
Raportul  de evaluare a Programului de Dezvoltare Strategică al Ministerului Tineretului și Sportului  

pentru anii 2012-2014 

Obiectivul PDS 1. Elaborarea politicii și managementului în domeniul tineretului și sportului 
 

Indicatorii de 
performanță 

Responsa-

bilul 

       Instrumente Nivelul de realizare Problemele / 
provocările de bază 

Recomandări de 
acțiuni ulterioare 

 1.1. Sporirea capacităţilor MTS de elaborare a politicilor publice în domeniul tineretului și sportului,  planificare strategică 

  Numărul proiectelor 

de acte legislative şi 

normative, politici 

publice și strategii în 

domeniul tineretului și 

sportului elaborate și 

aprobate  
 

 

 

 

Subdiviziu-

nile din 

cadrul MTS    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruiri în elaborarea 

politicilor publice și 

planificare strategică;  

 

Elaborarea 

proiectelor de acte 

legislative şi normati- 

ve, de politici publice 

și strategii în 

domeniul tineretului 

și sportului  
 

 

 

 

Realizat parțial 

 

     Au fost instruiți în anul:    

  2012 – 1 funcționar public; 

  2013 – 6 funcționari publici; 

  2014 – 1 funcționar public;   

       Au fost elaborate acte legislative și 

normative, politici publice și strategii în 

domeniul tineretului și sportului în anul: 

   2012: 

   Proiecte de acte legislative și normative 

elaborate și aprobate – 1 

   Politici publice - 1 

   2013:  

    Proiecte de acte legislative și normative 

elaborate și aprobate – 1 

    Politici Publice - 1 

    2014: 

    Proiecte de acte legislative și normative 

elaborate și aprobate – 3 

     Politici publice – 1 

    Strategii – 1 

    În proces de elaborare și aprobare se află,      

începînd cu anul 2012 și pînă în anul 2014: 

Numărul insuficient de 

unități de personal în 

cadrul unor subdiviziuni 

structurale ale MTS și a 

gradului ridicat de fluctu 

ație a funcționarilor pub- 

lici, a încetinit procesul 

de realizare a obiectivu-

lui dat şi a generat un 

randament scăzut de rea- 

lizare a acestuia per 

ansamblu. 

  O problemă relevantă 

este și lipsa unei politici 

interne coerente de for- 

mare și perfecționare 

profesională a funcționa- 

rilor publici din cadrul 

MTS la capitolul ,,Elabo 

rarea documentelor de 

politici publice în dome- 

niul tineretului și 

sportului. 

 

 Suplinirea unor subdi- 
viziuni structurale cu 
unități de personal 
calificat pentru eficien- 
tizarea activității 
acestora și asigurarea 
realizării obiectivelor 
stabilite; 

 
 Valorificarea, în mod 
planificat, a experienței 
în activitatea profesio- 
nală a funcționarilor 
publici și a altor forme 
de instruire și dezvolta- 
re la locul de muncă; 

 
  Dezvoltarea și menține 
rea unui nivel adecvat 
și suficient de cunoștin- 
țe, aptitudini și deprin- 
deri la nivelul funcțio- 
narilor publici din 
cadrul Ministerului; 

 
   Atragerea asistenței 
externe (naționale și 



   Proiecte de acte legislative și normative – 8 

   Politici publice – 1 

   Strategii – 1 

 internaționale) în 
elaborarea și dezvolta -
rea de politici publice 
în domeniul tineretului 
și sportului, pentru a 
spori procesul de 
adoptarea a cadrului 
juridic normativ și 
legislativ, care să asigu 
re buna funcționare a 
sectorului de tineret și 
sport. 

 

    1.2. Fortificarea activității MTS prin  recrutarea și  selectarea de cadre noi profesionale 

   Număr de angajați Serviciul 

resurse 

umane 

Organizarea și 

desfășurarea 

concursurilor 

 

Realizat  

 
Au fost desfășurate concursuri în anul:  
2012 – 10 concursuri; 
2013 – 14 concursuri; 
2014 – 12 concursuri; 

 

Au fost angajați prin concurs în anul:    

2012- 10 funcționari publici; 

2013- 5 funcționari publici;  

2014- 15 funcționari publici; 

 

Din cauza posibilităților 
reduse de atragere în 
corpul funcționarilor 
publici a personalului cu 
pregătire profesională 
corespunzătoare și de 
 motivare a personalului 
din cadrul MTS, persistă 
problema neocupării 
unor funcții publice 
vacante în MTS, care au 
un rol important în imple 
mentarea politicii de stat 
în domeniul tineretului 
și sportului (Ex: specia -
list în tehnologii informa 
ționale, specialiști în 
direcțiile de specialitate) 

  Sporirea calității desfă-
șurării procesului de 
recrutare și selectare a 
funcționarilor publici -  
prin asigurarea compa-
tibilității cît mai bune 
între aptitudinile indivi-
duale ale funcționarului 
public și cerințele pos-
tului pe care îl ocupă,  

 în scopul fortificării 
activității Ministerului 
Tineretului și Sportului. 

 
 



Comentarii 
adiționale 

   
  Realizarea acestui obiectiv a avut ca impact fortificarea activității MTS în domeniul tineretului și sportului.  Actualizarea și 
identificarea în continuare a necesităților de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici din Minister și  stabilirea 
priorităților de formare a acestora va contribui la sporirea capacităților Ministerului Tineretului și Sportului de elaborare a 
politicilor publice în domeniul tineretului și sportului. 
 

2. Tineret: 
2.1. Creșterea gradului de instruire profesională prin dezvoltarea abilităților personale și capacităților instituționale ale sectorului de tineret 

Numărul de specialiști 

de tineret beneficiari ai 

instruirilor (seminare, 

training-uri, vizite de 

studiu etc.) 

 
 

Direcția 

Programe de 

Tineret 
 

Organizarea 

seminarelor, training-

uri, desfășurarea 

dezbaterilor publice, 

consultări etc. 

 
 

Realizat 

 
Au fost desfășurate acțiuni de instruire și au 
beneficiat de aceste instruiri în anul 
2012:  
Mese rotunde – 1, cu un număr de 20 de 
beneficiari; 
Ateliere de informare – 3, cu un număr de 85 
de beneficiari; 
Alte acțiuni de instruire – 1, cu participarea  a 
48 de beneficiari; 
Total acțiuni de instruire: 5 instruiri; 
Total beneficiari: 153 de beneficiari; 
2013: 
Training-uri – 3, cu participarea a 76 de 
beneficiari; 
Conferințe naționale – 1, cu un număr de 40 
de beneficiari 
Tabere de vară – 1, cu participarea a 60 de 
beneficiari; 
Proiectul Academia Lucrătorului de Tineret – 
1 acțiune, - cu participarea a 25 de beneficiari; 
Total acțiuni de instruire: 6 instruiri; 
Total beneficiari: 201 de beneficiari; 
2014: 
Conferințe naționale – 3, cu un număr de 136 
de beneficiari 
Ateliere de formare – 2, cu participarea a 60 

Din motivul ratei 
crescute a fluctuației  
specialiștilor de tineret 
din administrația pub-
lică locală și a pregătirii 
profesionale reduse a 
acestora, există proble- 
ma stabilității și conti -
nuității acestora, deoa- 
rece, pe lîngă instruiri 
profesionale, experiența 
necesară în exercitarea 
atribuțiilor și competen 
țelor ce le revin specia- 
liștilor de tineret se 
poate obține prin asigu 
rarea unei stabilități în 
funcția pe care o dețin.  
O altă problemă a 
specialiștilor de tineret 
la nivelul administrației 
publice locale este 
delegarea unor respon-
sabilități suplimentare 
pe lîngă cele  ce țin de 
domeniul tineretului, 
aceasta reieșind fie din 
încadrarea funcției de 
specialist de tineret în 

Asigurarea stabilității 
specialiștilor de tineret 
prin utilizarea metodelor 
alternative de motivare a 
acestora prin încurajarea 
performanței și a carierei, 
dezvoltarea în continuare 
a domeniului de formare 
și perfecționare. 



de beneficiari 
Școli de vară - 1, cu un număr de 30 de 
beneficiari 
Proiectul Academia Lucrătorului de Tineret - 
1 acțiune, - 20 de beneficiari 
Alte acțiuni de instruire - 3, cu 19 beneficiari 
Total acțiuni de instruire: 10 instruiri 
Total beneficiari: 265 de specialiști de tineret. 

componența Direcțiilor 
generale educație, 
cultură sau asistență 
socială, fie funcția de 
specialist de tineret este 
una secundară. 

Comentarii adiționale Realizarea acestui obiectiv a avut ca impact consolidarea capacităților instituționale ale specialiștilor de tineret în domeniu prin 
promovarea şi încurajarea cetățeniei active şi responsabile ale tinerilor la elaborarea și implementarea politicilor publice de tineret 
locale și regionale, pentru depășirea problemelor și dificultăților cu care se confruntă aceștia. Totodată, acest obiectiv a fost realizat 
și prin prisma consolidării capacităților administrației publice locale pentru susținerea structurilor reprezentative de tineret la nivel 
local şi regional și dezvoltarea structurilor reprezentative de participare ale tinerilor. 

2.2. Sporirea accesului tinerilor la servicii publice de educație nonformală și informală - cu 10% anual 

Rata de creștere a 

numărului de 

beneficiari ai 

programelor și 

proiectelor pentru 

tineret  

 

Direcția 

Programe de 

Tineret 

 

 Coordonarea și       

 realizarea 

programelor / 

concursurilor pentru 

tineret   

Realizat 
 

Pe parcursul anilor 2012-2014 au beneficiat 
de programe și proiecte pentru tineret: 
2012 – 2700 de beneficiari; 
2013 – 3000 de beneficiari; 
2014 – 3300 de beneficiari; 
Astfel: 
- În anul 2013 față de 2012 se atestă o rată de 
creștere cu 11,1% a beneficiarilor progra- 
melor și proiectelor pentru tineret; 
- În anul 2014 față de anul 2013 se atestă o 
rată de creștere cu 10% a beneficiarilor 
programelor și proiectelor pentru tineret. 

Din cauza infrastruc -
turii instituționale slab 
dezvoltate la nivel local 
manifestată prin lipsa 
reprezentării geografice 
uniforme a instituțiilor 
pentru tineri pe întreg 
teritoriul Republicii 
Moldova (Centre de 
resurse pentru tineri/ 
Consilii raionale sau/și 
locale ale tinerilor) și a 
capacităților  institu-
ționale slab dezvoltate 
de realizare și imple-
mentare a politicii de 
stat în domeniul 
tineretului la nivel 
local, se atestă difi-
cultăți în realizarea 
obiectivului privind 
sporirea accesului 

- Încadrarea și menține- 
rea în serviciul public la 
nivel local a specialiștilor 
de tineret profesioniști, 
stabili, responsabili, im- 
parțiali, pregătiți corespu 
nzător în scopul asigură- 
rii implementării politicii 
de stat în domeniul 
tineretului. 
 
 -  Dezvoltarea institu-
țiilor de tineret la nivel 
local, precum și a sarcini 
lor oferite de către 
acestea. 



tinerilor la servicii 
publice de educație 
nonformală și infor-
mală. 

Comentarii adiționale  Realizarea acestui obiectiv a avut ca impact susţinerea şi dezvoltarea sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova 
prin care s-a oferit, în bază de concurs, suport logistic şi financiar iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidînd în 
acest mod cooperarea cu societatea civilă și stimulînd participarea tinerilor. 

3. Sport: 

3.1. Instituirea unui mecanism de evidență și control al structurilor sportive existente pe teritoriul Republicii Moldova prin crearea bazei de date 

”Registrul sportiv” 
 

Baza de date creată; 

Ponderea structurilor 

sportive incluse în baza 

de date, ponderea 

sportivilor, 

antrenorilor, bazelor 

sportive, performanțele 

sportive, etc. 

 

Direcția 

Sport de 

Performanță  

 

Secția 

Juridică  

 

Colectarea și 

sistematizarea 

informației, crearea 

bazei de date 

Realizat parțial 
 

A fost elaborat, în comun cu Centrul de 
guvernare electronică  proiectul hotărîrii 
Guvernului ,,Cu privire la aprobarea 
Concepției creării Sistemului Informațional 
,,Registrul Sportiv”, care a fost plasat la dat de 
04.12.2013 pe platforma guvernamentală 
www. particip.gov.md pentru consultări 
publice. 
La etapa următoare proiectul va fi avizat și 
definitivat pentru a fi prezentat Guvernului 
spre examinare și aprobare. 

Din motivul numărului 
insuficient de unități de 
personal în cadrul  
subdiviziunii structu-
rale de tehnologii ale 
informației din cadrul  
MTS se identifică pro -
vocarea în instituirea 
unui mecanism de 
evidență și control a 
structurilor sportive 
existente pe teritoriul 
Republicii Moldova 
prin crearea bazei de 
date „Registrul sportiv” 

- Suplinirea unor sub-
diviziuni structurale cu 
unități de personal 
calificat pentru eficien-
tizarea activității acestora 
și asigurarea realizării 
obiectivului dat. 
 
- Atragerea asistenței 
externe la crearea bazei 
de date „Registrul 
sportiv” 
 
 

 

Comentarii adiționale 
 

 

  Lipsa unei baze de date sistematizate despre structurile sportive, despre sportivii de performanţă, despre sportivii profesionişti şi 
amatori, despre succesele înregistrate la competiţiile de nivel naţional şi internaţional, despre profesori-antrenori, despre deţinătorii 
gradelor didactice, titluri şi categorii sportive, despre competiţiile sportive la care participă sportivii din loturile naţionale, toate 
acestea creează impedimente la evaluarea nivelului de dezvoltare a domeniului.  Crearea Sistemului Informațional ,,Registrul 
Sportiv drept sursă oficială de evidenţă şi control va permite statului monitorizarea politicilor realizate în sectorul culturii fizice şi 
sportului, creșterea rolului culturii fizice şi sportului în educarea modului sănătos de viaţă al cetăţenilor şi a evoluţiei 
performanţelor sportive obținute.   



3.2. Asigurarea dezvoltării continue a performanțelor sportivilor moldoveni pe arena internațională 

Numărul de partici- 
pări la competiții 
internaționale oficiale 
de anvergură; 
 

Medalii obținute la 

ramurile de sport 

Olimpice și 

Neolimpice pe arena 

internațională 

 

Direcția 

Sport de 

Performanță 

  

CSPLN 

 

Federațiile 

Sportive 

Naționale 

 

Desfășurarea 
cantonamentelor; 

Delegarea la 
competiții 
internaționale oficiale;  

Schimb de experiență 
prin invitarea 
specialiștilor cu 
renume din țările cu 
tradiții în sport 

 
 

Realizat 
 

S-au desfășurat cantonamente și au fost 
delegați la competiții internaționale oficiale în 
anul: 
2012 
la sporturi olimpice - 1617 sportivi; 
la sporturi neolimpice – 1089 de sportivi; 
Total: 2706 sportivi; 
2013 
la sporturi olimpice – 1617 sportivi; 
la sporturi neolimpice – 1090 de sportivi; 
Total: 2707 sportivi; 
2014: 
la sporturi olimpice și neolimpice – 3007 
sportivi; 
Total: 3007 sportivi; 
Au fost obținute medalii la ramuri de sport 
Olimpice și Neolimpice pe arena 
internațională în anul: 
2012 
la ramuri de sport Olimpice – 50 de medalii; 
la ramuri de sport Neolimpice – 106 medalii; 
Total: 156 medalii; 
 
 
2013 
la ramuri de sport Olimpice – 40 de medalii; 
la ramuri de sport Neolimpice – 125 de 
medalii; 
Total: 165 de medalii; 
2014 
la ramuri de sport Olimpice – 57 de medalii; 
la ramuri de sport Neolimpice – 138 de 

     - Din motivul insufi-
cienței bazei tehnico-
materiale corespunză-
toare și a finanțării 
insuficiente a sportului 
de performanță, se 
creează dificultăţi în 
realizare obiectivului 
de dezvoltare continue 
a performanțelor 
sportivilor moldoveni 
pe arena internațională. 
    - O altă problemă în 
implementarea/realiza-
rea deplină a obiectivu 
lui nominalizat o 
constituie și cadrele 
didactice insuficient 
calificate în domeniul 
sportului. 
  
 
 

- Creșterea numărului 
persoanelor de toate 
vîrstele care practică 
activități sportive în 
scopul ameliorării stării 
de sănătate a populației și 
a creșterii speranței de 
viață, a nivelului de trai, 
alității vieții, confortului 
și încrederii sociale. 
 
- Modernizarea/ asigura-
rea bazei materiale 
sportive existente, 
construirea de baze 
sportive şi de agrement, 
dotarea lor adecvată 
pentru pregătirea 
sportivilor precum şi 
formarea rezervelor 
duble/triple de sportivi 
necesare pentru 
desfășurarea optimă a 
activităților sportivilor; 
 
 
- Stimularea şi oferirea 
condiţiilor materiale 
considerabile sportivilor 
de performanță: spaţiu 
locativ, cantonamente, 
hrana, echipament, inven 
tar modern, delegarea la 
toate competiţiile (con -



medalii; 
Total: 195 de medalii; 
Au avut loc schimburi de experiență prin 
invitarea specialiștilor cu renume din țările cu 
tradiții în sport în anul: 
2012 – 8 schimburi de experiență; 
2013 – 9 schimburi de experiență; 
2014 – 10 schimburi de experiență; 
Total: 27 de schimburi de experiență. 

form calendarului inter- 
naţional), bursă sportivă 
şi alte facilităţi de 
pregătire în vederea 
obţinerii performanţelor 
pe arena internaţională. 
 
- Majorarea premiilor 
pentru performanțele 
obținute la competițiile 
internaționale oficiale în 
vederea creșterii calitati- 
ve și cantitative a perfor- 
manțelor internaționale 
ale sportivilor 
moldoveni. 
 
- Optimizarea sistemului 
de perfecționare profesi- 
onală continuă a cadrelor 
didactice specializate în 
sport, inclusiv pregătirea 
și perfecționarea profesio 
nală a antrenorilor, a 
medicilor și masorilor 
sportivi, a antrenorilor 
sportivi. 

 

Comentarii adiționale 
 

 

 
Realizarea acestui obiectiv a avut ca impact  sporirea competitivităţii ţării noastre pe mapamondul sportiv. Relevantă este și 
sporirea performanțelor sportivilor moldoveni manifestată prin creșterea constantă a numărului de participări la competițiile 
internaționale oficiale de anvergură prin sporirea numărului de sportivi moldoveni delegați la competițiile internaționale oficiale, de 
la 2076 de sportivi delegați în anul 2012 la 3007 sportivi în anul 2014, ceea ce constituie o creștere de 11,12% a numărului de 
sportivi delegați la competițiile nominalizate. Aceasta a asigurat creșterea numărului de medalii obținute atît la ramuri de sport 
Olimpice, cît și Neolimpice de la 156 de medalii obținute în 2012 la 195 de medalii în anul 2014, atestîndu-se o creștere de 25% a 
medaliilor obținute la competițiile internaționale oficiale de anvergură. 
 
 



3.3. Intensificarea colaborării internaționale în domeniul culturii fizice și sportului 

Numărul de Programe 

de cooperare și 

activități sportive 

comune  

 

Direcția 

Programe de 

Tineret - 

Serviciul 

Relații 

Internațio-

nale   

 

Direcția 

Sport de 

Performan- 

ță  

 

 

 

 

 

 

 

Încheierea Acordu-
rilor de cooperare;  

Crearea de 
parteneriate 
 

Realizat 
 

În scopul intensificării colaborării 
internaționale în domeniul culturii fizice și 
sportului în anul 
2012 
  - A fost semnată „Înțelegerea între 
Ministerul Tineretului și Sportului al 
Republicii Moldova și Ministerul Educației, 
Tineretului și Sportului din România privind 
cooperarea în domeniul tineretului și 
sportului” în cadrul primei ședințe comune a 
Guvernelor Republicii Moldova și România la 
data de 03.03.2012, la Iași (România). 
2013 
 - Au fost încheiate procedurile interne pentru 
semnarea Acordului de cooperare în domeniul 
tineretului și sportului dintre Guvernul 
Republicii Moldova și Guvernul Georgiei; 
- S-a aflat în proces de avizare proiectul 
Acordului de cooperare în domeniul 
politicilor de tineret dintre Republica 
Moldova și Guvernul Turciei. 
2014 
 - Au fost agreate textele a trei Acorduri 
bilaterale în domeniul tineretului și sportului 
cu Republica Lituaniană, Republica Turcia și 
Republica Georgia, care se preconizează a fi 
semnate în scurt timp; 
- Au fost inițiate negocierile cu privire la 
semnarea acordurilor bilaterale cu Republica 
Armenia în domeniul tineretului și sportului; 
- Au fost inițiate negocierile cu privire la 
semnarea acordurilor bilaterale cu Republica 
Kazahstan în domeniul sportului; 

O problemă în procesul 
intensificării colaboră- 
rii internaționale în 
domeniul culturii fizice 
și sportului o constituie 
independenţa largă a 
Federaţiilor de profil,   
care nu își coordonează 

cu Ministerului Tinere- 
tului și Sportului unele 
acţiuni externe ce țin de 
intensificarea colabo- 
rării internaționale în 
domeniul sportiv de 
profil al Federației, 
altfel spus coordonarea 
nesatisfăcătoare a acțiu 
nilor organizate de 
MTS și de Federațiile 
sportive în sfera 
activității sportive 
internaționale. 

- Lipsa bazei juridice 
de activitate a MTS-lui 
cu structurile multilate-
rale internaționale de 
profil. 

- Stipularea unor clauze 
speciale în contractul 
dintre Federațiile de 
profil şi Ministerul 
Tineretului și Sportului 
cu privire la activitatea 
externă a acestora şi 
coordonarea acţiunilor de 
amploare cu MTS ce 
vizează intensificarea 
colaborării internaționale 
în domeniul culturii 
fizice și sportului; 

- Întreprinderea acțiuni -
lor și demersurilor nece 
sare aderării la următoa- 
rele convenţii internați 
onale: Convenţia cu 
privire la manipularea 
competiţiilor sportive a 
Consiliului Europei şi 
Convenţia privind violen 
ţa şi ieşirile necontrolate 
ale spectatorilor cu 
ocazia manifestaţiilor 
sportive, în special la 
meciurile de fotbal; 



- Au fost inițiate procedurile interne cu privire 
la aderarea Republicii Moldova la Convenția 
cu privire la manipularea competițiilor 
sportive ale Consiliului Europei și la 
Convenția privind violența și ieșirile 
necontrolate ale spectatorilor cu ocazia 
manifestațiilor sportive, în special la meciurile 
de fotbal. 

Comentarii adiționale 
 

 

Realizarea acestui obiectiv a avut ca impact dezvoltarea și consolidarea cooperării internaționale sportive, influențînd pozitiv 
îmbunătățirea nivelului de pregătire și perfecționare a sportivilor și a măiestriei sportive. Concomitent, colaborarea eficientă cu 
instituțiile diplomatice a servit drept mecanism pentru implementarea politicii de stat privind dezvoltarea culturii fizice și sportului, 
atît la nivel național, cît și internațional. 

3.4. Modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive şi susţinerea iniţiativelor private pentru restabilirea şi extinderea reţelei de 

cluburi, crearea secţiilor şi complexelor sportive, reabilitarea terenurilor sportive 
 

 Numărul de săli 

sportive modernizate;  

 

   numărul de terenuri 

sportive restabilite;  

 

    numărul de 

construcții sportive 

restabilite; 

 

   numărul de cluburi și 

secții create; 

 

Direcția 

Instituții 

Sportive și 

Sportul pen 

tru toți,  

 

Direcția 

Sport de 

Performan 

ță,  

 

Școlile 

sportive,  

 

Federațiile 

Sportive 

Naționale 

 

Contracte cu 

federaţiile       

de profil şi sponsori; 

crearea de parteneriate 

 

Realizat 
În scopul modernizării bazei tehnico-
materiale sportive și susținerii inițiativelor 
private pentru restabilirea și extinderea rețelei 
de cluburi, crearea secțiilor și complexelor 
sportive, reabilitarea terenurilor sportive în 
perioada anilor 2012-2014: 
Săli sportive modernizate:  
- în procesul reconstrucției edificiului sportiv 
din str. Lăpușneanu, nr.2, ce aparține 
Centrului sportiv penru pregătirea loturilor 
naționale, în anul 2012 a fost organizată 
Licitația și încheiat Contractul de antrepriză 
(nr.27 din 30.08.2012) cu S.C. „P.V.Const-
Service” SRL pentru modernizarea și 
renovarea Sălii de haltere.  
Au fost alocate resurse financiare pentru 
modernizarea Sălii de haltere în anul 
2012 – 2,0 mln lei; 
2013 – 3,0 mln lei; 
2014 – 1,5 mln lei; 

Problema de bază în 
realizarea obiectivului 
de modernizare a bazei 
tehnico-materiale a 
instituțiilor sportive și 
susținerii inițiativelor 
private pentru 
restabilirea și 
extinderea rețelei de 
cluburi, crearea 
secțiilor și complexelor 
sportive, reabilitarea 
terenurilor sportive o 
constituie alocarea 
insuficientă a resurselor 
financiare din bugetul 
de stat 

- Atragerea investițiilor 
în domeniul culturii 
fizice și sportului; 
 
- Derularea activităților 
de sensibilizare a 
administrației publice 
locale pentru creșterea 
alocărilor financiare în 
bugetele proprii pentru 
sport; 
 
- Participarea la proiecte 
regionale și europene 
avînd ca destinație 
contruirea și reparația 
edificiilor sportive 
 



- în contextul elaborării proiectului 
arhitectural al unei săli (pentru jocuri, 
antrenament și competiții) pentru Școala 
sportivă specializată republicană de box din 
satul Grimăncăuți, în anul 2012 s-a efectuat 
studiul geodezic și s-a elaborat planul general 
cu amplasarea unei galerii (6x3 m) și a sălii 
polivalente (24x24 metri)  și au fost elaborate 
soluțiile arhitecturale. În anul 2013, lucrările 
pentru modernizarea sălii sportive 
nominalizate au fost finalizate. 
Au fost alocate resurse financiare pentru 
reconstrucția Școlii sportive specializate 
republicane de box din Grimăncăuți în anul 
2013 – 0,5 mln lei; 
Terenuri sportive restabilite: 
- În anul 2013, în procesul construcției 
terenului de fotbal din comuna Stăuceni, 
municipiul Chișinău, al Școlii sportive 
specializate de fotbal și conform alocațiilor 
bugetare, a fost elaborată documentația de 
proiect privind construcția terenului de fotbal 
cu dimensiunile 68x105 metri. 
  În anul 2014, construcția terenului de fotbal 
nominalizat a fost finalizată.  
Au fost alocate resurse financiare pentru 
reconstrucția terenului de fotbal al Șolii 
sportive specializate de fotbal din comuna 
Stăuceni în anul 
2013 – 1,0 mln lei; 
2014 – 1,0 mln lei. 
Construcții sportive restabilite: 
- Au fost efectuate lucrări de reparații capitale 
la sălile polivalente ale Î.S. „Manejul de 
Atletică Ușoară”. 
Au fost alocate resurse financiare pentru 
efectuarea lucrărilor de reparații capitale ale 



Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” în anul 
2012 – 3,0 mln lei; 
2013 – 3,0 mln lei; 
2014 – 3,204 mln lei. 
- În scopul realizării lucrărilor de renovare a 
Bazei sportive de canotaj „Vatra”,  în anul 
2014 s-a elaborat schița de proiect. Au fost 
realizate lucrări de geodezie și topografie a 
terenului. S-a efectuat expertiza tehnică a 
clădirii existente a Bazei sportive. Au demarat 
lucrările de proiectare ale rețelelor inginerești 
(apeduct, gaz, canalizare, etc.) 
Au fost alocate resurse financiare pentru 
realizarea lucrărilor de renovare a Bazei 
sportive de canotaj „Vatra” în anul 
2014 – 2,0 mln lei. 
 
Total resurse financiare alocate pentru 
modernizarea bazei tehnico-materiale a 
instituţiilor sportive şi susţinerea iniţiativelor 
private pentru restabilirea şi extinderea reţelei 
de cluburi, crearea secţiilor şi complexelor 
sportive, reabilitarea terenurilor sportive în 
anul 
2012 – 5,0 mln lei; 
2013 – 7,5 mln lei; 
2014 – 7,704 mln lei. 
 
Cluburi și secții create:  
2012 – 35 cluburi și secții; 
2013 – 38 cluburi și secții; 
2014 – 42 cluburi și secții; 



Comentarii adiționale 
 

 

Deși se constată tendința de majorare de la an la an a cuantumului resurselor financiare alocate din bugetul de stat pentru 
modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive, crearea secţiilor şi complexelor sportive și reabilitarea terenurilor 
sportive, de la 5,0 mln. lei în anul 2012 la 7,704 mln. lei în 2014, infrastructura și baza tehnico-materială a instituțiilor sportive este 
insuficient dezvoltată și renovată, ceea ce generează incapacitatea satisfacerii cererilor atît sportivilor, cît și diferitor categorii de 
populație de a practica activități sportive. 
Eforturile investiționale extrem de mici nu au reușit să atenueze diferența ce separă Republica Moldova de media europeană, din 
cauza faptului că ameliorarea acestui indicator necesită mari resurse financiare bugetare de care Republica Moldova nu dispune 
încă, impunîndu-se o politică coerentă pe termen lung care să asigure condiții competiționale și de antrenament sportivilor, cel 
puțin la standardele minime acceptate la nivel internațional. 

 

 


