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Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea $i
funcfionarea Lotului Nafional al Republicii Moldova

in temeiul Legii 330 din 25.O3.Iggg,,Privind cultura fizicdgi sport", pct. 6 din
Regulamentul privind organizarea $i funclionarea Ministerului Tineretului gi
Sportului, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.76612009, pct, 2,67,69 qi 75 din
Normele financiare pentru activitatea sportivd, aprobate prin Hotdrirea Guvernului
1552 din04.12.2002. Ministrul emite urmdtorul

ORDIN:

1. Se aprobd Regulamentul privind organizarea gi funclionarea Lotului Nalional
al Republicii Moldova.

2. Se abrogd Regulamentul Lotului Nalional al Republicii Moldova aprobat prin
ordinul nr.ll4 din l lmartie 2009.

Direcfia Sport va examina materialele prezentate de federaliile nalionale de
profil gi va propune spre aprobare componenla Lotului Nalional pe ramurile
sportive.

Controlul executdrii prezentului ordin mi-l asum.

3.

4.

Minis ictor ZUBCU



1.1.

1.2.

1.3.

r.4.

Regulamentul privind organizarea gi funcfionarea
Lotului Na{ional al Republicii Moldova

1. Dispozi{ii generale

;"
Prezentul Regulament este elaborat pentru buna organizare gi funclionare
a activitdlilor Loturilor Nalionale la ramurile de sport recunoscute in
Republica Moldova.
Lotul Nalional al Republicii Moldova este constituit, modificat gi

desfiinfat de autoritatea centrald de specialitate la propunerile federajiilor
sportive nafionale.
Lotul Nalional se constituie din sportivi, antrenori, conducdtori de lot,
medici, asistenli medicali, masori, frz\oterapeuli, cercetdtori, operatori
video sau audio, alli specialiqti gi tehnicieni.
Obiectivele principale ale Lotului Nalional:
- selectarea sportivilor pe ramuri de sport gi categorii de virstd in

vederea pregitirii gi evaludrii cu succes la campionatele nafionale,

europene gi mondiale, Jocurile Olimpice, alte concursuri
intemalionale;

- selectarea profesorilor - antrenori care au contribuit la deztroltarea

sportivilor indicali in Lista Lotului Nalional;
- perfeclionarea mdiestriei sportive;
- promovarea imaginei Republicii Moldova pe arena internalionald.
Admiiristrarea Loturilor Nalionale este realizatd de antrenorii principali
de lot, numili gi eliberali din funcfie de cdtre autoritatea centrali de

specialitate, la propunerea Federaliilor nalionale de profil, responsabile

pentru indeplinirea obiectivelor trasate de cdtre institulia menfionatd.

Antrenorul principal al Lotului de seniori conduce qi coordoneazd

activitatea colectivelor tehnice ale Loturilor Nalionale de tineret, juniori
qi cadeli.

2. Criteriile de selectare in Lotul Na{ional

2.1. in Lotul Nalional al Republicii Moldova sunt selectali sportivii de

performa n!d,, cetdleni ai Republ i cii Moldova.
La sporturile individuale:
- sportivii clasali pe locurile I-III din cadrul Campionatului Republicii

Moldova (seniori);
- sportivii clasali pe locurile I-III din cadrul Campionatului Republicii

Moldova (tineret);
- sportivii clasafi pe locurile I-II din cadrul Campionatului Republicii

Moldova (uniori);
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2.2.

La jocurile sportive in Lotul Nalional sunt incluqi sportivii de

performanld care evolueazd la Campionatul Republicii Moldova, propuqi

de Consiliul antrenorilor (pe probe de sport) qi aprobali de Biroul
Federaliei de profil.

in lista Lotului Nalional pot fi inclugi sportivi, care n-au participat la
Campionatul Republicii Moldova din urmdtoarele motive: traumatism,
participd la cantonament de pregdtire fizicd sau competilie sportivd in
afarc!6rti, dar au demonstrat performanle pe arena internalionalS in anul

precedent. ."- -'rr

3. Drepturile 9i obliga{iile sportivilor membri ai Lotului Nafional

Sportivii membri ai Lotului Nalional pot beneficia:
- de echipament gi inventar sportiv, vitamine, alimentalie de efort

(conform pct.38,43 gi 94 din Hotdrirea Guvemului nr.1552 din
04.r2.2002);

- indemnizalIi de lot (conform pct.75 din Hotdrirea Guvernului nr.l552
din 04.12.2002);

- de subvenlii (burse sportive) qi alte forme de sprijin material dupd caz

(conform Hotdririi Guvernului nr. 63 9 din 28.07 .20 | a);
- prime, (conform Cap. II al Hotdririi de Guvern nr.1552 din

04.r2.2002);
- de titluri sportive conform Clasificaliei sportive unice a Republicii

Moldova
- vor aveaprioritate la folosire abazelor sportive (conform pct. 47 din

Hotdririi de Guvern nr.l552 din 04.12.2002);

Sportivii membri ai Lotului Nalional sunt obligali:
- sd participe la acjiunile sportive planificate in Calendarul acliunilor

sportive nalionale gi internalionale;
- sd nu participe la competiliile nalionale gi internalionale fdrd acordul

Federaliei de profil;
- s6-gi perfeclioneze mdiestria sportivd;
- si respecte Fair - play - ul la competiliile sportive (conform alin. (1),

art.9 al Legii nr.330 cu privire la cultura frzicd 9i sport);

- sd nu semneze contracte individuale sau angajamente frrd autorizarea

federaliei de profil sau a autoritelii centrale de specialitate;

- sd manifeste o atitudine grijulie fald de inventarul, utilajul 9i

echipamentul sportiv;
- sd excludd utlhzarea mijloacelor gi metodelor care sporesc in mod

artificial performanlele sportive gi prejudictazd sdndtatea qi etica

sportivd (conform alin. (3), art.9 aI Legii nr.330 cu privire la cultura

fizicd" qi sport, precum qi Legii nr. 185 din 11.07.2012 pentru

prevenirea gi combaterea dopajului in sport);
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4.r.

4.2.

4.3.

4. Criteriile de selectare in Lotul Nafional a profesorilor -antrenori

Pot face parte din Lista Lotului Nalional profesorii - antrenori din
domeniu sportului respectiv, care activeazdin licee cu profil sportiv, qcoli

sportive specializate, qcoli sportive, cluburi sportive, Centrul sportiv de

pregStire a loturilor nafionale.
Pentru a fi inclugi in Lista Loturilor nalionale profesorii - antrenori
confirmd aportul in pregitirea sportivilor inclugi in Lista Lotului prin
prezentarca ordinelor privind constituirea grupelor de instruire;" int:
institulia cu profil sportiv pentru 3 ani.
In temeiul pct.2, Note la tabelul nr.4 din anexa nr.5 la Hotdrirea
Guvernului nr.381 din 13.04.2006 ,,Cu privire la condiliile de salarizare
a personalului din unitdlile bugetare" profesorii - antrenori vor beneficia
de suplimente Ia salariu pentru pregdtirea sportivilor - membri ai
seleclionatei nalionale din momentul includerii sportivului respectiv in
componenla Lotului Nalional gi se pldtesc pe toat6 durata afl[rii lui in
cadrul seleclionatei, cu condilia cd antrenorul si fi lucrat cu sportivul in
cauzd cel pulin 3 ani.
in Lista Lotului vor fi inclugi qi profesorii - antrenori care pregdtesc

sportivii la moment dar nu intrunesc condiliile menlionate in pct.4.2,

respectiv ei nu pot beneficia de suplimente la salariu pentru pregdtirea

sportivilor - membri ai selecfionatei nafionale.

5. Drepturile qi obliga{iile profesorilor- antrenori membri ai Lotului
National

. Profesorii - antrenori beneficiazd de aceleagi drepturi ca gi sportivii in

cadrul desfbqurdrii cantonamentelor de pregdtire frzicd, cit gi privind

participarea la competilii.

Precum gi au dreptul s[ beneficieze de:

- echipament sportiv;
- supliment la salariu (conform anexei nr. 5 a Hotdririi de Guvem 381

din 13.04.2006);
- indemnizalti de lot (conform pct.75 din Hotdrirea Guvernului rc.I552

din 04.12.2002);
- prime, (conform pct.67,69 qi 72 al Hotdririi de Guvern nr.1552 din

04.r2.2002);
- de titluri sportive (conform pct. 73 al Hot[ririi de Guvern nr.1552 din

04.12,2002, precum qi Clasificaliei sportive unice a Republicii
Moldova);
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5.2. Profesorii - antrenori membri ai Lotului Nalional sunt obligafi:

- sd elaboreze anual planul de pregdtire aI lotului gi planurile

individuale gi sd aducd la cunogtinfd sportivilor obiectivele individuale

gi colective de instruire qi performanld;

- sd manifeste respect qi imparlialitate fa!6 de sportivi in procesul de

pregdtire, sd urmdreascd gi sd controleze respectarea programului de

pregdtire qi de cantonament;

- sd facd propuneri privind adaptarea programului de pregatiqe a'
sportivilor, precum gi includerea/excluderea gi sanclionarea sportivilor
din Lot.

- sd promoveze spiritul fair-play, sd combatd fenomenul de dopaj gi

acliunile de violenfd in ramura de sport in care iqi desfrgoard

activitatea.

5.3. in lipsa antrenorului principal de Lot, responsabilitdlile acestuia sunt

indeplinite de antrenorul Lotului sau antrenorii secunzi pe probe gi

discipline sportive.

6. Sancfiuni

6.1. Sportivilor Lotului pentru nerespectarea disciplinei, regimului gi folosirea

preparatelor interzise, sportivilor li se aplicd urmdtoarele sancliuni

disciplinare:

- avertisment;
- retragerea subvenliei (bursei sportive), primelor gi altor forme de

sprijin material;
- excluderea din lista Lotului.

6.2. Antrenorilor Lotului pentru incdlcarea disciplinei de muncd,

nerespectarea obligaliunilor de funcfie, precum gi cele stipulate in
contractul de colaborare, se aplicd urmdtoarele sancfiuni.

- avertisment;
- mustrare;
- mustrare asprd;
- micgorarea garjei didactice;
- concedierea.



7. Dispozi{ii Finale

7 .I. Sancfiunile disciplinare sunt aplicate membrilor Lotului Nalional,
antrenorilor qi specialiqtilor de cdtre Autoritatea centrald de specialitate

linindu-se cont de recomanddrile federaliei nalionale de profil.
7.2. Pe durata valabilitdlii contractului de colaborare incheiat intre sportivi

Autoritatea centrald de specialitate sau organizaliile/fondatoare
cluburilor, asocialiilor sportive, pot fi incheiate contracte cu privirc
licenlierea sportivilor la cluburile sportive de peste hotare
corespundere cu regulamentul federaliilor sportive internalionale.

7.2.1. Contractele de colaborare pot ft realizate in conformitate cu legislalia in
vigoare gi in cazul descalificSrii sportivilor pe un termen de un an gi mai
mult.

7.2.2. Contractul nu poate fi realizat in cazul pierderii capacitdlilor de muncd a
sportivului in urma oblinerii unei traume sau unei boli profesionale
suferite pe parcursul cantonamentelor, competiliilor pind la restabilirea
capacitSlii lui de muncd sau acordarea gradului de invaliditate.

7.2.3. Litigiile ce lin de competenla Lotului Nalional se solulioneazd de cdtre

Autoritatea centrald de specialitate a cdrei decizie poate fi atacatd in
instanla de judecatd conform legislaliei in vigoare.
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