
                                                                                                                      

Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr._____ 

din ____________2014 

mun. Chişinău 

 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

 de stabilire şi de plată a burselor lunare sportivilor de performanţă 

------------------------------------------------------------------------- 

În scopul susţinerii sportivilor, membri ai loturilor naţionale, care au obţinut 

performanţe deosebite în competiţii naţionale şi internaţionale, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a burselor 

lunare sportivilor de performanţă (se anexează). 

2. Acordarea burselor sportive se realizează în limita fondului de burse alocat 

de la bugetul de stat, stabilit în corespundere cu legislaţia în vigoare. 

3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.184 din 09 martie 2009 “cu privire la 

susţinerea sportivilor loturilor naţionale sau care participă la competiţii de nivel 

naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 230). 

4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale şi consiliilor 

municipale/raionale, în termen de 30 de zile, să elaboreze şi să aprobe, în modul 

stabilit regulamente regionale de stabilire şi plată a burselor lunare sportivilor de 

performanţă. 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului 

Tineretului şi Sportului. 

 

 

Prim-ministru                                                IURIE LEANCĂ 

 

 

Contrasemnează 

 

Ministrul tineretului şi sportului                            Octavian Bodişteanu 

 

 

Ministrul finanţelor                                        Anatol Arapu 

 

 



                                               

                                               Aprobat 

                                               prin Hotărîrea Guvernului nr. ______ 

                                               din __________2014 

 

REGULAMENTUL 

cu privire la modul de stabilire şi de plată a burselor lunare  

sportivilor de performanţă 

 

I. Dispoziţii generale 

1. Prezentul Regulament stipulează modul de stabilire şi de plată a burselor lunare 

sportivilor de performanţă, membri ai lotului naţional, cetăţeni ai Republicii Moldova. 

 

2. Dreptul sportivilor de performanţă la bursă lunară se stabileşte de către Ministerul 

Tineretului şi Sportului, în conformitate cu prezentul regulament. 

 

3. Plata burselor lunare sportivilor de performanţă se efectuează de către Ministerul 

Tineretului şi Sportului prin intermediul prestatorului de servicii de plată selectat. 

  

II. Modul de stabilire a bursei lunare 

4. Sportivii de performanţă, membri ai loturilor naţionale, cetăţeni ai Republicii 

Moldova, care au obţinut medalii sau rezultate deosebite la probele individuale sau pe 

echipe la Jocurile Olimpice, Paralimpice, campionate mondiale, europene (seniori, 

tineret) sau Universiada Mondială, exclusiv la ramurile de sport olimpice au dreptul, 

la cerere şi cu confirmarea autorităţii centrale de specialitate, la o bursă lunară. 

 

5. Dreptul la burse se stabileşte în baza demersului federaţiei de profil, care va conţine 

următoarele acte: 

1) cererea individuală semnată de solicitant (sportiv); 

2) copia proceselor verbale, care confirmă performanţa obţinută; 

3) copia buletinului de identitate; 

4) contractul-tip, aprobat prin ordinul ministrului tineretului şi sportului, 

semnat de membrul lotului naţional. 

 

6. În urma examinării pachetului de documente, Ministerul Tineretului şi Sportului, 

prin ordin, stabileşte dreptul la bursă, cuantumul şi data din care se stabileşte bursa.  

 

III. Cuantumul bursei lunare 

7. Cuantumul bursei lunare se stabileşte în funcţie de valoarea performanţei sportive. 



 

8. Plata bursei lunare se efectuează, cu începere de la 1 ianuarie, şi se acordă în 

mărime de pînă la:  

1) 15000 lei - pentru medalia olimpică de aur la Jocurile Olimpice şi 

Paralimpice; 

2) 12000 lei - pentru medalia de argint la Jocurile Olimpice şi Paralimpice sau 

medalia de aur la Campionatul Mondial (seniori); 

3) 10000 lei - pentru medalia de bronz la Jocurile Olimpice şi Paralimpice sau 

medalia de argint la Campionatul Mondial (seniori) sau medalia de aur la 

Campionatul European (seniori); 

4) 8500 lei -  pentru medalia de bronz la Campionatul Mondial (seniori) sau 

medalia de argint la Campionatul European (seniori) sau medalia de aur la 

Universiada Mondială; 

5) 7500 lei – pentru locul 4-8 la Jocurile Olimpice şi Paralimpice sau medalia de 

bronz la Campionatul European (seniori) sau medalia de argint la Universiada 

Mondială sau locul 4-5 la Campionatul Mondial (seniori); 

6) 6500 lei - pentru locul 9-12 la Jocurile Olimpice şi Paralimpice sau locul 6-8 

la Campionatul Mondial (seniori) sau medalia de bronz la Universiada 

Mondială sau medalia de aur la Campionatul Mondial (tineret) sau medalia de 

aur la Campionatul Mondial (studenţi); 

7) 5500 lei - pentru locul 13-16 la Jocurile Olimpice sau 4-6 la Campionatul 

European (seniori) sau locul 4-6 la Universiada Mondială sau locul 2-3 la 

Campionatul Mondial (studenţi) sau medalia de argint la Campionatul 

Mondial (tineret) sau medalia de aur la Campionatul European (tineret); 

8) 4500 lei - pentru locul 9-12 la Campionatul Mondial (seniori) sau locul 7-8 la 

Campionatul European (seniori) sau medalia de bronz la Campionatul 

Mondial (tineret) sau medalia de argint la Campionatul European (tineret); 

9) 3500 lei - pentru locul 13-16 la Campionatul Mondial (seniori) sau locul 9-12 

la Campionatul European (seniori) sau locul 4-7 la Campionatul Mondial 

(tineret) sau medalia de bronz la Campionatul European (tineret) sau medalia 

de aur la Campionatul Mondial (juniori); 

10) 2500 lei - pentru locul 8-10 la Campionatul Mondial (tineret) sau locul 4-6 

la Campionatul  European (tineret) sau locul 2-3 la Campionatul Mondial 

(juniori) sau medalia de aur la Campionatul Europei (juniori); 

11) 2000 lei - participant la ultima ediţie a Jocurilor Olimpice sau locul 2-3 la 

Campionatul Europei (juniori). 

 



9. Bursele lunare se acordă sportivilor de performanţă pe o perioadă determinată de 

timp, după cum urmează:   

1) pe o perioadă de patru ani: 

a) Medaliaţilor Jocurilor Olimpice şi Paralimpice 

2) pe o perioadă de doi ani: 

a) Medaliaţilor Campionatelor Mondiale şi Europene (seniori), precum 

şi a Universiadei Mondiale de Vară, care se desfăşoară o dată la doi 

ani.  

3) pe o perioadă de un an: 

a) Medaliaţilor Campionatelor Mondiale şi Europene (seniori), care se 

desfăşoară anual. 

b) Medaliaţilor Campionatelor Mondiale (studenţi) 

c) Sportivilor în funcţie de valoarea performanţei în conformitate cu 

pct. 8. 

IV. Dispoziţii finale 

10.  Bursele pot fi anulate în caz: 

1) de retragere din activitatea sportivă; 

2) de descalificare a sportivului de către federaţia de profil; 

3) de sancţionare pentru încălcarea legislaţiei antidoping. 

 

11. Litigiile ce ţin de stabilirea şi calcularea burselor sportive se soluţionează de către 

Ministerul Tineretului şi Sportului. Deciziile Ministerului Tineretului şi Sportului pot 

fi atacate în instanţa de judecată, conform legislaţiei în vigoare. 

 

12. Sportivii sînt scutiţi integral de plata impozitelor asupra burselor lunare.  

 

13. În cazul prezentării de acte false, sumele plătite ilicit se reţin din contul 

sportivului, conform legislaţiei în vigoare. 

 

14. Pentru stimularea sportivilor care nu întrunesc cerinţele stipulate de prezentul 

regulament dar pe parcursul anilor precedenţi (2-3 ani) au demonstrat performanţe pe 

arena internaţională, ministrul tineretului şi sportului are dreptul de a acorda burse 

lunare cuantumul cărora nu depăşeşte 4000 lei. 

 

15. Controlul asupra corectitudinii stabilirii, achitării şi utilizării conform destinaţiei a 

mijloacelor financiare se pune în seama organelor abilitate cu funcţii de control. 

    


