAPCS avizează constituirea şi funcţionarea unei structuri 

sportive; 

Afiliere – ca act juridic reprezintă decizia luată de o federaţie sportivă naţională de a admite printre 

membrii săi o structură sportivă; ca relaţie juridică este legătura care uneşte o federaţie sportivă naţională 

cu fiecare structură sportivă afiliată; 

Autorizare – act administrativ prin care AAPCS aprobă participarea reprezentativelor naţionale la 

campionatele mondiale, europene şi regionale; afilierea organizaţiilor cu profil sportiv la forurile 

internaţionale de specialitate, precum şi organizarea pe teritoriul Republicii Moldova a campionatelor 

mondiale, europene şi regionale; 

Bază sportivă – amenajare specifică ce cuprinde construcţii şi instalaţii destinate activităţii de cultură 

fizică şi sport; 

Campionat – concurs oficial la o anumită ramură de sport desfăşurat în scopul evidenţierii 

învingătorului – campionului (sportiv, echipă) şi repartizării locurilor următoare; 

Concursuri oficiale – concursuri incluse anual în Calendarul acţiunilor sportive naționale și 

internaţionale al AAPCS, calendarele organizaţiilor sportive internaţionale, calendarele structurilor din 

Republica Moldova coordonate cu federaţiile sportive naţionale de specialitate; 

Decizia de revocare – act administrativ prin care AAPCS, din domeniul culturii fizice și sport, 

retrage dreptul de funcționare și/sau abrogă actul administrativ care atestă calitatea de structură sportivă și 

are ca efect radierea acesteia din Registrul sportiv; 

Disciplină sportivă – ansamblul ramurilor şi/sau  probelor sportive ale căror structură motrice, 

elemente şi procedee tehnice, tip de efort, condiţii şi mod asemănător de reglementare, alcătuirea şi 

evaluarea – concursuri pe echipe/individuale – pe acelaşi aparat, cu acelaşi obiect de întrecere, cu aceeaşi 

durată, pe acelaşi spaţiu de joc se constituie într-un sistem unitar de pregătire şi competiţie; 

Echipament sportiv – totalitatea elementelor de îmbrăcăminte, de încălțăminte și de accesorii cu care 

este dotat un sportiv pentru a se echipa; 

Inventar sportiv – totalitatea bunurilor care prezintă averea unei instituţii sportive; 

Înregistrare – consemnare făcută în Registrul sportiv, de către AAPCS din domeniul culturii fizice și 

sport, pentru realizarea unei evidenţe centralizate la nivel naţional a structurilor sportive; 

Legitimaţie sportivă – document/act care atestă apartenenţa unui sportiv la o structură sportivă; 
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Legitimare – act juridic bilateral între o structură sportivă şi un sportiv, care le conferă acestora 

drepturi şi obligaţii reciproce; 

Oficiali sportivi – persoanele a căror activitate, conduce la organizarea şi administrarea activităţii 

sportive de agrement, recreative și competiţionale, aflate în relaţie cu structura sportiva pe baza de 

contract de munca, convenţie civila de prestări de servicii, voluntariat, etc.;  

Probă sportivă – ansamblul de exerciţii fizice complexe, specializate printr-o tehnică destinată şi un 

profil propriu de efort, care face parte dintr-o ramură de sport, având reguli de concurs specifice şi o 

performanţă de un anumit gen, evaluată după anumit cod şi printr-un sistem de unităţi de măsură proprii. 

Probă olimpică – probă sportivă inclusă în programul fiecărei ediţii a Jocurilor Olimpice; 

Ramură de sport – ansamblul exerciţiilor fizice sportive şi/sau probelor sportive, validate în timp, 

care se realizează în concurs după reguli prestabilite şi în condiţii proprii; 

Rangul concursurilor: Jocurile Olimpice, Jocurile Paralimpice, Campionatele mondiale, Cupele 

mondiale, Campionatele europene, Cupele europene, Concursuri internaţionale după lista aprobată de 

Comisia republicană de conferire a titlurilor şi categoriilor sportive, Universiadele şi Cupele Republicii 

Moldova, Concursuri republicane locale; 

Recunoaştere – act administrativ emis de AAPCS, din domeniul culturii fizice și sport, care atestă 

calitatea de structură sportivă în raport cu terţii; 

Supravegherea şi controlul structurilor sportive – complex de activităţi prin care AAPCS, din 

domeniul culturii fizice și sport, verifică modul de funcţionare şi administrare a structurilor sportive, în 

conformitate cu statutele, regulamentele şi dispoziţiile legale în vigoare; 

Utilaj sportiv – ansamblu de sisteme tehnice (dispozitive, aparate etc.) și de unelte necesare pentru a 

realiza un proces de instruire sportivă. 

3. Articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Cetăţenii Republicii  Moldova au  dreptul la activitatea de întreprinzător de  prestare a serviciilor ce 

ţin de cultura  fizică  şi sport către structurile sportului, persoanele fizice şi de  producere  a mărfurilor cu 

destinaţie sportivă şi turistică, în baza licenţei eliberate de  organul abilitat cu avizul AAPCS.” 

4. La articolul 6, alineatul (3): 

 litera i) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„i) Avizează constituirea, acreditează activitatea şi retrage dreptul de funcţionare a structurilor sportului; 

 la litera j) după cuvîntul „titlurilor” se introduce textul „şi categoriilor”; 

 litera k) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„k) autorizează şi monitorizează desfăşurarea în Republica Moldova a competiţiilor naţionale şi 

internaţionale (campionatelor mondiale, europene, regionale, etc.) şi participarea sportivilor şi/sau 

reprezentativelor naţionale la aceste competiții”; 

La aliniatul (3) articolul se completează cu litera n) cu următorul cuprins: 

„n) avizează conform legislaţiei în vigoare, serviciile prestate de către agenţii economici care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul culturii fizice şi sport”; 

5. La articolul 7, alineatul (3): 

litera a) sintagma „registrul sportiv local” se substituie cu sintagma „Registrul sportiv, deținut de 

AAPCS”; 

litera g) se completează în final cu textul: 

„ , structurile sportive în organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive internaționale, naţionale şi 

locale”. 

6. Articolul 7
1
 se abrogă. 

7. La articolul 9, alineatul (4) după sintagma „autoritatea centrală de specialitate” se introduce 

sintagma „din domeniul sportului, Agenția Națională Antidoping”. 

8. Articolul 10 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:   

„(3) neonorarea de către sportivi, pe arena internaţională, a simbolicii statului (imn, drapel, stemă etc.) 

atrage după sine excluderea acestora din componenţa delegaţiilor oficiale”; 

9. La articolul 15 alineatul (3) după textul „în comun cu” se introduce sintagma „Comitetul 

Paralimpic al Republicii Moldova și”. 

10. La articolul 16. 



PROIECT 

Pagina 3 din 6 
MTS – R. STRA TUȚA  

alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Pregătirea sportivilor de performanţă se efectuează  de către structurile sportului pe bază de contract 

 cu AAPCS”; 

alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(5) Evidenţa membrilor şi transferarea sportivilor dintr-o structură sportivă în alta se realizează la 

propunerea federaţiilor sportive naţionale cu acordul şi avizul pozitiv al AAPCS.” 

alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(8) Sportivii se împart în amatori, sportivi de performanţă şi profesionişti. Sportivii amatori şi de 

performanţă sînt cei ce nu obţin venituri din practicarea sportului. Nu 

sînt  considerate  venituri  bursele  şi  indemnizaţiile sportive, diurnele de deplasare, alocaţiile pentru 

hrană, medicamente şi susţinătoare de efort, precum şi premiile sportive.”. 

11. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Articolul 18. Structurile sportului 

(1) Structurile sportului sînt organizaţii specializate, constituite de persoane fizice sau juridice, apolitice, 

în scopul organizării şi  administrării activităţilor din domeniul culturii fizice şi sport, care se împart în: 

a) Comitetul Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova; 

b) Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova; 

c) Federaţii sportive naţionale; 

d) Ligi profesioniste; 

e) Centre sportive de pregătire a loturilor naţionale; 

f) Școli sportive; 

g) Centre de pregătire olimpică; 

h) Cluburi sportive; 

i) Asociaţii sportive.” 

(2) AAPCS ţine evidenţa, tuturor, structurilor sportului prin Registrul sportiv, atribuind fiecărei structuri 

înscrise un număr de identificare. 

(3) Structurile sportului devin funcționale numai după înregistrarea acestora în Registrul Sportiv. 

(4) Structurile sportului sînt obligate să informeze AAPCS asupra activităţii ei. Neprezentarea datelor noi 

precum şi neinformarea în decurs de 2 ani asupra continuării activităţii are ca efect radierea acesteia din 

Registrul sportiv.” 

12. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Articolul 19. Asociațiile și cluburile sportive 

(1) Asociaţiile sportive pot fi, asociaţii  formate  din persoane fizice sau juridice, cu personalitate 

juridică, care au  ca obiectiv  promovarea  uneia sau mai multor ramuri  sportive,  pentru  participare  la 

competiţiile  sportive  naţionale şi internaţionale,  asociațiile se afiliază la cluburile sportive 

corespunzătoare; 

(2) Cluburile sportive sînt structuri ale sportului cu personalitate juridică cu propriul regim de 

administrare şi  de gestionare a bugetului şi patrimoniului, aprobat de adunările generale ale membrilor 

acestora. Pentru  participare  la competiţiile  sportive  naţionale şi internaţionale,  cluburile se afiliază la 

federaţia sportivă naţională sau/și la liga profesionistă corespunzătoare. 

(3) Pentru activitatea clubului sportiv, sînt necesare cadre calificate de specialiști, încăperi sportive, 

echipament și utilaj special, alte mijloace pentru practicarea culturii fizice și sport precum și mijloace 

financiare. 

(4) Cluburile sportive au ca obiectiv promovarea unei singure ramuri de sport și se împart în: 

a) cluburi sportive; 

b) cluburi sportive profesioniste. 

(4) Cluburile sportive deţin exclusivitatea: 

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice sau în mişcare a sportivilor săi; 

b) dreptului de folosinţă asupra siglei - emblemei proprii; 

c) drepturilor  de reclamă (publicitate) la competiţiile pe care  le organizează. 

(5) Cluburile sportive profesioniste adoptă propriul echipament sportiv.” 

13. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  
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„Articolul 20. Centre sportive de pregătire a loturilor naționale. Școlile sportive și Centre de pregătire 

olimpică  

(1) Centre sportive de pregătire a loturilor naționale sînt instituții publice,  specializate, subordonate 

AAPCS și/sau Autorităţilor locale de specialitate, care asigură pregătirea rezervelor olimpice şi a loturilor 

naţionale la toate ramurile de sport. 

(2) Centrele sportive de pregătire a loturilor naționale au în componenţa lor baze sportive dotate cu 

echipament modern, profesori-antrenori, tehnicieni etc. de înaltă calificare, dispun de asistenţă ştiinţifică, 

medicală şi mijloace financiare. Funcţionarea Centrelor sportive de pregătire a loturilor naționale este 

reglementată printr-un regulament aprobat de Guvern. 

(3) Şcolile sportive sînt instituții de învăţămînt extraşcolare, cu caracter special, care prin metode de 

întremare şi pregătire sportivă, contribuie la formarea persoanelor cu calităţi morale înalte şi la educarea 

sportivilor de performanţă. 

(4) Şcoala sportivă are menirea de a antrena copiii, cadeţii, juniorii, tineretul şi seniorii, care nu au 

interdicţii medicale, în practicarea sistematică a culturii fizice şi sport, formarea unui mod sănătos de 

viaţă, dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală, atingerea nivelului de performanţă în corespundere cu 

capacităţile acestora. 

(5) Şcoala sportivă care a obţinut performanţe în pregătirea sportivilor-participanţi la Jocurile 

Olimpice, campionate europene şi mondiale,  competiţii internaţionale, precum şi a sportivilor cu titluri 

„maestru în sport”, „maestru internaţional al sportului” poate obţine statutul de şcoală sportivă 

specializată, care se conferă pe un termen de 4 ani prin ordinul AAPCS. 

(6) Şcolile sportive se împart în: 

a) şcoli sportive specializate; 

b) şcoli sportive. 

(7) Se admite, asocierea şcolilor sportive în cluburi sportive. 

(8) Fondatori ai şcolilor sportive pot fi autorităţile administraţiei publice, instituţiile specializate în 

sport, precum şi persoanele fizice, în baza avizului eliberat de AAPCS. 

(9) Pentru activitatea şcolii sportive, sînt necesare cadre calificate de specialişti, baze sportive şi 

mijloace financiare. Funcţionarea şcolilor sportive este reglementată printr-un regulament aprobat de 

Guvern. 

(10) Centrele de pregătire olimpică sînt organizaţii specializate din subordinea Comitetului Naţional 

Olimpic şi Sportiv care asigură pregătirea rezervelor olimpice şi a loturilor naţionale pe ramuri de sport 

recunoscute de Comitetul Internaţional Olimpic. 

14. Articolul 21 se completează cu aliniatul (4
1
) cu următorul cuprins:  

„(4
1
) Modificările şi completările în statut și/sau în orice alt act constitutiv al structurilor sportului se 

înregistrează conform aceleiaşi proceduri şi în aceleaşi termene ca şi statutul, după ce s-a obţinut avizul 

pozitiv al AAPCS.” 

15. Articolul 26 

la aliniatul (3) sintagma „carnetul de antrenor” se substituie prin sintagma „act confirmativ”; 

la aliniatul (6) se va exclude sintagma „în colaborare cu federaţiile sportive naţionale”; 

aliniatul (7) va avea următorul cuprins: 

„(7) Formarea licenţiaţilor în cultura fizică şi sport, a profesorilor-antrenori, a profesorilor de educaţie 

fizică, a medicilor, a asistenţilor medicali, a managerilor şi a kinetoterapeuţilor şi alţi specialişti, se 

realizează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii.” 

16. Articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(1) Standardele de evaluare în domeniul culturii fizice şi sport, în vederea acreditării sau autorizării 

unităţilor, instituţiilor de învăţământ, a cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională, se stabilesc de 

organismele abilitate prin lege, în colaborare cu AAPCS şi, după caz, cu Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale și Familiei.” 

17. La articolul 30 

aliniatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Finanţarea de către stat a sportului de performanţă din contul alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat, 

inclusiv finanțarea suplimentară de către Fondul pentru dezvoltarea culturii fizice și sportului se 
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realizează diferenţiat, în conformitate cu criterii distincte de performanţă aprobate prin hotărîre de 

Guvern.” 

articolul se completează cu alineatul (3
1
) cu următorul cuprins: 

 „(3
1
) Resursele financiare ale Fondului pentru dezvoltarea culturii fizice și sportului din Republica 

Moldova se formează din: 

a) alocaţiile prevăzute în bugetul de stat; 

b) 25% taxe încasate la competiţiile de nivel naţional şi internaţionale desfăşurate în Republica 

Moldova; 

c) donații și sponsorizări; 

d) 1% din taxele şi accizele la ţigări şi băuturi alcoolice; 

e) 1% din suma accizelor din importul produselor petroliere şi carburanţi; 

f) 5% din totalul încasărilor ramase după deducerea taxei de licenţa datorate, conform legislaţiei în 

vigoare, de organizatorii de pronosticuri şi pariuri sportive autorizaţi, în condiţiile legii, de 

Camera de licenţiere a jocurilor de noroc, pentru jocurile de pronosticuri şi pariuri sportive bazate 

pe utilizarea de competiţii de gen pentru ramura respectivă, organizate în campionatele naţionale 

din alte ţări, de federaţiile şi organismele sportive internaţionale, precum şi în Cupa Republicii 

Moldova, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi; 

g) mijloacele  alocate pentru participarea sportivilor din alte ţări la competiţiile sportive, desfăşurate 

pe teritoriul Republicii Moldova; 

h) veniturile  provenite  din  desfăşurarea  anumitor  acţiuni,  din activitatea economică, editorială şi 

comercială a Fondului; 

i) Sumele, neutilizate în anii financiari precedenți, provenite din mijloace speciale.”  

la aliniatul (7) după sintagma „centrelor de pregătire olimpică” se introduce sintagma „ , a centrelor 

sportive de pregătire a loturilor naţionale”. 

 articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins: 

„(9) Fondurile ligilor profesioniste provin din: 

a) alocaţii bugetare şi alte venituri destinate finanţării programelor proprii şi celor înscrise în 

contractele încheiate cu autoritatea centrală de specialitate;  

b) venituri proprii obţinute din activităţi realizate în legătură directă cu obiectivul statutar al acestora; 

c) venituri proprii obţinute din activităţi complementare cu caracter industrial, profesional sau de 

prestări servicii, organizate în condiţiile legii; 

d) cotizaţii, penalităţi şi alte contribuţii prevăzute de statutele şi regulamentele acestora; 

e) donaţii şi sponsorizări; 

f) sumele neutilizate în anii financiari precedenţi; 

g) alte venituri realizate în condiţiile legii.” 

18. La articolul 32 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) Sportivii cărora li s-a cauzat o traumă în timpul practicării organizate a culturii fizice şi sportului, 

inclusiv în timpul competiţiilor sportive, li se asigură reabilitarea medicală, psihologică, socială şi 

profesională completă în conformitate Legea pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport, alte acte 

normative în vigoare, de către: 

a) Organizația sportivă din care face parte sportivul; 

b) Federația sportivă națională care organizează și supraveghează ramura de sport respectivă; 

c) Comitetul Național Olimpic și Sportiv pe ramurile de sport recunoscute de Comitetul Internațional 

Olimpic; 

d) Serviciul specializat al Autorității publice locale în domeniul culturii fizice și sport în raza teritorială 

administrată; 

e) AAPCS prin intermediul Fondului pentru dezvoltarea culturii fizice şi sportului din Republica 

Moldova. 

19. La articolul 35 

alineatul (1), textul „lit. g)” se exclude. 

alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:  
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„(3) Revocarea dreptului de funcţionare a structurilor sportului este de competenţa AAPCS şi se produce 

atunci cînd: 

a) acţiunile structurii sportului au devenit ilicite, contrare bunurilor moravuri, ordinii publice şi/sau 

periclitează securitatea statului; 

b) structura sportului, fără a fi autorizată/licențiată, urmăreşte alte scopuri decît cele prevăzute de 

statutul său; 

c) hotărîrile adunărilor generale ale structurilor sportului sînt luate cu violarea dispoziţiilor statutare, 

a documentelor de constituire şi a legislaţiei în vigoare; 

d) structura sportivă nu informează în decurs de 2 ani consecutiv organul de înregistrare și/sau 

AAPCS asupra continuării activităţii; 

e) pentru alte motive prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative. 

20. La lista din anexa legii pozițiile 2; 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„2. Întreprinderea de Stat „Manejul de atletică uşoară”, mun. Chişinău; 

  4. Şcoala sportivă republicană de tenis, mun. Chişinău; 

  5. Şcoala sportivă republicană de fotbal, mun. Chişinău;” 

Anexa din lege se completează cu pozițiile: 

„ 6. Centrul sportiv de pregătire a loturilor naţionale, mun. Chişinău; 

7. Fondul pentru dezvoltarea culturii fizice şi sportului din Republica Moldova. 

8. Școala republicană de şah şi joc de dame, mun. Chişinău. 

9. Şcoala sportivă republicană de acrobatică şi rugby, mun. Chişinău. 

10. Şcoala sportivă republicană de box, com. Grimăncăuţi, r-nul Briceni. 

11. Şcoala sportivă de lupte „Andrei DOGA”, mun. Chişinău. 

12. Şcoala sportivă republicană de lupte (judo), mun. Chişinău. 

13. Şcoala sportivă de atletism, mun. Bălţi. 

14. Şcoala sportivă de atletism, mun. Chişinău. 

15. Școala sportivă de box, luptă liberă şi kickboxing, mun. Chişinău. 

16. Şcoala sportivă de caiac-canoe, mun. Chişinău. 

17. Şcoala sportivă de ciclism, mun. Chişinău. 

18. Şcoala sportivă de fotbal, mun. Chişinău. 

19. Şcoala sportivă de haltere, or. Cahul. 

20. Şcoala sportivă de înot, mun. Chişinău. 

21. Şcoala sportivă de tenis de masă, or. Dubăsari. 

22. Şcoala sportivă (judo), s. Ţaul, r-nul Donduşeni. 

23. Şcoala sportivă, or. Ungheni. 

24. Şcoala sportivă a rezervelor olimpice, mun. Chişinău. 

25. Tabăra de odihnă pentru copii din s. Romaneşti, r-nul Străşeni.” 

 

Articol II – Guvernul, în termen de 6 luni va aduce actele normative în concordanță cu prezenta lege. 

 

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  IGOR CORMAN 


