
  

 

Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE Nr. ________ 

din __________ 20___ 

Cu privire la aprobarea Concepției creării Sistemului Informațional „Registrul Sportiv” 

În temeiul pct. 1), art. 22 din Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la 

informatizare și la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2004, nr. 6-12, art. 44)  cu modificările și completările ulterioare și lit. h), alin.(3), art.6 din 

Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fzică și sport (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399), Guvernul HOTARĂŞTE:  

 

1. Se aprobă Concepția creării Sistemului Informațional „Registrul Sportiv” (se anexează). 

2. Ministerul Tineretului și Sportului: 

va deține și administra sistemul informațional automatizat „Registrul Sportiv”; 

va elabora şi va prezenta, în termen de 3 luni, spre examinare proiectul Hotărîrii de Guvern 

privind aprobarea Regulamentului sistemului informațional automatizat „Registrul Sportiv”. 

3. Finanţarea creării şi implementării sistemului informaţional automatizat „Registrul 

Sportiv” se va efectua în limita alocațiilor bugetare disponibile a Ministerului Tineretului 

și Sportului, precum şi în baza mijloacelor financiare ale donatorilor externi. 

4. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va înregistra, în modul stabilit, 

resursa informaţională Registrul  Sportiv. 

 

 

PRIM-MINISTRU       IURIE LEANCĂ 

 

Contrasemnează:  

Ministrul tineretului şi sportului               Octavian BODIȘTEANU 

 

Ministrul tehnologiei informaţiei  

şi comunicaţiilor       Pavel FILIP 
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              Aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

din _________________ 20___      

 

 

CONCEPŢIA CREĂRII 

Sistemului informaţional „Registrul sportiv” 

 

Introducere 

 

În condiţiile actuale de globalizare, sportul devine un important factor politic, social 

şi economic. Dezvoltarea multilaterală şi eficientă a culturii fizice şi sportului este o parte 

componentă a politicii social-economice de stat. Utilizarea la maximum a potenţialului 

social al culturii fizice şi sportului va contribui la prosperarea societăţii. 

 

În Republica Moldova s-a constituit un anumit sistem de dezvoltare a culturii fizice 

și sportului în rîndurile copiilor şi tineretului. Sînt incontestabile succesele sportivilor 

moldoveni la nivel naţional şi internaţional în asemenea ramuri sportive ca: lupta, haltere, 

box, atletism, ciclism, caiac-canoe, înot, tir, şah etc. Un rol important în acest sistem îl au 

şcolile şi cluburile sportive, federaţiile sportive de profil şi alte instituţii. 

Totuşi, actualmente lipseşte un mecanism eficient de reglementare de către stat, 

standardizare şi certificare a calităţii serviciilor sportive și a celor de educaţie fizică. 

Pe lîngă aceasta, nu exista un mecanism eficient de evidenţa şi control al activităţii 

persoanelor fizice şi juridice în domeniul culturii fizice şi sportului, inclusiv celui de 

performanță. 

De asemenea, nu există o sursă unică de date sistematizate despre subdiviziunile 

sportive ale Republicii Moldova, sportivii profesionişti şi amatori, rezultatele sportive 

obţinute, profesorii-antrenori deţinători de grade didactice de toate categoriile, acţiunile 

sportive la care participă sportivii Lotului Naţional şi documentele necesare pentru 

desfăşurarea activităţii sportive profesioniste. 

 

Resursele informaţionale ce ţin de dezvoltarea culturii fizice şi a sportului în republică 

se vor forma drept rezultat al funcţionării Sistemului informaţional ,,Registrul sportiv”. 

 

Prin crearea Sistemului informaţional ,,Registrul sportiv” statul va dispune de un 

mecanism eficient de evidenţă şi control, monitorizare a politicii promovate, de ridicare a 

rolului culturii fizice şi sportului în formarea unui mod de viaţă sănătos al cetăţenilor şi de 

asigurare a evoluărilor sportivilor Lotului Naţional la competiţii naţionale și internaţionale. 

 

În Concepţia Sistemului informaţional ,,Registrul sportiv” (în continuare – 

Concepţie) sînt stipulate scopurile, sarcinile şi funcţiile Sistemului informaţional 

„Registrul sportiv” (în continuare – SI „Registrul sportiv”), realizarea cărora va 

contribui la formarea resursei informaţionale specializate, structurii organizatorice şi bazei 

juridico-normative necesare, precum şi obiectele informaţionale, lista datelor, stocate în 

Sistem, infrastructura tehnologică şi acţiunile de asigurare a securităţii şi protecţiei 

informaţiei. 
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Capitolul I 

Informaţii generale 

 

  1. Definiţia sistemului informaţional 

Registrul sportiv reprezintă o totalitate sistematizată de date care va conţine 

subdiviziunile sportive ale Republicii Moldova, sportivii profesionişti şi amatori, rezultatele 

sportive obţinute, profesorii-antrenori, gradele didactice deţinute, acţiunile la care participă 

sportivii Lotului Naţional, titlurile şi categoriile sportive acordate şi confirmate. Formarea 

resursei informaţionale cu privire la cultura fizică şi sport este asigurată ca rezultat al 

funcţionării SI „Registrul sportiv”. 

SI „Registrul sportiv” este destinat asigurării formării resursei informaţionale cu privire 

la funcţionarea culturii fizice, sportului pentru toţi şi sportului de performanţă. 

SI „Registrul sportiv” este parte componentă a resurselor informaţionale de stat ale 

Republicii Moldova, şi anume a segmentului „Resursele informaţionale de stat” figura 1. 

 
 

Figura 1. Locul Registrului sportiv în structura resurselor informaţionale de stat. 

 

2.  Destinația Sistemului informaţional „Registrul sportiv” 

SI „Registrul sportiv” este unica sursă oficială de informaţie privind subdiviziunile 

sportive, sportivii şi rezultatele lor, antrenorii-profesori, măsurile sportive, la care participă 

sportivii moldoveni, precum şi documentele necesare pentru activitatea sportivă profesionistă 

în domeniul culturii fizice şi sportului. 

SI „Registrul Sportiv” este destinat pentru introducerea/actualizarea, stocarea şi analiza 

datelor cu privire la subdiviziunile sportive ale Republicii Moldova, sportivii profesionişti şi 

amatori, rezultatele sportive obţinute, profesorii-antrenori, gradele didactice deţinute, acţiunile 

la care participă sportivii Lotului Naţional, titlurile şi categoriile sportive acordate şi 

confirmate. 

SI „Registrul Sportiv” este destinată automatizării proceselor interne ale Ministerului 

Tineretului și Sportului (în continuare – MTS) precum și circulaţiei documentelor aferente 

proceselor privind gestionarea informației din SI „Registrul Sportiv”.  
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  3. Termeni și definiții: 

În prezenta Concepţie se utilizează noţiunile definite în Legea nr.330-XIV din 25 

martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport şi Legea nr.467 din 21 noiembrie 2003 cu 

privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, precum și alte noțiuni definite 

mai jos: 

Activitate  ––  îndeplinirea prelungită a unei acţiuni de către un careva rol.    

 

Competiție sportivă - 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; 

 

Arhitectură  ––  totalitatea soluţiilor esenţiale privind organizarea sistemului software, precum 

şi setul de elemente şi interfeţe structurale din care constă sistemul, împreună cu 

comportamentul descris în termenii cooperării acestor elemente.  

 

Artefact ––  element al informaţiei, utilizat sau generat în procesul de elaborare a sistemului 

software sau de exploatare a produsului software. 

 

Baza de date  ––  totalitatea datelor combinate, organizate conform unor anumitor reguli, care 

prevăd principii generale de descriere, stocare şi procesare a datelor. 

 

Baza material-tehnică a culturii fizice şi sportului  ––  construcţiile  sportivo-curative şi 

sportive, încăperile, echipamentul şi utilajul special, precum şi alte mijloace, destinate pentru 

practicarea culturii fizice şi sportului;  

 

Certificat sportiv  ––  document de strictă evidenţă, care certifică primirea de către sportiv a 

licenţei sportive; 

 

Concepţie – document care descrie ideologia edificării sistemului informaţional ca totalitate 

de reprezentări interconectate despre funcţionarea Sistemului; 

 

Patrimoniul sportiv  ––  obiectele infrastructurii sportive, destinate pentru practicarea culturii 

fizice şi sportului, desfăşurarea măsurilor sportive, precum şi obiectele legate de asistenţa 

medicală a sportivilor (baze sportive, palatele sporturilor, stadioane, săli sportive, bazine de 

înot, terenuri de tenis, terenuri sportive plane şi terenuri de fotbal, dispensare sportive, puncte 

medicale etc.); 

 

Etapă  ––  lista proceselor, care trebuie îndeplinite în intervalul de timp dintre două repere de 

bază în ciclul de viaţă al sistemului software, în decursul căruia trebuie să fie atinse scopurile 

trasate din timp şi bine determinate, artefactele trebuie să fie aduse până la disponibilitate şi 

trebuie să fie luată decizia cu privire la finisarea acestei etape şi trecerea la următoarea etapă.  
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HTTP  ––  Hypertext Transfer Protocol – metoda prevede accesul la informaţia de pe Internet, 

plasată pe serverul WWW. Protocolul HTTP este un protocol WWW de tip text; 

 

Identificator  ––  cod artificial obligatoriu, format sau generat, conform unor reguli determinate 

pentru fiecare categorie (clasă concretă, de exemplu) de obiecte, care asigură o identificare 

unică şi stabilă a obiectului pe parcursul întregului ciclu de viaţă al resursei informaţionale; 

 

IDNO (IDentification Number of Organization)  ––  numărul de identificare de stat al 

persoanei juridice, specificat conform uzanţelor internaţionale ca abreviere a sintagmei în 

limba engleză ―Identification Number of Organization‖; 

 

IDNP (IDentification Number of Person)  ––  numărul de identificare de stat al persoanei 

fizice, specificat conform uzanţelor internaţionale ca abreviere a sintagmei în limba engleză 

―Identification Number of Person‖; 

 

Internet ––  Internetul este о reţea publică globală de calculatoare interconectate, ce asigură 

accesul la resursele informaţionale amplasate în această reţea. Internetul poate fi privit ca o 

reţea de reţele locale de calculatoare, interconectate prin intermediul comutatoarelor de 

ord.3(rooter). 

 

Interoperabilitatea aplicaţiilor  ––  cerinţă obligatorie pentru aplicaţiile automatizate de calcul, 

utilizate de către autorităţile administraţiei publice şi puterii de stat pentru prestarea serviciilor 

complexe, realizate cu ajutorul acţiunilor coordonate a unui grup de instituţii. Numărul mare 

de unităţi administrative şi organizaţii, care trebuie să fie integrate implică utilizarea 

tehnologiei Serviciilor Web (Web Services) ca principala tehnologie destinată integrării 

aplicaţiilor în sistemul de servicii al SIA „RSFSR‖, amplasate în back office; 

 

MTS – Ministerul Tineretului și Sporturilor. 

 

Obiect informaţional – reflectarea virtuală a entităţilor real existente, atît materiale, cît şi 

nemateriale; 

 

Pagină Web, web-site, site – ansamblu de publicaţii electronice, numită pagini web, publicate 

pe serverul web cu folosirea limbajului HTML sau a succesorilor lui. Fiecare website şi pagină 

web dispun de adrese URL distincte, prin intermediul cărora pot fi accesate; 

 

Paşaportul sportivului – document de model unic, care certifică apartenenţa sportivă şi 

calificarea sportivă a sportivului; 

 

Portal Web – un complex software ce include tehnologia de integrare şi oferire a informaţiei, 

obţinute din diverse surse externe, amplasate în reţea. Portalul web întreţine dialogul cu 

utilizatorul in procesul de prestare a serviciilor on-line. Portalul este dotat cu mecanisme de 

căutare, personalizare, adaptare la cerinţele utilizatorului, cu mecanisme de modificare 

flexibilă ce constau din portleturi ale structurii modulare şi a conţinutului dinamic; 
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Produs software – sistem software, care are valoare comercială, gata pentru utilizare sau deja 

exploatat. 

 

Proiect – proces unic, care constă dintr-un set de genuri de activitate coordonate şi dirijate, cu 

datele de început şi de sfârşit, întreprinse pentru atingerea scopului în conformitate cu cerinţele 

stabilite, inclusiv limitările privind termenele, cheltuielile şi resursele. 

 

Riscuri – influenţarea internă şi externă asupra sistemului, care poate să influenţeze în mod 

negativ asupra domeniului proiectului sau poate să ducă la eşuarea lui. 

 

Rol – anumit comportament şi obligaţiuni ale persoanei sau ale indivizilor, care lucrează în 

echipă (grup de lucru).  

 

RSP – Registru de Stat al Populaţiei; 

 

RSUD – Registru de Stat al Unităţilor de Drept; 

 

Sarcină - element software, care este gata pentru integrarea în sistemul comun, realizabil în 

termene minime. 

 

Scenariu – prezentarea cunoştinţelor, care utilizează consecutivitatea fixată a evenimentelor, 

pentru determinarea rezultatelor interacţiunii între elementele cunoscute. 

 

Server Web – serverul-gazdă pentru web-site-uri — server HTTP, complex software instalat 

pe unul sau mai multe calculatoare-gazdă (host), ce corespunde unui nume de domeniu URL 

World Wide Web din reţeaua Internet; 

 

Serviciu – îndeplinirea acţiunilor direcţionate spre satisfacerea necesităţilor clientului sau a 

celor prevăzute de documentele normative, rezultatul cărora se reflectă în sistemul 

informaţional şi se poate exprima în formă materială sau nematerială. 

 

Serviciu de sistem – serviciu prestat utilizatorului de sistemul software sau de produsul 

software. 

 

Sistem de software – multitudine de elemente ale software-ului, organizate pentru atingerea 

unui scop concret, uneori despărţite în câteva subsisteme şi descrise de un set de modele, 

posibil, din diferite puncte de vedere.  

 

Sistem informaţional  ––  totalitatea resurselor informaţionale interconectate, tehnologiilor, 

metodelor şi personalului, destinată pentru stocarea, prelucrarea şi eliberarea informaţiei; 

 

Software  ––  totalitatea programelor sistemului de procesare a informaţiei şi a documentelor de 

program, necesare pentru exploatarea acestor programe. 

 

Subdiviziunile sportive  ––  organizaţiile specializate, create de persoane fizice sau juridice cu 

scopul organizării şi gestionării activităţii în domeniul culturii fizice şi sportului; 
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4.  Principiile de bază ale Registrului sînt: 

1) principiul consecutivităţii, care presupune elaborarea şi realizarea pe etape a 

proiectului; 

2) principul legitimităţii, care presupune crearea şi exploatarea SI „Registrul sportiv”, 

în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare; 

3) principul respectării drepturilor omului, care presupune efectuarea exploatării 

sistemului în strictă conformitate cu documentele normative naţionale, în limitele tratatelor şi 

acordurilor internaţionale cu privire la drepturile omului, la care Republica Moldova este 

parte; 

4) principiul eficienţei funcţionării, care presupune optimizarea raportului 

„calitate/cost”; 

5) principiul primei persoane/centrului unic, care presupune existenţa unui conducător 

real de rang superior, ce deţine abilităţi suficiente pentru luarea deciziilor şi coordonarea 

lucrărilor de creare şi exploatare a sistemului; 

6) principiul securităţii, care semnifică păstrarea garantată a datelor de la deteriorare 

fizică şi logică, precum şi acces neautorizat, drept bază pentru realizarea cărora servesc 

standardele internaţionale ISO 17799 şi ISO 15408; 

7) principiul temeiniciei datelor, care presupune confirmarea legitimităţii fiecărui fapt 

şi fiecărui bloc de date, introduse în sistem pe calea referinţelor la documentele 

corespunzătoare (pe suport de hîrtie sau electronic); 

8) principiul dezvoltării progresive, care semnifică crearea sistemului şi modificarea 

continuă a componentelor sale separate în baza tehnologiilor informaţionale performante; 

9) principiul accesului bazat pe drepturi egale, care presupune oferirea accesului 

reglementat bazat pe drepturi egale tuturor categoriilor de utilizatori independent de locul 

aflării lor; 

10) principiul integrităţii şi veridicităţii datelor; 

a) prin integritatea datelor se are în vedere starea datelor, cînd acestea îşi păstrează 

conţinutul şi se interpretează univoc în condiţiile unor acţiuni accidentale. Integritatea datelor 

se consideră a fi păstrată, dacă datele nu au fost denaturate sau distruse (nu şterse);  

b) prin veridicitatea datelor se are în vedere gradul de corespundere a datelor, stocate în 

memoria computer-ului sau în documente, stării reale a obiectelor reprezentate de acestea, 

într-un domeniu concret al sistemului; 

11) principiul modularităţii şi scalabilităţii, care semnifică posibilitatea extinderii 

sistemului fără modificarea componentelor create anterior. 

 

5. Obiectivele creării SI „Registrul Sportiv” 

SI „Registrul Sportiv” se creează pentru atingerea următoarelor obiective: 

1) formarea mecanismului de evidenţă şi control asupra activităţii persoanelor fizice şi 

juridice în domeniul culturii fizice şi sportului, inclusiv sportului de performanţă, şi prin 

urmare, a îmbunătăţirii performanţelor sportivilor moldoveni la competiţiile internaţionale 

oficiale. 

2) asigurarea formării resurselor informaţionale de stat în domeniul funcţionării culturii 

fizice şi sportului; 
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3) oferirea asistenţei pentru dezvoltarea culturii fizice şi sportului pe tot teritoriul 

Republicii Moldova; 

4) evidenţa subdiviziunilor şi organizaţiilor sportive, care activează în Republica 

Moldova; 

5) evidenţa patrimoniului sportiv (bazelor sportive, săli sportive, săli polivalente, 

stadioane, terenuri de joc, bazine etc.); 

6) evidenţa datelor despre sportivii (amatori și profesionişti), antrenorii şi specialiştii 

care activează în domeniul culturii fizice şi sportului; 

7) monitorizarea competițiilor sportivilor (evidenţa rezultatelor sportive, acordarea 

titlurilor şi categoriilor sportive, etc.); 

8) contracararea aplicării mijloacelor şi metodelor interzise în sport; 

9) intensificarea controlului asupra utilizării fluxurilor de bani (bugetari şi 

extrabugetari) în domeniul sportului. 

 

6. Sarcinile de baza 

 

Prin intermediul SI „Registrul Sportiv” se soluţionează următoarele sarcini: 

 crearea bazei de date a sportivilor, profesorilor-antrenori și specialiștilor acreditați în 

domeniul sportului;  

 crearea bazei de date a școlilor, instituțiilor și subdiviziunilor sportive; 

 actualizarea bazei de date conform datelor interdepartamentale în procesul formării 

resurselor informaţionale de stat;  

 asigurarea consistenței datelor prin conectarea tuturor instituțiilor implicate în 

gestiunea resurselor și informațiilor sportive; 

 asigurarea protecţiei datelor şi a securităţii informaţionale în cadrul formării şi 

exploatării sistemului;  

 asigurarea interoperabilităţii informaţionale şi conlucrării cu sistemele informaţionale 

de stat, departamentale şi teritoriale;  

 asigurarea interacţiunii şi colaborarea informaţională în procesul schimbului 

informaţional interinstituțional;  

 formarea mecanismului de evidenţă şi control asupra activităţii persoanelor fizice şi 

juridice în domeniul culturii fizice şi sportului, inclusiv sportului de performanţă, şi 

prin urmare, a îmbunătăţirii performanţelor sportivilor moldoveni la competiţiile 

naționale și internaţionale cu ajutorul unor mijloace speciale tehnice şi de program şi 

cu forţele subdiviziunilor şi colaboratorilor desemnaţi; 

 asigurarea formării resurselor informaţionale de stat în domeniul funcţionării culturii 

fizice şi sportului; 

 oferirea asistenţei pentru dezvoltarea culturii fizice şi sportului pe tot teritoriul 

Republicii Moldova; 

 evidenţa subdiviziunilor şi organizaţiilor sportive, care activează în Republica 

Moldova; 

 evidenţa patrimoniul sportiv (baze sportive, săli sportive, stadioane, terenuri de joc, 

bazine, etc.); 

 evidenţa datelor despre sportivii (amatori și profesionişti), profesorii - antrenori şi 

specialiştii care activează în domeniul culturii fizice şi sportului; 
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Capitolul II 

Cadrul Normativ-juridic 

 

7. Referinţe legale ale Sistemului Informatic 

Baza normativ-juridică, care va sta la baza realizării SI „Registrul sportiv” o constituie 

legislaţia naţională în vigoare, tratatele internaţionale şi recomandările europene şi 

internaţionale în domeniu. Procedurile de dezvoltare şi exploatare a sistemului informatic sunt 

reglementate de următoarele acte normative: 

1) Constituţia Republicii Moldova (aliniatul 5, articolul 50); 

2) Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport, Monitorul 

Oficial nr. 83-86, art. 399 din 05.08.1999 (lit. h) alin. 3 art. 6 și alin.2) art. 18); 

3) Legea nr. 185 din 11.07.2012 pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport, 

Monitorul oficial nr. 1-5, art. 2 din 04.01.2013; 

4) Hotărîrea Guvernului nr. 1552 din 4 decembrie 2002 „Pentru aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă”, Monitorul Oficial nr. 174-176, art. 1750 din 

20.12.2002; 

5) Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 26 martie 2003 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a federaţiilor sportive naţionale”, 

Monitorul Oficial nr. 062, art. 381 din 04.04.2003; 

6) Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 28 aprilie 2006 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului şcolilor sportive, Monitorul Oficial nr. 73-74, art. 506 din 12.05.2006; 

7) Hotărîrea Guvernului nr. 766 din 16 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi 

Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”, Monitorul 

Oficial nr. 173, art. 848 din 01.12.2009; 

Baza normativă, de asemenea, include actele normative în domeniul informatizării, dintre 

care de bază sînt: 

1) Legea Nr. 982-XIV din 11.05. 2000 privind accesul la informaţie, Monitorul Oficial 

Nr. 88 art. Nr. 664 din 28.07.2000. 

2) Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Monitorul 

Oficial nr. 170-175, art. 492 din 14.10.2011; 

3) Legea Nr. 71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre, Monitorul Oficial Nr. 70-

73/314 din 25.05.2007. 

4) Legea Nr. 264-XV din 15.07.2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura 

digitală, Monitorul Oficial Nr. 132-137/710 din 06.08.2004. 

5) Legea Nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele 

informaţionale de stat, Monitorul Oficial Nr. 6-12/44 din 01.01.2004. 

6) Legea Nr. 241-XVI din 15.11.2007 privind telecomunicaţiile, Monitorul Oficial Nr. 

51-54 din 14.03.2008. 

7) Legea Nr. 1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică, Monitorul Oficial Nr. 

073 din , 05.07.2001. 

8) Hotărîrea Guvernului Nr. 972 din  21.12.2012 privind aprobarea Planului de acţiuni pe 

anul 2013 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a 

guvernării (e-Transformare) 
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9) Hotărîrea Guvernului Nr. 656 din  05.09.2012 cu privire la aprobarea Programului 

privind Cadrul de Interoperabilitate 

10) Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1743-III din 19 martie 2004 „Privind 

edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova”, Monitorul Oficial Nr. 050, 

art. 300 din 26.03.2004. 

11) Hotărârea Guvernului nr. 7104 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului 

strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), Monitorul Oficial 

nr. 156-159 din 23.09.2011. 

12) Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 „Privind aprobarea Cerinţelor 

faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în 

cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal”, Monitorul Oficial nr. 

254-256, art. 1282 din 24.12.2010; 

13) Hotărârea Guvernului Nr. 916 din 06.08.2007 cu privire la Concepţia Portalului 

Guvernamental, Monitorul Oficial Nr. 127-130/952 din 17.08.2007. 

14) Hotărârea Guvernului Nr. 945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de certificare a 

cheilor publice, Monitorul Oficial Nr. 123-125 din 16.09.2005. 

15) Hotărârea Guvernului nr. 320 din 28.03.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor 

publice, Monitorul Oficial Nr. 51-54 din 31.03.2006. 

16) Hotărârea Guvernului Nr. 735 din 11 iunie 2002 cu privire la sistemele speciale de 

telecomunicaţii ale Republicii Moldova, Monitorul Oficial Nr. 79-81 din 20.06.2002. 

17) Hotărârea Guvernului Nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare 

a societăţii informaţionale - "Moldova electronică”, Monitorul Oficial Nr. 046 din 

25.03.2005. 

18) Hotărârea Guvernului Nr. 733 din 28.06.2006 cu privire la Concepţia guvernării 

electronice, Monitorul Oficial Nr. 106-111 din 14.07.2006. 

19) Hotărârea Guvernului Nr. 632 din 08.06.2004 despre aprobarea Politicii de edificare a 

societăţii informaţionale în Republica Moldova, Monitorul Oficial Nr. 96-99 din 

18.06.2004. 

20) Hotărîrea Guvernului nr. 1032 din 6 septembrie 2006 „Cu privire la aprobarea 

Concepţiei sistemului informaţional „Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale 

de stat” Monitorul Oficial Nr. 150-152, art. 1131 din 22.09.2006; 

21) Standardul Republicii Moldova SMV ISO CEI 15288:2009, „Ingineria sistemelor şi 

software-ului. Procesele ciclului de viaţă al sistemului”. 

22) Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viaţă al software-lui” RT 38370656-

002:2006; Monitorul Oficial Nr. 95-97/335 din 23/06/2006. 

23) Alte acte normative și standarde în vigoare din domeniul TIC. 

În conformitatea cu articolul 11 al Legii Nr. 467-XV din 21.11.2003 „Cu privire la 

informatizare şi la resursele informaţionale de stat”, Sistemul informaţional „Registrul sportiv” 

reprezintă o resursă informaţională de stat şi în acest caz, conform articolului 21 ale aceleaşi 

legi trebuie să se ţină cont de politica privind resursele informaţionale de stat care este 

elaborată de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi aprobată de către 

Guvernul Republicii Moldova. În conformitate cu articolul 19 al aceleiaşi legi este necesară 

certificarea Sistemului informaţional „Registrul sportiv” şi înregistrarea acestuia în Registrul 

de Stat al Resurselor şi Sistemelor Informaţionale de Stat, administrat de către Ministerul 
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Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. În rezultatul înregistrării proprietarului i se va 

elibera identificatorul Sistemului Informatic. 

Legea nr. 133 din 08.07.2011 “Privind la protecţia datelor cu caracter personal” 

stipulează obligativitatea asigurării confidenţialităţii datelor cu caracter personal. Mai mult 

decât atât, în conformitate cu această lege proprietarul Registrului de stat al controalelor este 

obligat să înregistreze sistemul informatic în Registrul de Stat al Operatorilor de Date cu 

Caracter Personal care este gestionat de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal. 

În contextul asigurării accesului cetăţenilor la resursele informaţionale de stat sau prestarea 

serviciilor de către organele de stat prin intermediul dispozitivelor sau mijloacelor electronice 

a fost elaborată şi emisă de către Guvernule Republicii Moldova Hotărârea Nr. 916 din 

06.08.2007 „Cu privire la Concepţia Portalului Guvernamental” care impune anumite cerinţe 

şi standarde în scopul asigurării unei interacţiuni informaţionale eficiente, operative şi 

calitative între componentele societăţii (guvern, cetăţeni, mediul de afaceri, societatea civilă). 

Această hotărâre stipulează că interacţiunea autorităţilor publice cu cetăţenii şi mediul de 

afaceri în procesul de prestare a serviciilor publice prin mijloace electronice trebuie să fie 

realizat prin intermediul unui singur gateway guvernamental - aşa-numitului „portal 

guvernamental”.  

Portalul Guvernamental este un instrument de suport în activitatea guvernării 

electronice, ce asigură posibilitatea schimbului de informaţie între persoanele fizice şi juridice 

şi autorităţile publice prin intermediul reţelelor de comunicaţii, inclusiv Internet, reprezentând 

un punct de acces la serviciile informaţionale.  

În concepţia privind Portalul Guvernamental este reflectată şi viziunea referitoare la 

modul de acces şi oferire a informaţiilor către cetăţeni, agenţi economici sau alte categorii de 

utilizatori. Astfel, Portalul guvernamental pune la dispoziţia utilizatorului un instrument de 

acces la multitudinea de servicii oferite de organele publice după principiul ghişeului unic, iar 

oferirea informaţiei cetăţeanului trebuie să-i permită utilizarea unui sistem unic de identificare 

de stat, să aibă acces la şirul de servicii oferite de Portal, fără necesitatea utilizării datelor de 

autentificare distincte pentru fiecare serviciu electronic distinct. 

Concluziile de bază care reiese din concepţia Portalului Guvernamental şi de care 

trebuie de ţinut cont în procesul de elaborare a SI „Registrul sportiv” sunt următoarele:  

■ orice informaţie sau serviciu electronic acordat cetăţenilor de către AP trebuie să fie 

accesibile şi prin intermediul Portalului Guvernamental (http://servicii.gov.md); 

■ utilizarea unui sistem unic de identificare pentru toate serviciile disponibile de pe 

Portalul Guvernamental (http://servicii.gov.md). 

Crearea şi funcţionarea eficientă a SI „Registrul sportiv” va necesita aprobarea unor 

acte legislative şi normative noi şi modificarea celor existente, care reglementează 

introducerea documentelor noi ale sportivului (certificatul sportiv, paşaportul sportivului, etc.). 

Implementarea SI „Registrul sportiv” se va face in conformitate cu prevederile 

programului strategic de modernizare tehnologica a guvernării (e-Transformare). 

 

Capitolul III 

Spaţiul funcţional al Sistemului informaţional  

„Registrul sportiv” 

 

http://servicii.gov.md/
http://servicii.gov.md/
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8. Funcțiile de bază ale SI „Registrul Sportiv”: 

Sistemul informaţional „Registrul sportiv” va asigura îndeplinirea funcţiilor de bază ale 

sistemului informaţional-tip şi a celor specifice, determinate de destinaţia sistemului, care sînt 

grupate în blocuri funcţionale specializate. 

În cadrul funcţionării Sistemului informaţional „Registrul sportiv” trebuie să fie 

îndeplinite următoarele funcţii de bază: 

1) formarea băncii de date a sistemului 

Funcţiile de bază la formarea băncii de date a sistemului sînt funcţiile luării primare la 

evidenţă, actualizării datelor şi radierii din registru a datelor (transferarea datelor în arhivă). 

Aceste funcţii sînt realizate în funcţie de îndeplinirea unor sau altor scenarii de bază, care 

realizează funcţiile sistemului. 

a)  Punerea primară la evidenţă 

Luarea la evidenţă constă în atribuirea obiectului de evidenţă informaţional  a unui 

identificator unic (cu excepţia obiectelor informaţionale împrumutate) şi introducerea în banca 

de date a sistemului a unui volum stabilit de date despre acesta, fie în caz de utilizare. 

b) Actualizarea datelor 

Actualizarea datelor sistemului constă în actualizarea sistematică a băncii de date a 

sistemului la modificarea sau completarea datelor obiectelor de evidenţă. 

c) Radierea din registru 

Radierea din registru şi transferarea datelor în arhivă constă din trecerea unei bifări 

speciale în baza de date.  

Informaţia în Sistemul informaţional „Registrul sportiv” se introduce numai în baza 

documentelor, care certifică veridicitatea datelor, cu referinţă la documentul în baza căruia a 

avut loc actualizarea datelor. 

Toate modificările în sistem sînt păstrate în ordine cronologică. 

2) Organizarea asigurării informaţionale: 

a)  informaţia stocată în banca de date a Sistemului informaţional „Registrul sportiv” 

sînt oferite gratuit pentru toate categoriile de beneficiari. Totodată, fiecare beneficiar de date 

ale sistemului este obligat să le folosească numai în scopuri legitime;  

b) nivelul de acces al beneficiarului la informaţia solicitată este stabilit de legislaţie, în 

funcţie de statutul lui juridic şi regimul juridic al informaţiei. Procedura, tipul informaţiei, care 

este oferită utilizatorilor, sînt determinate de Regulamentul aprobat cu privire la Sistemul 

informaţional „Registrul sportiv” şi de alte acte normative; 

3) asigurarea calităţii informaţiei din contul creării şi suportului componentelor 

sistemului calităţii, bazată pe abordarea procesuală, în conformitate cu standardele 

internaţionale ISO seria 9000; 

4) asigurarea protecţiei datelor la toate etapele acumulării, păstrării şi utilizării 

resurselor informaţionale de stat, care se referă la domeniul sportului de performanţă; 

5) asigurarea multilaterală a funcţionării Registrului sportiv. 

 

9. Contururile funcţionale ale SI „Registrul sportiv” 

a) Conturul „Administrarea şi monitorizarea acţiunilor utilizatorilor” 

Conturul asigură interacţiunea informaţională a tuturor participanţilor în cadrul 

formării, prelucrării, păstrării informaţiei. Conturul respectiv include următoarele funcţii: 

 asigurarea integrităţii logice a sistemului; 

 administrarea bazelor de date ale sistemului; 
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 elaborarea şi mentenanţa indicatoarelor şi clasificatoarelor generale de sistem; 

 delimitarea drepturilor de acces pentru utilizatori, ţinerea sistemului de parole; 

 asigurarea securităţii, protecţiei şi integrităţii informaţiei în sistem în baza 

standardelor internaţionale ISO 17799 şi ISO 15408. 

b) Conturul „Evidenţa sportivilor, profesorilor-antrenori şi specialiştilor” include 

următoarele funcţii: 

 evidenţa profesorilor-antrenori (la toate etapele de instruire); 

 evidenţa sportivilor (conform categoriilor de vîrstă şi ramurilor de sport); 

 evidenţa medicilor, masorilor, specialiştilor în domeniul culturii fizice şi 

sportului, etc. 

c) Conturul „Evidenţa subdiviziunilor sportive” include următoarele funcţii: 

 evidenţa centrelor de pregătire sportivă; 

 evidenţa şcolilor sportive; 

 evidenţa cluburilor sportive; 

 evidenţa asociaţiilor şi asocierilor sportive; 

 evidenţa federaţiilor sportive naţionale, inclusiv a celor internaționale cu sediul 

în Republica Moldova; 

 evidenţa ligilor profesioniste. 

 etc. 

d) Conturul „Evidența documentelor sportive” include funcţiile de evidenţă a 

documentelor necesare pentru activitatea profesionistă a sportivilor: 

 paşaportul sportivului; 

 legitimaţii; 

 legitimaţia de profesor-antrenor; 

 legitimaţia specialistului în domeniul culturii fizice şi sportului; 

 modificarea statutului (documentului). 

Prezenţa certificatului sportiv oferă sportivului dreptul de a primi recompense 

materiale suplimentare şi dreptul de participare la competiţii internaţionale, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport. 

Datele care se conţin în paşaportul sportivului, cu excepţia datelor personale, sînt 

parametrii fiziologici şi examenele medicale, care pot fi utilizate şi diseminate liber în 

scopurile legate de practicarea de către sportiv a activităţii sale sportive. Parametrii fiziologici 

ai sportivului, datele sale personale şi rezultatele examenelor medicale se referă la informaţia – 

accesul la care este limitat.  

e) Conturul „Evidenţa competiţiilor sportive”. 

Acest contur asigură evidenţa competiţiilor sportive la care participă sportivii 

moldoveni „Competiţii sportive” si include următoarele funcţii de bază: 

 evidenţa competiţiilor sportive, desfăşurate în Republica Moldova; 

 evidenţa competiţiilor internaţionale, la care participă sportivi moldoveni. 

f) Conturul „Infrastructura sportivă” include următoarele funcții: 

 evidența patrimoniului sportiv aflat în domeniul public; 

 evidența patrimoniului sportiv aflat în proprietatea privată. 

Fiecare contur funcţional este format prin intermediul îndeplinirii funcţiilor specifice 

separate de către participanţii la sistem. Pentru toate contururile funcţionale există funcţia 
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eliberării informaţiei statistice şi analitice, conform statutului juridic şi regimului juridic al 

informaţiei solicitate de către utilizator. 

g) Conturul limitele SI „Registrul Sportiv” este prezentată în figura de mai jos. 

SI „Registrul Sportiv”:
Administrare, 

monitorizare, evidență 
analiză

Administrarea și 
monitorizarea 

acțiunilor 
utilizatorilor

Evidenţa sportivilor, 
profesorilor-
antrenori şi 
specialiştilor

Evidenţa 
subdiviziunilor 

sportive

Evidenţa 
competiţiilor 

sportive

Evidența 
documentelor 

sportive

Infrastructura 
sportivă

 
Figura 2. Limitele SI „Registrul Sportiv” 

 

Capitolul IV 

Structura organizaţională SI „Registrul sportiv” 

 

10.  Participanții SI „Registrul Sportiv” 

Funcţiile de bază, legate de formarea şi exploatarea SI „Registrul sportiv”, sînt 

distribuite între posesorul resursei informaţionale, deţinătorul resursei informaţionale şi 

utilizatorii sistemului. Platforma organizaţională a Sistemului este: 

a) posesorul SI „Registrul sportiv” este Ministerul Tineretului și Sportului; 

b) deţinătorul SI „Registrul sportiv” este Centrul de Telecomunicații Speciale; 

c) registrator al informației în SI „Registrul sportiv” este Ministerul Tineretului și 

Sportului; 

d) utilizatorii de bază ai SI „Registrul sportiv” sînt  

 Autoritățile publice centrale și locale; 

 Agenția Națională Antidoping; 

 Structurile sportive; 

 Ministerul Sănătăţii; 

 Ministerul Educaţiei; 

 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru; 

 Întreprinderea-producător a simbolurilor de stat; 

 Utilizatori Internet 

 Etc.  

 

11. Schema fluxului Informațional 
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Completarea fișei medicale
a sportivului

Internet

Locaţia Internautului

MCloud: Registrul Sportiv

Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Utilizator
Internet 1

Verificare IDNO, IDNP

Accesare/verificare/
planificare/procesare
datelor din registru

Gestiune date sportivi,
Gestiune date centre sportive,

Generare rapoarte

Alte autorități publice

Funcționari publici

Utilizator
Internet 2

Utilizator
Internet N

...

Ministerul Sănătății

Medic MS

RS: Populaţie
RS: Unităţi de drept

Alte registre

MinisterulTehnologiei Informatei si 
Comunicatilor 

Ministerul Tineretului și Sportului

Funcţionar MTS

Operator MTS

Administrator MTS

 
a) Autoritățile publice centrale și locale care furnizează informaţii referitor la: 

 finanţarea acțiunilor sportive; 

 premiile eliberate pentru rezultatele obţinute la competiţiile naţionale şi 

internaţionale; 

 distincţiile, titlurile şi categoriile sportive conferite; 

 sportivii care au primit legitimaţii; 

 competiţiile internaţionale desfăşurate pe teritoriul Republicii Moldova; 

 cazurile de utilizare a mijloacelor şi preparatelor interzise, precum şi sancţiunile 

aplicate celor care s-au făcut vinovaţi de aceste încălcări; 

 obiectele şi patrimoniul sportiv; 

 proiectele de cercetări ştiinţifice în domeniul dezvoltării sportului de 

performanţă şi medicinii sportive; 

b) Structurile sportive care furnizează informaţii referitor la: 

 sportivii profesionişti, sportivii amatori, profesori-antrenorii şi apartenenţa de 

club a acestora, etc.; 

 fluxurile financiare, legate de activitatea subdiviziunilor sportive; 

 competiţiile naţionale și internaționale desfăşurate pe teritoriul Republicii 

Moldova; 

 rezultatele sportivilor obţinute ca urmare a participării la competiţii naţionale şi 

internaţionale; 

 paşapoartele eliberate sportivilor; 

 obiectele şi patrimoniul sportiv care le aparţin/infrastructura edificiilor sportive, 

etc.; 

 examenele medicale ale sportivilor Lotului Naţional, traumele suportate de 

aceştia, tratamentul, administrarea preparatelor farmacologice şi medico-

biologice; 

 bursele şi indemnizaţiile primite de sportiv, premiile sportive, diurnele, 

alocaţiile pentru hrană, medicamente şi susţinătoare de efort; 

 contractele de sponsorizare personale ale sportivilor şi a profesorilor-antrenori. 
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c) Ministerul Sănătăţii furnizează informaţii referitor la examenele medicale ale 

sportivilor, la traumele suportate de aceştia, tratamentul, preparatele medicinale şi 

medicamentele utilizate în acest proces; 

d) Ministerul Educaţiei furnizează informaţii referitor la: 

 actele prin care se confirmă obţinerea studiilor medii de specialitate şi 

superioare; 

 actele prin care se confirmă atribuirea gradelor didactice profesorilor-antrenori; 

е) Agenţia Națională Antidoping furnizează informații referitor la controalele doping 

cazurile de dopaj în rândurile sportivilor, sancţiunile aplicate, etc.; 

f) Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru furnizează informaţii referitor la baza 

cartografică şi planul de adrese; 

g) Întreprinderea-producător a simbolurilor de Stat furnizează informaţii referitor 

la cantitatea, seriile şi numerele certificatelor sportive transmise organului central de 

specialitate al administraţiei publice. 

h) Utilizatori Internet pentru vizualizarea informațiilor de caracter public; 

 

Capitolul V 

Documentele sistemului 

 

12. Categoriile de documente 

În cadrul Sistemului informaţional „Registrul sportiv” sînt utilizate următoarele 

categorii de documente: 

a) speciale: 

certificatul sportiv; 

paşaportul sportivului; 

legitimaţia de profesor-antrenor; 

legitimaţia specialistului în domeniul culturii fizice şi sportului; 

b) tehnologice: 

contractele între organul central de specialitate al administraţiei publice şi asociaţiile 

sportive, cluburile, federaţiile naţionale şi organizaţiile specializate (şcolile sportive, centrele 

olimpice etc.) pentru pregătirea sportivilor; 

contractele între federaţiile naţionale și profesorii – antrenori, sportivii care nu sînt 

membri ai asociaţiilor şi cluburilor sportive, pentru pregătirea către competiţii naţionale şi 

internaţionale; 

contractul între profesor – antrenor, între sportiv şi asociaţia sau clubul sportiv, 

membru al căreia este; 

regulamentele elaborate de federaţiile sportive naţionale, care stabilesc criteriile de 

clasificare a nivelului măiestriei şi pregătirii sportivilor; 

diploma sau certificatul privind pregătirea corespunzătoare în instituţiile specializate, 

care conferă dreptul de a practica activitatea pedagogică în sfera culturii fizice şi sportului; 

procesele-verbale privind desfăşurarea competiţiilor sportive; 

diplomele, mulţumirile şi alte documente care confirmă decoraţiile sportivilor; 

etc. 

c) diploma de studii; 

d) actele de înregistrare ale participanţilor la Sistemul informaţional „Registrul 

sportiv”: 
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certificatul de înregistrare a unităţii de drept; 

contractul de constituire pentru crearea unităţii de drept; 

statutul asociaţiei; 

certificatul de înregistrare de stat; 

certificatul de utilitate publică; 

buletinul de identitate al persoanei; 

paşaportul persoanei; 

etc. 

Toate informațiile care pot fi preluate din alte sisteme informaționale existente nu vor 

fi solicitate de la participanții SI „Registrul sportiv”. 

La actele Sistemului informaţional „Registrul sportiv” pot fi atribuite toate 

documentele, perfectate în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova în 

vigoare, inclusiv, executată sub formă de ştampile, antete şi alte elemente de autentificare. 

 

Capitolul VI 

Spaţiul informaţional 

 

13. Obiectelor informaţionale de evidență 

Totalitatea obiectelor informaţionale, care reprezintă resursa informaţională a SI 

„Registrul sportiv”, este determinată de destinaţia sistemului şi include: 

a) persoanele fizice – sportivi, profesori-antrenori, medici sportivi, masori, 

kinetoterapeuţi, psiholog  şi alţi specialişti în domeniul culturii fizice şi sportului; 

b) persoanele juridice – structurile sportive (asociaţiile sportive, cluburile sportive, 

şcolile sportive, centrele de pregătire olimpică, federaţiile sportive naţionale, ligile 

profesionale, Comitetul Naţional Olimpic, etc); 

c) patrimoniul sportiv – stadioane, bazine, laboratoare sportive, edificii sportive, 

terenuri sportive, corturi de tenis, manejurile, taberele de odihnă etc.  

d) acțiunile sportive organizate, monitorizate, desfăşurate de către organul central de 

specialitate al administraţiei publice – naţionale şi internaţionale; 

e) autorizațiile de afiliere, a federațiilor sportive naționale la federaţiile sportive 

internaţionale şi la alte foruri europene sau mondiale, precum și avizele de constituire și 

dizolvare a structurilor sportive; 

f) documentele – paşaportul sportivului, legitimaţia sportivului, legitimaţia de profesor 

– antrenor, legitimaţia specialistului în domeniul culturii fizice şi sportului etc.  

În afară de aceasta, resursa informaţională trebuie să conţină două obiecte 

informaţionale obligatorii: eveniment, formular.  

 

14. Identificarea obiectelor sistemului 

Identificarea obiectelor sistemului este efectuată prin intermediul utilizării pentru 

fiecare din acestea a unui număr de identificare unic. 

1) Identificatorul obiectului informaţional „persoana fizică” este numărul de 

identificare de stat al persoanei fizice (IDNP – abrevierea sintagmei în limba engleză 

„Identification Number of Person”) din Registrul de stat al populaţiei. 

2) Identificatorul obiectului informaţional „persoana juridică” este numărul de 

identificare de stat al persoanei juridice (IDNO – abrevierea sintagmei în limba engleză 

„IDentification Number of Organization”) din Registrul de stat al unităţilor de drept. 
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3) Identificatorul obiectului informaţional „patrimoniul sportiv” este Identificatorul de 

stat al construcţiei (ID), împrumutat din Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale 

şi străzilor localităţilor din Republica Moldova. 

4) Identificatorul obiectului informaţional „competiţie sportivă” este numărul (IDSS), 

care este format de sistem şi are următoarea structură: 

YYYYNNNN, unde: 

YYYY – anul luării la evidenţă; 

NNNN – numărul de ordine al luării la evidenţă în anul respectiv. 

5) Identificatorul obiectului informaţional „document sportiv” este cheia combinată 

„tipul documentului” + „numărul” + „seria”. 

6) Identificatorul obiectului informaţional „eveniment” este numărul de ordine. 

7) Identificatorul obiectului informaţional „formular” este numărul de ordine. 

 

15.  Scenariile de bază  

Scenariile de bază reprezintă lista evenimentelor care au loc cu obiectul informaţional 

şi care sînt luate la evidenţă în sistem. Acestea se împart în două grupuri: primul – 

introducerea, actualizarea şi radierea informaţiei din registru (transferarea informaţiei în 

arhivă), al doilea – eliberarea informaţiei.  

Grupul scenariilor, legate de introducerea şi actualizarea informaţiei, interacţionează cu 

obiectele informaţionale ale sistemului în felul următor: 

a) Introducerea, actualizarea şi radierea informaţiei pentru obiectul informaţional „persoana 

fizică”.  

Punerea primară la evidenţă are loc: 

 categoria „sportiv”: 

o la înmatricularea în şcoala sportivă specializată şi primirea paşaportului 

sportivului; 

o pentru sportivul cu altă cetăţenie – la primirea paşaportului sportivului 

(certificatului sportiv), eliberat de organul central de specialitate al 

administraţiei publice; 

 

 categoria „profesor-antrenor”: 

o la primirea legitimaţiei de profesor-antrenor; 

 categoria „specialist în domeniul culturii fizice şi sportului”: 

o la primirea legitimaţiei de specialist sportiv în domeniul culturii fizice şi 

sportului; 

o profesori-antrenori şi specialişti în domeniul culturii fizice şi sportului, 

care au o altă cetăţenie – în cazul încheierii contractului cu 

subdiviziunea sportivă din Republica Moldova şi primirii legitimaţiei de 

profesor-antrenor sau specialist sportiv; 

Actualizarea datelor are loc: 

 la primirea de către sportiv a legitimaţiei de sportiv sau a titlului sportiv; 

 la primirea de către profesor-antrenor a unui grad didactic superior în urma 

atestării; 

 la ridicarea de către specialistul în domeniul culturii fizice şi sportului a 

gradului său managerial; 



  19 

 etc. 

Radierea din registru are loc: 

 în cazul retragerii din activitatea sportivă activă; 

 în cazul plecării cu domiciliul permanent în altă ţară; 

 în cazul decesului 

 etc. 

b)  Introducerea, actualizarea şi radierea informaţiei pentru obiectul informaţional „persoana 

juridică” categoria subdiviziuni sportive: 

Punerea primară la evidenţă are loc: 

 la crearea subdiviziunii sportive şi înregistrării acesteia în Registrul de stat al 

unităţilor de drept; 

 la obţinerea licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea în domeniul culturii fizice 

şi sportului; 

 etc. 

Actualizarea datelor are loc la reorganizarea persoanei juridice; 

 radierea din registru are loc: 

 în cazul sistării activităţii persoanei juridice; 

 la expirarea termenului de valabilitate al licenţei sau autorizaţiei pentru 

practicarea activităţii în domeniul culturii fizice şi sportului; 

 revocarea dreptului de funcționare; 

 etc. 

c) Introducerea, actualizarea şi radierea informaţiei pentru obiectul informaţional 

„patrimoniul sportiv”: 

Punerea primară la evidenţă are loc în momentul obţinerii licenţei (autorizaţiei) pentru 

funcţionare; 

 actualizarea datelor are loc: 

 la modificarea datelor de bază despre patrimoniul sportiv; 

 în cazul reorganizării persoanei juridice, posesor al patrimoniului sportiv; 

 etc. 

Radierea din registru are loc: 

 în cazul sistării activităţii persoanei juridice (posesor al patrimoniului sportiv); 

 în cazul inutilităţii sau demolării patrimoniului sportiv; 

 etc. 

d) Introducerea, actualizarea şi radierea informaţiei pentru obiectul informaţional 

„competiţie sportivă”: 

Punerea primară la evidenţă are loc: 

 după luarea deciziei de către organul sportiv corespunzător privind desfăşurarea 

competiţiei naţionale şi introducerea informaţiei despre aceasta în baza de date; 

 după primirea de către organul central de specialitate al administraţiei publice 

(federaţia naţională) a informaţiei din organizaţiile sportive internaţionale 

privind desfăşurarea competiţiilor şi introducerea informaţiei despre aceasta în 

baza de date; 

 etc. 

Actualizarea datelor are loc: 
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 la modificarea termenelor sau condiţiilor de desfăşurare a competiţiilor; 

 în perioada pregătirii pentru competiţii sau în timpul desfăşurării; 

 etc. 

Radierea din registru are loc: 

 după desfăşurarea competiţiei; 

 în cazul suspendării competiţiilor; 

 la sfârșitul fiecărui an calendaristic; 

e) Introducerea, actualizarea şi radierea informaţiei pentru obiectul informaţional 

„documentele sportivului”: 

Punerea primară la evidenţă are loc: 

 la confecţionarea sau evidenţa documentelor din alte sisteme; 

Actualizarea datelor are loc: 

 în cazul modificării statutului documentului sau modificării termenului de 

valabilitate al documentului; 

 în cazul declarării documentului nevalabil; 

 în cazul eliberării duplicatului documentului; 

 etc. 

Radierea din registru are loc: 

 în cazul nimicirii sau pierderii documentului; 

 în cazul plecării persoanei fizice (posesorului documentului sportiv) cu 

domiciliul permanent în altă ţară; 

 etc. 

16. Date 

Datele Registrului sportiv reprezintă totalitatea atributelor obiectelor informaţionale şi 

includ: 

1) sportivi: 

- numărul, seria paşaportului sportivului; 

- IDNP al profesorului-antrenor; 

- IDNO al subdiviziunii sportive, unde stă la evidenţă sportivul; 

- denumirea clubului sportiv, pentru care evoluează sportivul; 

- genul de sport ales; 

- datele antropometrice şi parametrii fiziologici; 

- data înmatriculării sportivului în şcoala sportivă; 

- data absolvirii şcolii sportive; 

- numele antrenorului străin în cazul transferării sportivului după hotarele 

Republicii Moldova; 

- IDNP al medicului personal, masorului (în caz de existenţă); 

- statutul sportivului (calitatea de membru în selecţionatele naţionale); 

- rezultatele sportive ale sportivului; 

- atribuirea decoraţiei sau titlului de sportiv; 

- datele privind confirmarea îndeplinirii categoriilor sportive; 

- indicatorii examenelor medicale efectuate; 

- numărul de traume, îmbolnăviri şi descrierea lor; 

- numărul de sancţiuni (datele despre descalificare); 
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- poliţele de asigurare, bursele, indemnizaţiile, premiile sportive, diurnele, 

alocaţiile pentru hrană, medicamente, susţinătoare de efort şi alte plăţi primite; 

- datele despre decoraţiile de stat şi alte forme de stimulare; 

- numărul, seria certificatului sportiv (în caz de existenţă); 

- inventarul sportiv atribuit sportivului, forma; 

 

2) profesori-antrenori: 

- IDNO al subdiviziunii sportive (subdiviziunilor), în care activează profesorul - 

antrenor; 

- numărul, seria legitimaţiei de profesor - antrenor; 

- numărul licenţei internaţionale de antrenor (în caz de existenţă); 

- genul de sport; 

- data şi anul angajării în funcţia de  profesor - antrenor; 

- IDNP ale sportivilor pe care îi antrenează; 

- numărul de cursuri de reciclare pentru o categorie superioară; 

- distincţiile profesorului-antrenor; 

- numărul de sancţiuni, descalificări; 

 

3) persoana juridică (subdiviziunea sportivă): 

- IDNO al subdiviziunii sportive; 

- documentul care reglementează crearea organului sportiv; 

- destinaţia (federaţie, club, şcoală sportivă, stadion, bază sportivă, cîmp de 

tragere, manej etc.); 

- ID al patrimoniului sportiv care aparţine subdiviziunii sportive; 

- ramura de sport; 

- numărul sportivilor; 

- numărul profesorilor-antrenori; 

- numărul medicilor sportivi, masorilor; 

- numărul terenurilor sportive, cîmpurilor, bazinelor, corturilor de tenis etc. 

- prezenţa echipamentului şi utilajului special; 

- programele ştiinţifico-metodice de pregătire a sportivilor de performanţă; 

- imaginea grafică a abrevierii-emblemei subdiviziunii sportive; 

 

4) şcolile sportive: 

- numărul de secţii sportive; 

- statutul şcolii sportive (specializată sau nu); 

- numărul şi termenul de valabilitate al ordinului de atribuire şcolii a statutului de 

şcoală sportivă specializată; 

- numărul de profesori-antrenori; 

- numărul de sportivi, conform etapelor de pregătire sportivă (pregătirea la etapa 

primară, avansată şi măiestrie sportivă, măiestria sportivă superioară); 

- datele despre patrimoniul sportiv: 

- ID al construcţiei sportive; 

- IDNO al persoanei juridice, posesor al patrimoniului sportiv; 

- seria, numărul licenţei, autorizaţiei pentru dreptul de a practica activitatea; 
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- genul de sport; 

- numărul de sportivi, care pot practică sportul concomitent; 

- numărul de spectatori în tribune; 

- numărul de colaboratori; 

 

5) competiţia sportivă: 

- IDSS al competiţiei sportive; 

- data desfăşurării competiţiei; 

 

5.1) naţionale: 

- IDNO al organizaţiei care a iniţiat competiţia; 

- IDNO al organului sportiv, care a desfăşurat competiţia; 

- IDNP al participanţilor la competiţii; 

- statutul competiţiei sportive; 

- genul de sport pentru care este desfăşurată competiţia; 

- locul desfăşurării competiţiei; 

- denumirea patrimoniului sportiv; 

- numărul de sportivi participanţi; 

- numărul de profesori-antrenori şi de personal auxiliar 

- sursa de finanţare a desfăşurării competiţiei; 

 

5.2) internaţionale: 

- ţara desfăşurării competiţiei; 

- locul desfăşurării competiţiei; 

- statutul competiţiei sportive; 

- IDNP al participanţilor la competiţii; 

- denumirea organizaţiei sportive internaţionale, care desfăşoară competiţia; 

- sponsorii organizaţiei sportive moldoveneşti, responsabile pentru participarea 

sportivilor moldoveni la competiţie; 

- numărul de sportivi moldoveni care participă la competiţie; 

- numărul de membri ai delegaţiei oficiale care participă la competiţie; 

 

6) Documentul sportivului: 

- tipul documentului; 

- seria + numărul; 

- data eliberării; 

- autoritatea emitentă; 

- termenul de valabilitate al documentului; 

- statutul documentului. 

 

Datele de identificare ale obiectelor informaţionale împrumutate, cum ar fi „persoana 

fizică” (sportivi, profesori - antrenori, specialişti în domeniul culturii fizice şi sportului etc.), 

„persoana juridică” (federaţii sportive naţionale, asociaţii sportive, cluburi sportive, şcoli 

sportive, centre de pregătire olimpică, ligi profesionale etc.), „obiectul sportiv” sînt prezentate 

în Registrul sportiv numai prin numerele lor de identificare de stat (IDNP, IDNO, ID al 
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registrului de adrese). Datele suplimentare despre persoanele fizice, unităţile de drept şi 

adresele ppaattrriimmoonniiuulluuii  ssppoorrttiivv, accesibile corespunzător din Registrul de stat al populaţiei, 

Registrul de stat al unităţilor de drept sau Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale 

şi străzilor localităţilor pe teritoriul Republicii Moldova; 

1) persoana fizică: 

- numele; 

- prenumele; 

- patronimicul; 

- data naşterii; 

- cetăţenia; 

- domiciliul; 

- etc. 

2) persoana juridică: 

- denumirea; 

- categoria; 

- forma organizatorico-juridică; 

- adresa juridică; 

- documentele de înregistrare; 

- etc. 

 

3) adresa obiectului sportiv: 

- statutul; 

- identificatorul legăturii construcţiei; 

- numărul poştal; 

- indicele poştal; 

- data înregistrării; 

- temeiul pentru înregistrare; 

- radierea din registru (data şi temeiurile pentru radierea din registru); 

- datele spaţiale; 

- etc. 

 

17.  Clasificatoare 

În scopul asigurării veridicităţii şi reducerii volumului informaţiei păstrate în sistem, 

este utilizat sistemul de clasificatoare, care pot fi divizate în două grupuri: 

- internaţionale; 

- naţionale; 

- instra-sistemice; 

Clasificatoare instrasistemice se elaborează și se utilizează în cadrul SI „Registrul Sportiv” 

numai în absența clasificatoarelor internaționale și naționale aprobate. 

 

18.  Interacțiunea cu alte resurse informaționale 

SI „Registrul sportiv”  va interacționa cu următoarele resurse informaţionale: 

 

RSP - Registrul de Stat a Populaţiei - sistem informatic utilizat pentru verificarea datelor de 

identificare aferente persoanelor fizice ce corespund profilurilor întreprinderilor controlate; 
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RSUD – Registrul de Stat a Unităţilor de Drept, sistem informatic utilizat pentru verificarea 

datelor de identificare a persoanelor juridice aferente profilurilor întreprinderilor controlate. 

RSC – Registrul bunurilor imobile, Banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile, 

sistem informatic pentru evidența și înregistrarea bunurilor imobile. 

RSUAT – Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și străzilor localităților 

sistem informatic ce va fi utilizat pentru afișarea adresei exacte a obiectului selectat; 

RSON – Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale, sistem informatic ce conține date 

despre organizaţiile necomerciale şi este parte componentă a Registrului de stat al unităţilor de 

drept. 

RSB – Registrul de Stat al documentelor, mărcilor de acciz și blanchetelor de strictă evidență, 

sistem informațional unic, care conţine informaţii despre confecţionarea şi circulaţia 

blanchetelor de strictă evidenţă şi a timbrelor de acciz. 

RSAS – Registrul de Stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, 

sistem informațional destinat pentru  colectarea, acumularea, actualizarea şi analiza datelor ce 

se referă la persoanele juridice şi fizice avînd statut de contribuabili în sistemul public de 

asigurări sociale, în scopul evidenţierii individuale a tuturor tipurilor de pensii, indemnizaţii, 

compensaţii şi altor plăţi şi furnizării ulterioare a informaţiei asiguraţilor şi 

autorităţilor  administraţiei publice. 

SIIM – Sistemul informațional integrat medical, sistem informatic ce va fi utilizat pentru 

extragerea datelor medicale ale sportivului; 

 

RSE – Registrul de stat al educației, sistem informatic ce va fi utilizat pentru validarea 

diplomelor și certificatului sportivului; 

 

RL – Registrul de licențiere, sistem informatic ce va fi utilizat pentru generarea pașaportului 

sportivului; 

 

RAC – Registrul autorizațiilor în construcție, sistem informatic ce va fi utilizat pentru afișarea 

informațiilor despre autorizațiile din construcție; 

 

M-Cloud - platformă tehnologică guvernamentală comună bazată pe conceptul modern 

„Cloud Computing” compus din servicii de calcul, aplicaţii, acces la informaţii şi stocare de 

date.  

Schimbul informaţional de date între sistemele informaţionale se realizează prin 

intermediul sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.  

 

Capitolul VII 

Spațiul Tehnologic al SI „Registrul Sportiv” 

 

19.  Nivelurile infrastructurii informaţionale 

Registrul sportiv este proiectat ca un sistem modular, care asigură posibilitatea 

dezvoltării fără încălcarea continuităţii funcţionării.  
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În conformitate cu divizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi structura 

organizaţională a subdiviziunilor, care participă la formarea Registrului sportiv, infrastructura 

informaţională a sistemului are două niveluri (figura 2): 

superior; şi 

inferior; 

Fiecare din niveluri conţine unul sau cîteva complexe informaţionale de 

telecomunicaţii. 

 
 Figura 2. Nivelurile infrastructurii informaţionale a Sistemului informaţional  

                 „Registrul sportiv” 

 

 Nucleul informaţional al Registrului sportiv este banca centrală de date, care 

interacţionează prin intermediul sistemului informaţional,cu sistemele informaţionale ale altor 

autorități publice centrale precum și a instituțiilor subordonate acestora. 

 Nivelul superior al infrastructurii informaţionale este amplasat în municipiul Chişinău 

şi este destinat pentru asigurarea păstrării informaţiei, oferirii acesteia utilizatorilor şi 

gestionarea sistemului. 

 Nivelul inferior reprezintă locurile de muncă automatizate ale autorităţilor teritoriale 

specializate şi participanţilor la sistem. 

 

20.  Complexul informațional software 

Arhitectura complexului tehnic de program, lista produselor software şi mijloacelor 

tehnice, utilizate la crearea infrastructurii informaţionale, este determinată de elaboratorul 

sistemului, cu coordonarea posesorului, la etapele ulterioare ale elaborării sistemului. 

Pentru realizarea legăturii între nivelurile sistemului este utilizat sistemul de 

telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.  

 

Capitolul VIII 

Asigurarea protecției informației 

 

21. Cerințe generale față de securitate 

Prin securitate informaţională se înţelege protecţia resurselor informaţionale şi 

infrastructurii informaţionale de la acţiuni premeditate sau accidentale cu caracter natural sau 
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artificial, care au ca rezultat cauzarea prejudiciului participanţilor la procesul de schimb 

informaţional. 

Sistemul securităţii informaţionale este o totalitate de măsuri juridice, organizatorice, 

economice şi tehnologice, orientate spre prevenirea pericolelor pentru resursele şi 

infrastructura informaţională. 

Sarcinile de bază ale asigurării securităţii informaţionale sunt: 

 asigurarea integrităţii informaţiei – protecţia împotriva modificării sau nimicirii 

datelor; 

 asigurarea confidenţialităţii – protecţia contra accesului neautorizat la date; 

 asigurarea accesibilităţii – protecţia împotriva blocării accesului utilizatorilor 

sancţionaţi la resursele informaţionale. 

 

22. Riscurile securității informaționale  

Prin pericol pentru securitatea informaţională se înţelege un eveniment sau o acţiune 

posibilă, orientată spre cauzarea prejudiciului resurselor sau infrastructurii informaţionale. 

Pericolele principale pentru securitatea informaţională a SI „Registrul sportiv” sînt:  

 colectarea şi utilizarea ilegală a informaţiei; 

 încălcarea tehnologiei de prelucrare a informaţiei; 

 implementarea în produsele software şi hardware a componentelor, care 

realizează funcţii, neprevăzute în documentaţia la aceste produse; 

 elaborarea şi răspîndirea programelor, care afectează funcţionarea normală a 

sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii, precum şi a sistemelor 

securităţii informaţionale; 

 nimicirea, deteriorarea, suprimarea radioelectronică sau distrugerea mijloacelor 

şi sistemelor de prelucrare a informaţiei, de telecomunicaţii şi comunicaţii; 

 influenţarea sistemelor cu parolă-cheie de protecţie a sistemelor automatizate 

de prelucrare şi transmitere a informaţiei; 

 compromiterea cheilor şi mijloacelor de protecţie criptografică a informaţiei; 

 scurgerea informaţiei prin canale tehnice; 

 implementarea dispozitivelor electronice pentru interceptarea informaţiei în 

mijloacele tehnice de prelucrare, păstrare şi transmitere a informaţiei prin 

canalele de comunicaţii, precum şi în încăperile de serviciu ale autorităţilor 

puterii de stat; 

 nimicirea, deteriorarea, distrugerea sau sustragerea suporturilor de informaţie 

mecanice sau a altor suporturi; 

 interceptarea informaţiei în reţelele de transmitere a datelor şi în liniile de 

comunicaţii, decodificarea acestei informaţii şi impunerea informaţiei false; 

 utilizarea tehnologilor informaţionale autohtone şi străine necertificate, a 

mijloacelor de protecţie a informaţiei, a mijloacelor de informatizare, de 

telecomunicaţii şi comunicaţii la crearea şi dezvoltarea infrastructurii 

informaţionale; 

 accesul nesancţionat la resursele informaţionale din băncile şi bazele de date; 

 încălcarea restricţiilor legale privind răspîndirea informaţiei; 

 etc. 

Scopurile acţiunilor neautorizate: 
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 încălcarea confidenţialităţii informaţiei; 

 încălcarea integrităţii logice şi integrităţii fizice a informaţiei;  

 încălcarea funcţionării infrastructurii informaţionale; 

 etc. 

Modurile de realizare a pericolelor sînt următoarele: 

 accesul nesancţionat; 

 influenţa fizică asupra componentelor infrastructurii informaţionale; 

 organizarea scurgerii informaţiei prin canale diferite; 

 mituirea şi intimidarea personalului; 

 etc.  

 

23. Securitatea sistemului 

Sarcinile de bază ale asigurării securităţii informaţionale sînt: 

 asigurarea confidenţialităţii informaţiei, prin prevenirea primirii informaţiei de 

către persoanele fără drepturi şi împuterniciri corespunzătoare; 

 asigurarea integrităţii logice a informaţiei, prin prevenirea introducerii, 

actualizării şi nimicirii nesancţionate a informaţiei; 

 asigurarea integrităţii fizice a informaţiei; 

 asigurarea protecţiei infrastructurii informaţionale de la deteriorare şi de la 

tentativele de modificare a funcţionării; 

 etc. 

Mecanismele de bază ale asigurării securităţi informaţionale sînt: 

 autentificarea şi autorizarea; 

 dirijarea accesului; 

 înregistrarea acţiunilor şi auditul; 

 criptarea informaţiei; 

 efectuarea auditului securităţii sistemului informaţional; 

 restabilire în urma dezastrelor (disaster recovery); 

 asigurarea continuității serviciului (business continuity); 

 etc. 

 

Utilizarea mecanismelor asigurării securităţii informaţionale trebuie planificată la etapa 

de proiectare a sistemelor şi infrastructurii informaţionale.  

Una din cele mai vulnerabile verigi în sistemul securităţii informaţionale este factorul 

uman. În legătura cu aceasta, un element important al securităţii informaţionale este instruirea 

personalului privind metodele şi procedeele de contracarare a pericolelor. 

În procesul de elaborare a SI „Registrul sportiv”, pentru asigurarea securităţii 

informaţionale se va ţine cont de algoritmi şi protocoalele existente pe piaţă cu respectarea 

cadrului legal al Republicii Moldova. 

Reieşind din cele expuse, accesul la resursele SI  Registrul sportiv” va fi asigurat şi 

autorizat prin intermediul unui sistem de utilizatori şi parole şi/sau prin certificat digital emis 

de către Centrul de certificare a cheilor. Cu toate acestea, utilizatorii vor poseda drepturi 

distincte de acces în funcţie de nivelul de securitate căruia îi corespund. Pentru fiecare grup de 

acces trebuie să existe posibilitatea de a defini rolurile şi drepturile utilizatorilor (chiar pînă la 

nivelul de acces la interfaţa utilizatorilor). 
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Ministerul Tineretului și Sportului va dispune de personal calificat pentru efectuarea 

auditului securităţii informaţionale, verificării şi instruirii continue în materie de asigurare a 

securităţii informaţionale.   

     

Capitolul IX 

Dispoziții finale 

 

Implementarea SI „Registrul Sportiv” va asigura un mecanism eficient de evidenţa şi 

control al activităţii persoanelor fizice şi juridice în domeniul culturii fizice şi sportului, va 

furniza o sursă unică de date sistematizate despre structurile sportive din Republica 

Moldova, sportivii profesionişti şi amatori, rezultatele sportive obţinute, profesorii-

antrenori deţinători de grade didactice de toate categoriile, acţiunile sportive la care 

participă sportivii Lotului Naţional, documentele necesare pentru desfăşurarea activităţii 

sportive profesioniste etc. 

Pentru asigurarea funcţionării SI „Registrul sportiv” în Republica Moldova este 

necesar de ajustat cadrul normativ din domeniul licenţierii sportivilor, în determinarea 

statutului, ordinii de perfectare şi eliberare a paşaportului sportivului, în elaborarea 

blanchetelor paşaportului sportivului, precum şi a certificatului sportiv, aprobate de Guvern. 

 


