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                                INTRODUCERE 

Sportul are impact major asupra comunităților. Experiența internațională demonstrează că 

sportul este unul dintre cei mai importanți factori pentru a forma coeziunea unei națiuni. Pentru 

Republica Moldova, sportul face parte în continuare din potențialul neexplorat al țării în ceea ce 

privește capacitatea de a consolida comunitățile, creșterea stării de sănătate a cetățenilor și 

promovare a imaginii Republicii Moldova.  

În Republica Moldova, sportul pentru toți este reglementat de Legea cu privire la cultura 

fizică și sport nr. 330 – XIV din 25.03.99. Conform Legii, propagarea pe scară largă a culturii fizice 

și sportului stă în sarcina tuturor autorităților de specialitate, a agenților economici și a asociațiilor 

obștești. Politica Națională de sănătate aprobată prin HG nr. 886 din 06.08.2007 menționează în 

mod expres că sporirea practicării activităților fizice de către cetățeni este una dintre prioritățile 

Guvernului, iar ”Acţiunile orientate spre reducerea adinamiei şi sporirea activităţii fizice se vor 

adresa tuturor grupurilor de populaţie, inclusiv celor implicate în activităţi sedentare sau procese cu 

cheltuieli fizice nesemnificative. Vor fi practicate pauze reglementate pentru angajaţii cu activităţi 

sedentare şi monotone.” Conform acestor documente spațiile publice verzi din cadrul municipiilor 

sau orașelor mici vor fi lărgite, în vederea motivării unui mod activ de viață a cetățenilor. De 

asemenea, cultura fizică este prezentă în programele de studii, adițional vor fi susținute activitățile 

sportive în colectivității.  

Studiile realizate de Ministerul Sănătății, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății 

demonstrează că aproape 50% din adolescenții moldoveni nu practică sportul în mod consecvent. 

Una dintre cauzele maojore pentru nepracticarea sportului este că infrastructura sportivă este 

distrusă. Populația are acces redus la spațiile sportive închise și deschise.  O altă cauză majoră a 

nepracticării sportului este faptul că cultura sportului este slab dezvoltată în Republica Moldova.  

În multe alte state ale lumii, cultura sportului este dezvoltată pornind de la sportul 

profesionist și de performanță. Marile sporturi ale lumii, cu protagoniști recunoscuți mondial sunt în 

măsură să promoveze, de cele mai multe ori, în mod tacit, cultura sportului. În Republica Moldova, 

sportul de performanță este sub-dezvoltat: managementul școlilor sportive specializate lasă de dorit, 

condițiile de antrenament ale sportivilor sunt sub standardele care pot aduce performanță, iar 

alocările bugetare nu sutn suficiente pentru a redresa ramurile sportive. Totodată, federațiile 

sportive, cu excepția unora, sunt la rîndul lor sub-dezvoltate și duc lipsă de resurse.  

Toate acestea se datorează nu atît lipsei de resurse materiale sau umane, ci lipsei unei 

viziuni startegice asupra dezvoltării culturii fizice și sportului în Republica Moldova.  

Strategia de dezvoltare a culturii fizice și sportului în Republica Moldova prezintă o viziune 

coerentă asupra  condițiilor necesare pentru participarea activă a tuturor cetățenilor la activitățile 

sportive dar și asupra  unui cadru unificat de performanță înaltă a sportivilor și antrenorilor  

moldoveni.  
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Documentele europene, dar și studiile recente demonstrează că sectorul Sport poate fi 

dezvoltat fie printr-un model vertical (de la sportul de performanță spre sportul pentru toți), fie 

printr-o matrice orizintală (dezvoltarea sportului pentru toți conduce spre performanțe ale sportivilor 

în plan internațional).  

Strategia pornește de la o premisă testată și acceptată de multe state: descoperirea și 

promovarea talentelor, indiferent de domeniu, dar mai ales în sport produce schimbări sociale 

pozitive în statul din care provin campionii.  

Prezenta Strategie stabilește următoarea linie de acțiune: de la dezvoltarea sportului pentru 

toți, prin campanii de conștientizare a importanței sportului pentru sănătate și pentru starea de bine 

și prin reorganizarea curriculei școlare la reconceptualizarea sportului profesional, prin crearea 

centrelor regionale sportive la creșterea rezultatelor sportivilor moldoveni pe arena internațională.  

Beneficiarii prezentei Strategii sunt toți cetățenii Republicii Moldova. Implementarea Strategiei va 

permite creșterea coeziunii sociale și a stării de sănătate a populației, pe diferite segmente de vîrstă. 

Datorită rezultatelor Strategiei, imaginea Republicii Moldova peste hotare, va fi îmbunătățită, 

datorită sportivilor de performanță și rezultatelor obținute.  

Principiile care stau  la baza Strategiei sunt următoarele:  

1. Accesul lărgit al populației la spațiile sportive, pe întreg teritoriul republicii;  

2. Promovarea sportului în calitate de factor de coeziune socială și de motor al sănătății 

persoanei;  

3. Creșterea rezultatelor sportivilor profesioniști și de performanță pe arena internațională.   

 

 

 

CADRUL NORMATIV ȘI DE POLITICI AL SECTORULUI 

Legea cu privire la cultura fizică și sport nr. 330 – XIV din 25.03.99.  

Legea Nr.330 "Cultura fizică și sport", Monitorul Oficial Nr.83-86 art.399, 05.08.1999 

Legea Nr.298 "Pentru ratificarea Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport a  

UNESCO" Monitorul Oficial Nr.5-7 art.25, 11.01.2008 

Legea Nr. 247 "Pentru ratificarea Convenţiei contra dopajului", Monitorul Oficial Nr.226-229 

art.828, 19.12.2008 

Legea Nr. 248 "Pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia dopajului" Monitorul Oficial 

Nr.226-229 art.830, 12.19.2008 

Legea Nr.119 "Privind importul unor bunuri ", Monitorul Oficial Nr.122-127 art.346, 29.07.2011 

Legea Nr.100 "Privind importul utilajului, inventarului şi echipamentului sportiv" Monitorul Oficial 

Nr.119 art.387, 08.06.2012 
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Legea Nr.185 "Pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport", Monitorul Oficial Nr.1-5 art.2, 

04.01.2013 

Politica Națională de sănătate, HG nr. 886 din 06.08.2007  

H.G. Nr.815 "Cu privire la sporturile tehnice şi aplicate în Republica Moldova",  Monitorul Oficial 

Nr.001, 30.01.1994 

H.G. Nr.243 "Cu privire la instituirea sărbătorii "Ziua sportivului",  Monitorul Oficial Nr.029, 

16.05.1996 

H.G. Nr. 1552 "Pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă" Monitorul Oficial 

Nr.174-176 art.1750, 20.12.2002 

H.G. Nr.356 "Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a federaţiilor 

sportive naţionale", Monitorul Oficial Nr.062 art.381, 04.04.2003 

H.G. Nr.463 "Cu privire la aprobarea Regulamentului şcolilor sportive", Monitorul Oficial Nr.73-

74 art.506, 12.05.2006 

H.G. Nr.530 "Cu privire la proiectarea şi construcţia complexului ,,Stadionul Central" în municipiul 

Chişinău", Monitorul Oficial Nr.79-85 art.573, 26.05.2006 

H.G. Nr.985 "Cu privire la crearea Centrului sportiv de pregătire a loturilor naţionale" Monitorul 

Oficial Nr.141-145 art1026, 07.09.2007 

H.G. Nr.1137 "Cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor subordonate Ministerului 

Tineretului şi Sportului", Monitorul Oficial Nr.168-170 art.1179, 26.10.2007 

H.G. Nr.1322 "Pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a 

indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă", Monitorul Oficial Nr.188-191 art.1327, 

07.12.2007 

H.G. Nr.184 "Cu privire la susţinerea sportivilor loturilor naţionale sau care participăla competiţii 

de nivel naţional",  Monitorul Oficial Nr.53-54 art 230, 13.03.2009 

H.G. Nr.222 "Cu privire la unele măsuri de dezvoltare a şahului în Republica Moldova" 

 Monitorul Oficial Nr.59-61 art.273, 24.03.2009 

H.G. Nr.262 "Pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor bunuri", Monitorul Oficial 

nr.59-62 art.299, 15.04.2011 

 

 ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE 

  

     Informații generale 

Conform Legii cu privire la cultura fizică și sport, propagarea pe scară largă a culturii fizice și 

sportului stă în sarcina tuturor autorităților de specialitate, a agenților economici și a asociațiilor 

obștești. Politica Națională de sănătate aprobată prin HG nr. 886 din 06.08.2007 menționează în 

mod expres că sporirea practicării activităților fizice de către cetățeni este una dintre prioritățile 

Guvernului. Iar ”Acţiunile orientate spre reducerea adinamiei şi sporirea activităţii fizice se vor 
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adresa tuturor grupurilor de populaţie, inclusiv celor implicate în activităţi sedentare sau procese cu 

cheltuieli fizice nesemnificative. Vor fi practicate pauze reglementate pentru angajaţii cu activităţi 

sedentare şi monotone.” Conform acestor documente spațiile publice verzi din cadrul municipiilor 

sau orașelor mici vor fi lărgite, în vederea motivării unui mod activ de viață a cetățenilor. De 

asemenea, cultura fizică este prezentă în programele de studii, adițional vor fi susținute activitățile 

sportive în colectivității.  

La moment, în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului (în continuare MTS) se află 20 

instituţii sportive, „Manejul de atletică uşoară” și Centrul sportiv de pregătire a loturilor naţionale. 

Analiza structurală demonstrează că abordarea intersectorială în sport este necesară. Totodată, 

competențele clare ale direcțiilor sport din cadrul autorităților publice locale sunt necesare, pentru 

asigurarea condițiilor eficiente de devoltare a sportului la nivel local.  

Complexele sportive „Manejul de atletică uşoară” și ”Centrul sportiv de pregătire a loturilor 

naţionale” au funcția de premise sportive oferite de către stat atât sportivilor de performanță, 

școlilor sportive cât și persoanelor doritoare de a închiria spații pentru a practica sportul.Ținând cont 

că reparații capitale în aceste complexe sportive nu au fost efectuate în ultimii 30 ani, aceste 

premise sunt puțin atractive pentru publicul larg. În prezent întreprinderea oferă servicii de arendă 

instituţiilor sportive aflate în subordinea MTS (9 școli sportive - lupte, atletism, kikboxing, Caiac-

canoe, fotbal, înot, judo), persoanelor juridice şi fizice. Sportivii de performanță se antrenează 

gratis. Persoane fizice care exploatează facilitățile sportive oferite de Manej sunt puține, în special 

datorită neatractivității spațiului. Cu toate acestea există grupuri separate de cetățeni care obișnuiesc 

să închirieze terenul de volei, fotbal pentru câteva ore în week-end.  În vederea sporirii atractivității 

spațiului începând cu anul 2011 - 2014 Guvernul a aprobat alocarea a câte 2 000 000,00 MLD anual 

pentru reparații capitale. 

Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale a fost întemeiat prin Hotărîrea Guvernului nr. 985 

din 30.08.07 și are drept scop asigurarea condițiilor optime de pregătire a sportivilor de performanță 

la probele sportive olimpice şi neolimpice.  

Agenția Anti-Doping încă nu este funcțională, dar este deja elaborat Regulamentul de funcționare a 

instituției.  

MTS  are în subordine 20 instituţii în domeniul sportului (cu un număr de 5  377  sportivi), finanţate 

din bugetul de stat. Cu finanţare de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în teritoriu 

activează 69 de şcoli sportive, care sînt frecventate de 34 783 copii.  

Şcolile sportive sînt instituţii de învăţămînt extraşcolar specializate, care cu mijloacele educaţiei 

fizice şi sportului, contribuie la pregătirea rezervelor pentru loturile naţionale. Administraţia publică 

centrală şi unităţile administrativ-teritoriale au la întreţinere 262 edificii  sportive, dintre care 12 

stadioane  cu  peste 500 locuri, 77 terenuri sportive, 84 săli sportive, 10 bazine de înot, 79 spaţii 

sportive adaptate  pentru practicarea  culturii fizice şi sportului. 

              Finanțarea sportului în Republica Moldova 

Republica Moldova alocă anual aproximativ 0,1% din PIB pentru domeniul Sport. Comparativ cu 

țările Uniunii Europene, care alocă de la 0,1 pînă la 0,7 % în dependență de țară, nu se observă o 

discrepanță majoră la acest capitol. Totodată, domeniul rămîne a fi sub-finanțat, iar construcțiile 
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sportive importante (Stadion național, bazine de înot, Palat al Sporturilor) nefiind posibile din 

această cauză.  

Conform Legii cu privire la cultura fizică și sport, finanţarea culturii fizice şi sportului și 

construcţia edificiilor sportive se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor 

unităţilor administrativ-teritoriale, din mijloacele instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor şi 

asociaţiilor lor, din mijloacele provenite de la desfăşurarea loteriilor sportive, desfăşurarea 

acţiunilor sportive publice, din filantropie şi donaţii de la organizaţii şi cetăţeni, precum şi din alte 

surse care nu contravin legislaţiei. Instituţiile de învățământ au dreptul de a contribui, din contul 

mijloacelor speciale, la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a culturii fizice şi sportului şi de a 

organiza şi desfăşura diferite activităţi sportive. Dinamica finanțării domeniului se prezintă după 

cum urmează (Tabel 1)
1
: 

 

 

Tabel 1: alocații totale Sport pe țară, pe ani 

Din tabel se poate observa că finanțarea domeniului este în creștere în 2011 în raport cu 2009 și 

2010. Merită menționat însă că finanțarea crește pe segmentul Bugetului unităților administrativ-

teritoriale. Astfel, crește finanțarea pentru reparații și investiții capitale, ceea ce determină reparația 

în mediu a 4 stadioane și 3 complexe sau săli sportive anual. Dar acest lucru nu permite investiții 

majore la nivel național în infrastructură, dar și în sportul de performanță.  

Totodată, Ministerul Tineretului și Sportului, responsabil de domeniul Sport dispune de linie de 

buget pentru finanțarea activităților sportive. Anual, Ministerul elaborează Calendarul acţiunilor 

sportive naţionale şi internaţionale, care conține atât activități legate de sportul de performanță, cât 

și Sportul pentru Toți.  

Conform Legii cu privire la educație fizică și sport nr. 330-XIV (25.03.99) federațiile sportive 

naționale sunt constituite din asocierea asociațiilor și cluburilor sportive. Misiunea de bază a 

acestora este organizarea și dezvoltarea unei anumite probe sportive. Federațiile semnează un 

contract cu autoritatea publică centrală care conține stipulările financiare.  

                                                           
1
 BOOST, 2014 

2009 2010 2011 2012 2013 

BUAT 23 506 611 28 792 593 117 126 913 139 544 292 160 990 378 

BS 21 055 208 25 201 138 28 966 451 35 304 472 41 046 927 

BPN 44 561 819 53 993 731 146 093 364 174 848 764 202 037 305 
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Astfel, anual federațiile prezintă MTS, calendarul acțiunilor sportive, cu indicarea clară a 

cheltuielilor. Calendarul final al acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale este elaborat în baza 

propunerilor federaţiilor sportive naţionale, inclusiv pentru direcția Sportul pentru toți. Finanţarea 

competiţiilor şi cantonamentelor de pregătire se efectuează de către MTS  în limita alocaţiilor 

bugetare pentru anul în curs, precum și de federaţiile sportive naţionale, cluburile, asociaţiile şi 

şcolile sportive, agenţii economici etc. 

Federațiile sportive sunt finanțate în baza Hotărîrii Guvernului nr. 1552 din 04.12.02 pentru 

aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă în care 

sunt stipulate tipurile de cheltuieli care pot fi efectuate pentru pregătirea la acțiuni si competiții 

sportive interne și internaționale. Astfel, cheltuielile se structurează pe număr de sportivi, tehnicieni, 

cheltuieli de cazare, transport, participare și premii pentru performanțe. pentru acordarea premiilor, 

MTS instituie grupuri de lucru, care decid gradul de performanță al sportivilor și cuantumul 

premiilor, în limitele prezentei Hotărîrii Guvernului.  

 

               Participarea în sportul pentru toți 

În Carta Albă privind Sportul (2007, UE
2
), participarea în activitățile fizice este definită ca orice 

mișcare fizică, care consumă energie, inclusiv sportul. În politica de față, activitatea fizică este 

definită ca orice mișcare, care presupune o anumită cunoaștere a regulilor și anumite competențe: 

fotbal, baschet, jogging, dans, lupte, ciclism, atletism, etc. Sportul pentru toți se referă la crearea de 

oportunități și mediu favorabil prin colaborarea dintre autorități, organizații specializate, organizații 

nonguvernamentale pentru ca fiecare cetățean, indiferent de gen, rasă, vârstă, abilitate, statut socio-

economic sau etnie să participe în activitățile fizice și sporturi.  

Pentru promovarea Sportului pentru toți sunt necesare două precondiții: educația și serviciile. 

Prin educație, se are în vedere informarea populației despre importanța activităților sportive / fizice 

pentru menținerea și promovarea unui mod sănătos de viață. Informarea adecvată vizează 

conștientizarea de către cetățeni a rolului activităților fizice în îmbunătățirea calității vieții. 

Conștientizarea rolului sportului pentru menținerea unui nivel optim al bunăstării (fizice, 

emoționale, psihologice, sociale) stau la baza atitudinii pro active în raport cu activitățile fizice / 

sportive. 

Conform datelor BNS, doar 8-10% din adolescenți sunt incluși în prima grupă de sănătate, adică 

sunt adolescenți sănătoși și bine antrenați. Majoritatea adolescenților sunt incluși în a doua grupă de 

sănătate, sunt adolescenți sănătoși și neantrenați (40,8% - 45,5%).  

Aceste cifre ar putea sugera că practicarea educației fizice în școli, axată predominant pe implicarea 

tinerilor în activități cu caracter sportiv, nu este suficientă pentru dezvoltarea culturii sportului. Este 

important de a atrage atenția și la conținuturile informaționale care ar motiva populația tânără de a 

se implica în activități fizice. 

Conform OMS, copiii activi din punct de vedere fizic sunt cei care practică exerciții fizice timp de 

60 de minute pe parcursul zilei, mai mult de 5 zile pe săptămînă. Conform datelor statistice din 

2011, în instituțiile de învățămînt preșcolar au fost ignorate măsurile de călire a copiilor în 535 de 

                                                           
2
 http://ec.europa.eu/sport/documents/white-paper/whitepaper-short_ro.pdf 

http://ec.europa.eu/sport/documents/white-paper/whitepaper-short_ro.pdf
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instituții (38,5%). Din 55 de piscine amplasate în grădinițe, funcționează numai 9. Totodată, elevii și 

studenții sunt tot mai expuși la sedentarismul habitual și școlar. Datele parvenite de la Centrul de 

Sănătate publică teritoriale estimează că în 287 (20,3%) instituții de învățămînt preșcolar nu sunt 

organizate secții sportive. Numai 4,5% instituții de învățămînt preuniversitar dispun de piscine. 

Dintre acestea funcționează doar zece. 

Concomitent cu situația prezentată mai sus, Ministerul sănătății relatează creșterea incidenței bolilor 

aparatului respirator la preșcolari și elevi. Morbiditatea generală a copiilor în vîrstă de 0-17 ani în 

anul 2011 se prezintă în proporție de 371 cazuri de boli a aparatului respirator la 1000 persoane
3
. 

Copiii de vîrsta preșcolară sunt cei mai vulnerabili.  

Conform sondajului realizat de MTS în perioada iulie-august 2012, se atestă următoarele: 

Total pe republică 12,3% practică sport zilnic, săptămânal 27,6% dintre respondenți declară că 

practică exerciții fizice, o dată pe lună, sau o dată la câteva luni 25,4% (9% o lună în urmă +16,4% 

câteva luni în urmă) dintre respondenți practică exercițiul fizic (Grafic 1)   

Grafic 1. Frecvența practicării sportului în rândul respondenților 

Sondajul demonstrează un fapt important de notat că acum câțiva ani în urmă au practicat sport / 

exerciții fizice 31,1% procente dintre respondenți și 3, 5% nu au practicat niciodată exercițiul fizic.  

Generalizând putem spune că 40% din populație practică zilnic/ săptămânal exercițiul fizic sau 

sportul, 25% de câteva ori pe lună sau în câteva luni manifestă interes față de activitățile sportive, 

iar restul 35% respondenți de ani de zile manifestă slab sau deloc interes față de activitățile sportive. 

Analiza cantitativă a datelor sugerează că bărbații în general duc un stil de viață mai activ 

                                                           
3
 www.statistica.md 
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comparativ cu femeile (grafic 2).  

Grafic 2: Frecvența practicării sportului în funcție de variabila gender 

Oricum, cu vârsta atât în cazul bărbaților cât și în cazul femeilor există tendința de a scădea 

frecvența exercițiului fizic. Motivele pentru care respondenții notează că nu au practicat niciodată 

sportul sunt lipsa timpului (61%) și inutilitatea percepută a activităților sportive (21%). 

Persoanele care nu mai fac sport de câțiva ani, motivează sedentarismul prin faptul că sunt prea 

obosiți ca să mai practice exercițiul fizic (31%) și/sau nu au timp (61%). 

Persoanele care sporadic practică sportul, o dată la câteva luni sau pe lună, menționează că fie nu au 

timp (61-62%) sau/și fac altceva în timpul liber (53-40%). 

Cei care practică sportul zilnic sau săptămânal, printre motivele de a nu practica exercițiul fizic 

menționează lipsa timpului (41-18%), timp liber puțin (48-36%), terenurile dotate necorespunzător 

– 44% dintre cei care practică săptămânal. Tot cei care săptămânal practică sportul, menționează în 

proporție de 22% că nu au acces la infrastructura potrivită pentru tipul de sport care ar dori să îl 

practice. 

Dintre cauzele care ar stimula cel mai bine cetățenii să practice sportul, se observă că în funcție de 

vârstă și specificul acesteia,  sportul are funcții diferite. Astfel, pentru adolescenți motivația 

dominantă ar fi posibilitatea de a face parte dintr-o echipă reflectând astfel nevoia de coeziune și 

socializare specifică adolescenților. În cazul tinerilor, frecvent este vorba despre necesitatea de a 

întemeia o familie, de integrare profesională astfel stimulul dominant este aspectul fizic și 

greutatea. Pentru adulți problemele de sănătate ar fi un stimulent important să practice exercițiul 

fizic, la fel ca și în cazul vârstnicilor. 

În ceea ce privește spațiul unde cetățenii obișnuiesc să practice activitățile fizice, majoritatea celor 

care practică exercițiul fizic notează că obișnuiesc să folosească sălile sportive (37%) spațiile 

amenajate (35%), și curțile (31%).  

Interesant de notat că șomerii și pensionarii sunt segmentele de populație care duc un stil de viață 

predominant sedentar, elevii și persoanele angajate mai frecvent notează că au practicat sportul în 

ultima săptămână sau zilnic. Curios de notat că și fetele și băieții elevi în proporție a câte 45% 

menționează că practică exercițiul fizic săptămânal, această cifră se prezintă în contextul când elevii 

au ora de educație fizică în școală, iar rapoartele MTS raportează un număr alarmant al copiilor 

eliberați de orele de educație fizică în baza certificatelor medicale. De asemenea, rezultatele 

studiului susțin ideea că odată cu înaintarea în vârstă scade interesul pentru practicarea exercițiului 

fizic, în special se diminuează procentul femeilor (de la 34% în tinerețe la 14% la vârsta adultă), în 

cazul bărbaților de la 43% în tinerețe care săptămânal practică exercițiul indicele scade până la 34%.  

Generalizând, putem spune că o dată cu înaintarea în vârstă gradul de ocupare a timpului liber 

sporește rămânând mai puțin timp liber pentru exercițiul fizic. Motivele pentru ne-practicarea 

sportului referindu-se predominant la lipsa timpului și oboseală. Interesant de notat că pentru cei 

care practică săptămânal sportul, motive de a nu exersa sunt pe de o parte nevoia de a face altceva 

în timpul liber iar pe de altă parte lipsa dotării corespunzătoare a terenurilor, infrastructura 

nedezvoltată. Cu alte cuvinte, pentru persoanele motivate de a practica activitățile fizice lipsa 

infrastructurii și dotării corespunzătoare constituie un impediment în practicarea sportului, iar 
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persoanele mai puțin interesate în practicarea sportului / exercițiilor fizice nu percep utilitatea 

acestuia în același timp făcând trimitere la stările de oboseală și lipsa timpului, semnificativ mai 

frecvent ca persoanele care practică sportul. Factorii care stimulează practicarea sportului variază în 

funcție de vârstă. Astfel pentru adolescenți sportul este o modalitate de a face parte dintr-o echipă, 

pentru tineri este o modalitate de a menține aspectul fizic, pentru adulți și vârstnici ideea de a 

menține o stare optimă a sănătății ar stimula implicarea în activități fizice. Persoanele care practică 

sportul de obicei frecventează săli sportive și spațiile amenajate pentru practicarea activităților 

fizice. 

Interesant de notat că atât în sate cât și în orașe există câte un segment semnificativ din populație 

care menționează că au practicat sportul acum câțiva ani în urmă ceea ce ar însemna că de câțiva ani 

duc un mod de viață sedentar (Grafic 3). 

 

Grafic 3: Frecvența practicării exercițiului fizic în funcție de mediul rural versus urban 

Sumarizând, putem spune că indiferent de mediu (rural vs urban) se păstrează tendința bărbaților de 

a fi mai interesați de activitățile sportive decât femeile. Spre deosebire de cetățenii din zona urbană 

cei din zona rurală au un stil de viața mai sedentar. Acest lucru poate fi explicat și prin faptul că 

muncile agricole, de întreținere a gospodăriei în zonele rurale frecvent sunt percepute drept 

înlocuitor a activităților fizice / antrenamentului fizic. 

În ceea ce privește probele sportive putem observa că în funcție de mediu rural vs urban și aspectele 

gender apar diferite preferințe pentru diferite tipuri de sport. Chiar dacă au practicat într-o măsură 

mai mică fotbalul femeile spre deosebire de bărbați sunt mai puțin interesate de a se implica în 

practicarea acestui sport. De asemenea, relativ puține femei în comparație cu bărbații sunt implicate 

și / sau interesate de practicarea voleiului. La fel situația se prezintă și pentru proba de baschet. 

Ciclismul pare să fie mai valorificat de către femeile de la sate decât cele din oraș (probabil datorită 

situației transportului public în zonele rurale) și invers ciclismul este mai practicat de către bărbații 

din orașe decât de bărbații din sate. Tenisul este mai răspândit printre bărbații din zonele rurale, 

femeile sunt comparativ mai puțin reprezentate în toate cifrele care țin de interesul și implicarea în 

activități fizice / sportive, inclusiv în tenis. În schimb femeile sunt mai interesate decât bărbații și 

mai implicate în activități fizice precum dansul; femeile din sate înregistrează o pondere mai înaltă 

la această probă comparativ cu femeile din orașe. Bărbații din zona urbană par a fi mai interesați în 
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practicarea luptelor decât cei din zona rurală, femeile înregistrează indicatori modești pentru aceste 

probe sportive. Înotul este practicat de două ori mai frecvent de către bărbații din mediul urban 

decât de cei din mediul rural, și aproximativ de două ori mai frecvent de femeile din mediul rural 

comparativ cu cele din mediul urban. 

În ceea ce privește timpul când cetățenii sunt dispuși să practice și exersează, respondenții au notat 

că tot anul împrejur, în special seara și când apare timp liber.  

Datele studiului demonstrează așadar că respondenții care practică sportul puțin sau nu îl practică 

deloc invocă o serie de motive: lipsă de timp, de spații amenajate, starea de oboseală, fapt care 

demonstrează clar că cetățenii republicii nu sunt informați asupra efectelor pozitive pe care le are 

practicarea sportului / activităților fizice asupra sănătății și bunăstării generale.  

În ceea ce privește promovarea sportului, majoritatea respondenților au menționat că sportul este 

promovat insuficient în republică. Mai mult de 50% (52%) consideră că sportul trebuie promovat la 

lecțiile de educație fizică, care să fie interesante, 61%dintre respondenți consideră că este necesar de 

a lansa un program educațional, care ar dezvolta cultura sportului pe întreg teritoriul republicii. 

Considerăm astfel că lipsa de informare și de cunoaștere a cetățenilor este cauza majoră pentru care 

sportul rămîne atît de puțin practicat.  

Din datele studiului, dar și datele prezentate de Biroul Național de Statistică sau alte studii 

acreditate,  se poate evidenția că principalele probleme în participarea cetățenilor la activitățile 

sportive sunt:  

1. Populația nu conștientizează legătura directă între activitatea sportivă și starea sănătății 
proprii 

2. Tinerii din mediul rural nu sunt interesați de practicarea unui sport pe baze permanente 

3. Femeile practică mai puțin sport decît bărbații 
4. Infrastructura sportivă este nedezvoltată, în special în mediul rural 

5. Un număr alarmant de copii fac cerere de eliberare de la orele de educație fizică din 

programul școlar 

6. Adolescenții, în proporție de 50%, sunt incadrați în grupa a II de sănătate (sănătoși și 

neantrenați).  
7. Programul școlar de educație fizică este neatractiv 

8. În instituțiile preșcolare, în marea majoritate, nu există secții sportive, iar infrastrucutra nu 

este funcțională.  

              Accesul populației la spațiile sportive închise și deschise  

În ceea ce privește numărul total al spațiilor sportive, conform datelor BNS, numărul total de spații 

sportive pe regiuni este în descreștere. Analizele demonstrează o tendință de descreștere a spațiilor 

sportive închise și deschise. Astfel, numărul total al edificiilor sportive era de 4885, iar în anul 2013 

de 4901. Numărul de stadioane rămîne același (51 de stadioane). Numărul terenurilor amenajate cu 

tribune de peste 150 de locuri a scăzut din 2011 pînă în 2013 cu 79, iar numărul sălilor sportive au 

scăzut cu 6 unități. În schimb este în creștere numărul terenurilor sportive (de la 2905 la 2989). Este 

îngrijorător faptul că și numărul centrelor sportive private este în scădere drastică (de la 48 în 2011 

la 25 în 2013). Totodată valoarea serviciilor prestate populației în aceste centre este în creștere (de 

la 62300, 3 mii lei la 76428,6 mii lei în 2013). 



12 
 

Este în scădere și numărul încăperilor adaptate în instituții preșcolare, dar și terenurilor din acest tip 

de instituții. În schimb a crescut numărul bazinelor de înot (de la 12 la 26).  

Pe de altă parte, conform rapoartelor Ministerului Finanțelor, pentru anul 2011, pentru cheltuielile 

capitale în domeniul Sport au fost alocate 3696.00 mii MLD, dintre care 1196.0 mii au fost 

destinate investițiilor capitale, iar 2500.0 reparațiilor capitale
4
. Astfel, pe parcursul anului au fost 

reparate 4 stadioane și 3 complexe sportive. Media generală pe anii 2009-2011 pentru reparația 

capitală este de 4 stadioane / an. La moment în RM sunt 51 de stadioane cu tribune de peste 500 de 

persoane. Dacă luăm în calcul că fiecare stadion necesită reparații capitale odată la 5 ani, reiese că 

în 10,2 ani ar fi reparate toate stadioanele existente. Conform tendințelor actuale, cu rata de 

reparație a 8% de stadioane anual, vor fi necesari 12,75 ani pentru realizarea obiectivului de a 

repara toate stadioanele existente.  

Riscul cel mai mare este că investiţiile adiţionale în infrastructura sportivă nu vor influența pozitiv 

numărul cetățenilor care practică sportul / activitățile fizice, din moment ce una dintre cauzele 

majore ale ne-practicării sportului / activităților fizice este legată de cultura sportului slab 

dezvoltată.  

După destrămarea Uniunii Sovietice, complexele sportive au fost transmise în gestiunea altor 

organizații (Sindicate). Drept rezultat, pe de o parte, terenurile sportive destinate populației au fost 

folosite în alte scopuri, iar pe de altă parte, datorită faptului că organizațiile nu sunt specializate în 

domeniu, infrastructura sportivă este degradată. Pentru moment în Moldova nu există studii și nu s-

a realizat evaluarea calității spațiilor sportive pe întreg teritoriul ţării.  

Spațiile sportive existente sunt utilizate în alte scopuri decît cele presupuse, iar altele noi se 

construiesc cu greu, în pofida planurilor urbanistice ale localităților.  

Populația Republicii Moldova constituie la moment 3557,6 mii persoane
5
. Raportat la distribuția 

populației pe teritoriul Republicii Moldova se atestă o descreștere a spațiilor sportive în zona 

Centru, în special Chișinău și o creștere a acestora în restul țării.  

Însă numărul acestor edificii nu corespunde cerinţelor actuale; starea bazei tehnico-materiale a 

instituţiilor de cultură fizică şi sport din majoritatea centrelor raionale, a celor  specializate, a  

liceelor  cu  profil sportiv, a  şcolilor rezervelor olimpice, a cluburilor sportive este precară și 

nedezvoltată.  

În acest context, sectoul se confruntă cu următoarele probleme în a asigura accesul populației la 

spațiile sportive închise și deschise:  

1. Număr insuficient de spații raportate la numărul populației  

2. Insuficiența numărului de bazine de înot 

3. Scăderea progresivă a numărului de spații închise sportive 

4. Baza tehnico-materială precară a spațiilor publice existente 

5. Scăderea numărului de centre sportive private 

                                                           
4
 În cazul reparațiilor capitale, se iau în calcul doar stadioanele sau complexele sportive, pe motiv că doar acestea sunt 

supuse în mod normal reparațiilor capitale.  
5
 www. statistica.md, 16.11.2014 
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Educația fizică și sportul în instituțiile de învățământ 

Statisticile arată că starea sănătăţii psihofizice,  gradul de dezvoltare psihofizică şi de pregătire 

motrice a elevilor preşcolari scad continuu. Astăzi, în Republica Moldova, în medie, fiecare copil 

suferă de 2-3 boli în decurs de un an. Aproape 30 % dintre copii sunt bolnavi timp îndelungat, 

mai mult de 30 % au anumite deficienţe fizice (mai ales, ale coloanei vertebrale), iar mai mult de 

40 % necesită psihofiziocorecţie, fapt care explică, în fond, nivelul redus al pregătirii copiilor de  

vîrstă şcolară (mai  mult de 40%) pentru  studii în  şcoala primară, dat fiind că, în marea lor 

majoritate, această categorie de copii suferă de hipodinamie şi au un nivel scăzut al imunităţii. 

Trebuie menţionat, de asemenea, şi faptul că, în momentul de faţă, mai mult de 50% dintre 

copiii de vîrstă preşcolară nu practică, sistematic şi organizat, activităţi de cultură fizică în baza 

unor programe ale instituţiilor de învăţămînt de acest nivel, iar mai mult de 70% nu sunt încadraţi 

în activităţi de cultură fizică şi sport în sistemul de instituţii extraşcolare cu profil sportiv. 

În  mod  tradiţional,  procesul  instructiv  de  cultura  fizică  al  elevilor  se realizează, în fond, sub 

formă de lecţii şi într-o măsură oarecare – în cadrul învăţămîntului suplimentar familial, 

extraşcolar, special şi în cel al autoeducaţiei. 

Conţinutul lecţiilor de cultură fizică cu caracter de antrenament şi biologic, după cum arată 

practica educaţiei fizice, este mai puţin eficient, atît sub aspect formativ, cît şi sub cel instructiv, 

chiar dacă numărul lor, în ciclul săptămînal, s-ar majora. Pornind de la valorile medii ale densităţii 

motrice a unor asemenea lecţii (12-15 min), este puţin probabilă obţinerea efectelor cumulative 

direcţionate, care constituie baza şi strategia lecţiilor de antrenament. Este bine cunoscut faptul că 

necesitatea organismului elevilor în ceea ce priveşte activitatea motrice special organizată este de 

cel puţin 12-16 ore pe săptămînă.  

În acelaşi timp, soluţionarea multor probleme legate de organizarea procesului învăţămîntului  de  

cultură  fizică  în  corespundere  cu  recomandările  ştiinţifico - teoretice este îngreuiată de unele 

neajunsuri care vizează:  asigurarea  tehnico-materială,  informaţională,  didactică,  precum şi  cea  

cu specialişti profesionişti (inclusiv lipsa de manuale);  controlul  complex  şi  sistemic  privind  

sănătatea  psihofizică  a  copiilor  şi procesul didactic al educaţiei fizice. 

Situaţia din învăţămîntul de cultură fizică şi din cel de cultură fizică pentru toţi   a   provocat   

o   multitudine   de   consecinţe   negative   pentru   societatea contemporană. Printre ele se numără:  

scăderea nivelului sănătăţii psihofizice şi al gradului de pregătire motrice a tinerei generaţii, 

creşterea continuă a criminalităţii infantile, a narcomaniei şi  a alcoolismului se îmbină cu 

delăsarea şi distrugerea terenurilor sportive şi a stadioanelor; indiferenţa sistemelor de stat faţă de 

formele şi tipurile de activitate de cultură fizică şi sport şi de cultură fizică recreativă capătă o 

răspîndire tot mai largă în societate;  nivelul insuficient de cunoştinţe în sfera culturii fizice şi 

scăderea interesului faţă de formele şi sistemele tradiţionale ale educaţiei fizice limitează 

capacităţile elevilor de a trece la organizarea unor forme individuale de practicare a culturii 

fizice, de a le utiliza, activ şi strict direcţionat, în fortificarea sănătăţii lor,  în organizarea 

unui mod sănătos de viaţă şi a odihnei în scop cultural; perfecţionarea insuficientă a conţinutului 

şi formelor activităţilor de cultură fizică în conformitate cu sistemele pedagogice ale culturii fizice 

în plan filo- şi ontogenetic  nu  poate  contribui  obiectiv  la  sporirea  randamentului  lecţiilor  în 

şcoală, în cadrul cărora trebuie să se formeze competenţele elevilor de a soluţiona independent 

anumite sarcini ale culturii fizice. 
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Specialiştii sunt foarte îngrijoraţi de starea actuală a sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor 

şcolii generale. Copiii şi adolescenţii suferă de boli cronice, în primul rînd ale sistemului 

cardiovascular şi ale aparatului locomotor. Se observă o sporire a numărului de copii cu deficit de 

masă corporală şi cu dereglări psihice. 

Îngrijorează foarte mult structura motivaţiei comportamentului copiilor din clasele mici. Pe locul 

întîi se află motivul dominării, urmează motivul rivalităţii şi al activităţii motrice. Motivele 

comunicării, autoperfecţionării şi deprinderilor de practicare a culturii fizice se află pe ultimul loc. 

Acest fapt demonstrează o agresivitate sporită a elevilor acestei grupe de vîrstă, nedorinţa de a 

contacta cu cei din  jur şi de a lucra în  vederea  perfecţionării indicilor specifici  personalităţii. 

Trebuie remarcat că, de la o clasă la alta, tendinţele negative sunt practic identice, ceea ce 

dovedeşte imperfecţiunea procesului instructiv-pedagogic în domeniul educaţiei fizice. Aceste 

fapte confirmă şi concretizează tendinţele negative care s - au conturat în educaţia fizică a elevilor 

şcolii generale.  

În prezent, mai mult de 70% dintre elevii şcolilor medii generale nu practică regulat sportul. Circa 

10% dintre elevi frecventează şcoala, dar nu practică cultura fizică la lecţii. Mai mult de 30% 

dintre elevii şcolilor, după starea sănătăţii, pot fi incluşi în grupele pregătitoare şi medicale 

speciale, în care trebuie practicată o activitate de cultură fizică de reabilitare. De regulă, asemenea 

elevi sunt scutiţi de lecţiile de cultură fizică, pentru o anumită perioadă sau pe totdeauna, ceea ce ar 

putea fi considerat un paradox, dacă această practică ar fi aplicată la alte discipline şcolare 

obligatorii. 

În mai mult de 30% dintre şcolile RM baza tehnico- materială   nu   corespunde conţinutului 

sarcinilor enunţate în Curriculum-ul disciplinei ,,Educaţia fizică”. 

Sintetizînd, problemele sectorului Sport în cee ace privește educația fizică și sportul în instituțiile 

de învățămînt sunt următoarele:  

1. În învățămîntul preșcolar nu există condiții pentru practicarea sportului pe baze permanente 

de către copii 

2. Un număr mare de elevi sunt scutiți de orele de educație fizică 

3. Curricula pentru discilplina educație fizică nu corespunde necesităților motrice ale elevilor 

4. Baza tehnico-materială din instituțiile de învățămînt nu corespunde nici cerințelor timpului, 

nici ale curriculei 

 

Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale 

Cultura fizică şi sportul pentru persoane cu cu nevoi speciale sunt orientate spre reabilitatea 

funcţională, adaptarea socială şi integrarea personalităţii în toate sferele activităţii umane. 

În acest context, cultura fizică de adaptare, reprezentată de astfel de componente precum educaţia 

fizică adaptivă (învăţămîntul), sportul adaptiv, recreerea fizică adaptivă şi reabilitarea adaptivă a 

persoanelor cu dereglări de motricitate, apare ca unul dintre cele mai importante sisteme 

pedagogice.  De acest fenomen sunt legate astăzi o multitudine de aşteptări în  dezvoltarea 

unui sistem de reabilitare complexă a  persoanelor cu nevoi speciale.   

În prezent, în Republica Moldova, sunt peste 150 mii de cetățeni cu nevoi speciale. Factorii 

principali care influenţează asupra dimensiunii, a dinamicii şi a structurii invalidităţii sunt dorinţa 

şi posibilităţile societăţii de a aloca o anumită parte a venitului naţional pentru asigurarea activităţii 

vitale a invalizilor. 
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Aşteptările unor rezultate pozitive ale acţiunilor curativ-recuperatorii în ceea ce priveşte 

persoanele cu dizabilităţi sunt tot mai mult legate de aprecierea calităţii vieţii. Experţii OMS 

consideră importantă dezvoltarea cercetărilor privind calitatea vieţii,  ca  o  direcţie  care-şi  are  

propria  metodologie,  criterii  de  apreciere  şi constituie  un  indicator  foarte  sensibil  în  

comparaţie  cu  diferite  metode  de tratament, de profilaxie şi de recuperare.  

Una dintre problemele-cheie în sistemul de reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi este elaborarea 

unor tehnologii adecvate bazate pe generalizarea ştiinţifică a materialului empiric, obţinute în urma 

monitorizării culturii fizice, a monitorizării medicale şi sociologice privind sfera dată în Republica 

Moldova, în vederea elaborării ulterioare a criteriilor de bază în sistemul de asigurare medicală şi 

psihologo-sociologică a culturii fizice adaptive. 

În pofida schimbărilor și adoptării Legii cu privire la anti-discriminare, persoanele cu nevoie 

speciale din  Republica  Moldova  se  confruntă  cu  o  atitudine discriminatorie în diferite sfere ale 

vieţii, inclusive în cea sportivă. Numărul celor care practică cultura fizică şi sportul constituie 

maximum 3%. 

Problemele cu care se confruntă sectorul în acest domeniu sunt: 

1.  imperfecţiunea  asigurării  legislative  şi  normativ-juridice  a  culturii  fizice adaptive 

2. lipsa  unei  instituţii  sociale  de  cultură  fizică  adaptivă; 

3. lipsa  unei  metodologii  argumentate  ştiinţific  de  stabilire  a  standardelor calităţii vieţii 

a grupelor de populaţie cu dizabilităţi, diferite după nivelul activităţii motrice adaptive; 

4. lipsa prognozării pe termen lung a necesităţilor sferei de reabilitare adaptive;  

5.     lipsa programelor de cultură fizică adaptivă pentru persoane cu dizabilităţi psihofizice 

conform categoriilor de vîrstă şi sociale; 

6.  finanţarea  insuficientă,  din  bugetul  statului,  a  dezvoltării  culturii  fizice adaptive şi 

sportului pentru persoane cu dizabilităţi psihofizice şi invalizi şi a altor structuri administrativ-

publice din teritoriu; 

7. lipsa producţiei naţionale şi a pieţei de mijloace tehnice pentru reabilitarea motricităţii, 

precum şi lipsa de acte normative pentru asigurarea invalizilor şi a persoanelor cu dizabilităţi 

psihofizice; 

8. lipsa totală de edificii sportive, utilaj şi inventar specializate;  

9.  lipsa unor programe, pe termen lung, de dezvoltare a sportului paralimpic, deflimpic şi 

olimpic special. 

         

Sportul pentru copii, juniori și tineret 

 

Nivelul de dezvoltare a sportului pentru copii şi tineret este redus; gradul de pregătire a rezervelor 

sportive, ca factor esenţial al dezvoltării măiestriei sportive, este insuficient; apar un şir de 

dificultăţi în sistemul de selecţie a sportivilor, dar și de management al școlilor sportive.  

În organizarea sportului pentru copii şi tineret şi în pregătirea rezervelor sportive, persistă probleme 

privind perfectarea şi executarea actelor normativ-juridice, asigurarea tehnico-materială, ştiinţifico-

metodică şi cu personal, precum şi cele de ordin organizaţional-administrativ şi financiar.  

Toţi aceşti factori negativi creează dificultăţi atît în dezvoltarea sistemului sportului pentru copii şi 

tineret şi al pregătirii rezervelor sportive, cît şi a sportului de performanţă.  
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Succesul evoluţiei la competiţiile internaţionale este determinat, în mare măsură, de calitatea 

activităţii de dezvoltare a sportului pentru copii şi tineret. În multe ţări, sistemul de pregătire a 

rezervelor sportive este primordial pentru  dezvoltarea sportului şi se bucură de suportul ştiinţific, 

tehnico-material, medico-biologic etc., oferit de stat.  

 

Dezvoltarea insuficientă a sportului pentru copii şi tineret şi a pregătirii rezervelor sportive din 

Republica Moldova a avut repercusiuni negative asupra competitivităţii sportului moldovenesc pe 

arena internaţională.  

Implementarea insuficientă a noilor tehnologii, de asemenea, influenţează negativ asupra dezvoltării 

culturii fizice şi sportului.  
 

La ora actuală, procesul de pregătire a rezervelor sportive ale Republicii Moldova este asigurat de 

86 de organizaţii cu profil sportiv, dintre care 36,04% sunt şcoli specializate (nu sunt incluse datele 

privind regiunea transnistreană şi municipiul Tighina). În soluţionarea problemei pregătirii 

multianuale a sportivilor, începînd cu şcolile sportive pentru copii şi terminînd cu centrul pregătirii 

olimpice (conform datelor Biroului Naţional de Statistică – 33,8 mii de persoane), sunt încadraţi 

1057 antrenori-profesori de diferită calificare profesională. Majoritatea dintre ei dețin studii 

superioare (735 de persoane).  

 

Totodată, datele demonstrează că doar 3 sportivi au titlul de Maestru în sport international ( haltere 

și înot) în 2013 

 

Printre cauzele care diminuează considerabil gradul de eficacitate a pregătirii multianuale a 

rezervelor sportive ale RM pot fi menţionate:  

 

1) lipsa unei baze informaţionale de date cu privire la nivelul dezvoltării fizice, al pregătirii 

motrice şi al stării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor pentru selecţia în grupele de pregătire 

iniţială;  

2) lipsa argumentării programo-normative a procesului de pregătire multianuală a rezervelor 

sportive;  

3) lipsa unui sistem multianual, ştiinţific argumentat, de selecţie a sportivilor de perspectivă 

pentru completarea loturilor naţionale ale RM la diferite probe de sport;  

4) lipsa condiţiilor elementare de realizare a pregătirii sportivelor;  

5) eficacitatea scăzută a sistemului de pregătire profesională, de ridicare a nivelului 

profesional, de atestare şi de eliberare a licenţelor specialiştilor care asigură pregătirea 

rezervelor sportive;  

6) lipsa unei strategii de dezvoltare a sistemului de organizaţii care asigură pregătirea 

rezervelor sportive pe termen lung;  

7) lipsa unei planificări şi a unei prognozări pe termen lung a necesităţilor dezvoltării probelor 

de sport şi a numărului de sportivi necesar pentru completarea calitativă a rezervelor 

loturilor naţionale ale RM;  
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Astfel, problemele cu care se confruntă ramura Sport pentru copii, junior și tineret țin de: 

1. Sistem de selecție a sportivilor slab dezvoltat 

2. Managementul școlilor sportive este unul defectuos și nu se bazează pe performanțele 

elevilor și a profesorilor;  

3. Inexistența unei baze de date comune, care ar permite eficientizarea selecției dar și 

monitorizarea activității sportivilor;  

4. Baza tehnico-materială degradată a școlilor 

5. Inexistența unei viziuni sistemice, de lungă durată asupra identificării talentelor și 

dezvoltarea sportului profesionist și de performanță în Republica Moldova 

Sportul de performanță 

Concurenţa în sport pe arena internaţională s-a intensificat considerabil. 

În ultimii ani, concurenţa în sport pe arena internaţională a sporit semnificativ. Chiar şi 

reprezentanţii  celor mai mici ţări cuceresc distincţii sportive înalte, sportu l constituind pentru ei 

una dintre puţinele posibilităţi de a se afirma pe plan internaţional. 

La cea de-a XXX-a ediţie a Jocurilor Olimpice de la Londra, sportivii din Republica Moldova au 

ocupat locul 75 din 204 ţări participante, graţie celor două medalii de bronz obţinute de Anatolie 

Cîrîcu şi Cristina Iovu, ai căror antrenori sunt Ivan Bratan, Serghei Creţu şi Maxim Cojocaru. 

Tendinţa de intensificare a concurenţei pe arena sportivă internaţională se menţine şi în continuare,  

ceea ce presupune formularea anumitor obiective privind căutarea de noi abordări ale dezvoltării 

sportului de performanţă şi a sportului profesional din Moldova, precum şi sporirea competitivităţii 

ţării noastre pe mapamondul sportiv. 

Nivelul de dezvoltare a sportului pentru copii şi tineret este redus; gradul de pregătire a rezervelor 

sportive, ca factor esenţial al dezvoltării măiestriei sportive, este insuficient; apar un şir de 

dificultăţi în sistemul de selecţie a sportivilor. 

În organizarea sportului pentru copii şi tineret şi în pregătirea rezervelor sportive, persistă probleme 

privind perfectarea şi executarea actelor normativ- juridice, asigurarea tehnico-materială, 

ştiinţifico-metodică şi cu personal, precum şi cele de ordin organizaţional-administrativ şi financiar. 

Toţi aceşti factori negativi creează dificultăţi atît în dezvoltarea sistemului sportului pentru copii şi 

tineret şi al pregătirii rezervelor sportive, cît şi a sportului de performanţă. 

Succesul evoluţiei la competiţiile internaţionale este determinat, în mare măsură, de calitatea 

activităţii de dezvoltare a sportului pentru copii şi tineret. În multe  ţări,  sistemul  de  pregătire  a  

rezervelor  sportive  este  primordial  pentru dezvoltarea sportului şi se bucură de suportul 

ştiinţific, tehnico-material, medico- biologic etc., oferit de stat.  

Dezvoltarea  insuficientă  a  sportului  pentru  copii  şi  tineret  şi  a  pregătirii rezervelor sportive 

din Republica Moldova a avut repercusiuni negative asupra competitivităţii sportului  

moldovenesc pe arena internaţională. 

Implementarea insuficientă a noilor tehnologii, de asemenea, influenţează negativ asupra 

dezvoltării culturii fizice şi sportului. 

Actualmente, în ţările în care sportul prosperă se observă formarea unei baze tehnologice 

inovaţionale de dezvoltare a culturii fizice şi sportului, întemeiate pe folosirea noilor realizări în 
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domeniul teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv, al pedagogiei, psihologiei, 

sociologiei, biomecanicii, biotehnologiilor, medicinei, informaticii şi managementului. Întîrzierea 

RM în implementarea tehnologiilor inovaţionale va împiedica dezvoltarea eficientă a culturii  fizice  

şi  a  sportului  pentru  toţi,  a  pregătirii  rezervelor  sportive  şi  a sportivilor de performanţă, va 

influenţa negativ asupra competitivităţii sportului moldovenesc în condiţiile concurenţei globale .  

 

Performanţa sectorului poate fi caracterizată prin medaliile obţinute în campionatele mondiale, 

europene şi locurile clasate. Figura 6 reflectă numărul de medalii obţinute în perioada 2010-2013 în 

ramurile de sport olimpice. Performanţa sportului neolimpic în anii 2010-2013 sub aspectul 

clasamentului de locuri I-III este reflectată mai jos.    

 

 

Figura 5. Performanțe în ramurile de sport 

olimpice (medalii obținute) 

 

 

Figura 6. Performanțe în ramurele de sport 

neolimpice (număr locuri I-III) 
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 Din păcate în Republica Moldova, din momentul obţinerii independenţei, domeniul culturii 

fizice şi sportului a fost marginalizat sub toate aspectele. Finanţarea acestui domeniu după 

principiul restant are un impact negativ continuu de la 1991 încoace. 

In mod prioritar a avut de suferit infrastructura sportivă. Tendinţa de reducere a reţelei edificiilor 

sportive (stadioane, terenuri, bazine, spaţii amenajate etc.) al căror număr s-a micşorat cu 20-30%, 

incluzând şi bazinele de înot, al căror număr a scăzut de 2 ori. Republica Moldova nu dispune de cel 

puţin un stadion sportiv cu o capacitate de minimum 20000 locuri. De asemenea, ţara noastră nu are 

bazin de înot de dimensiuni olimpice.  

 

Sub pretextul nerentabilităţii economice, întreprinderile şi organizaţiile se sustrag de la susţinerea 

complexelor de sport şi asanare, acestea fiind vândute, date în arendă sau utilizate în alte scopuri 

decât destinaţia iniţială. Astfel, nu mai sunt organizate practicarea exerciţiului fizic la locul de trai şi 

de muncă. Pe perioada anilor 1991-2012 s-a redus numărul colectivelor primare de cultură fizică şi 

al cluburilor sportive la locul de trai cu peste 50%.  

 

Lipsa bazei tehnico-materiale corespunzătoare creează mari dificultăţi în realizare obiectivelor 

culturii fizice şi sportului. Lipsa dotărilor corespunzătoare îngreunează foarte mult activitatea de 

educaţie fizică în şcoli.  

 

Redresarea situaţiei actuale prin modernizarea 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, organizarea de competiţii naţionale şi internaţionale oficiale 

rămâne a fi ca un obiectiv primordial de politici pe termen mediu. 

Asigurarea dezvoltării continue a performanţelor sportivilor moldoveni pe arena internaţională se 

realizează prin Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale care reprezintă agenda 

evenimentelor sportive şi instrumentul de monitorizare a acţiunilor sportive planificate de 

federaţiile internaţionale şi naţionale. Ca parte componentă a pregătirii loturilor naţionale pentru 

participarea şi obţinerea de performanţe la Jocurile Olimpice, Campionate/Cupe Mondiale şi 

Europene calendarul necesită a fi realizat în proporţie de minimum 70% la sută. Acest lucru nu 

poate fi înfăptuit când acoperirea necesităţilor federaţilor sportive în realizarea calendarului nu este 

nici de 11,85 % din bugetul de stat. 

Anii  2010 2011 2012 

Alocări bugetare 8.600.000,00  7.673.000,00  7,673,000 

Cuantumuri solicitate de 

federaţii 

42.625.715,00  62.742.275,00  64,725,137 

 

Un impediment major în obţinerea performanţelor sportive este naturalizarea sportivilor. Sportivii 

odată formaţi şi apţi de a aduce performanţe încep a fi recrutaţi şi naturalizaţi de  alte state 

interesate.  

Combaterea fenomenului naturalizării sportivilor de performanţă autohtoni precum şi, a antrenorilor 

şi specialiştilor domeniului poate fi realizat prin stimularea şi oferirea condiţiilor materiale 

considerabile: spaţiu locativ, cantonamente, hrana, echipament, inventar modern, delegarea la toate 

competiţiile (conform calendarului internaţional), bursă sportivă şi alte facilităţi de pregătire în 
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vederea obţinerii performanţelor pe arena internaţională. Necesitatea majorării premiilor olimpice 

vine şi ea ca o şi menţinere a sportivilor de performanţă. 

1. Pachet minin de susţinere a unui sportiv de performanţă: 

Preparate vitaminoase: 40, 00 lei x 365 zile = 14600 lei/ per an 

Hrană: 300 zile x 175, 00 lei = 52500 lei/ per an 

Cazare: 2000, 00 lei/ per lună x 12 luni = 24000 lei/ per an 

Delegare la competiţii: 5 competiţii internaţionale  x 16000,00 lei/ per competiţie (bilet avia, cazare, 

masă, acreditarea, asigurarea) = 80000 lei/ per an 

Echipament sportiv: = 16000 lei/ per an 

Total: 186100,00 lei 

 

2. Pachet maxim de susţinere a unui sportiv de performanţă: 

Preparate vitaminoase: 100, 00 lei x 365 zile = 36500 lei/ per an 

Hrană, cazare, arenda facilităţilor sportive peste hotare: 250 zile x 800, 00 lei = 200000 lei/ per an 

Delegare la competiţii: 12 competiţii internaţionale  x 16000 lei/ per competiţie (bilet avia, cazare, 

masă, acreditarea, asigurarea) = 192000 lei/ per an 

Echipament sportiv: = 32000 lei/ per an 

Total: 460000,00 lei 

 

Numai pe parcursul anilor 2010-2011 au fost elaborate şi înaintate spre avizare un şir de proiecte de 

acte normative ce ţin de susţinerea sportivilor de performanţă (majorarea cuantumului premiilor 

pentru performanţe deosebite în sport, cuantumul hranei, preparatelor vitaminoase şi susţinătoare de 

efort, acordarea suportului financiar pentru achiziţionarea spaţiului locativ, inventar, utilaj şi 

echipament sportiv, premii olimpice, bilete low-cost) însă acestea din start nu au fost susţinute pe 

motivul austerităţii bugetului pe termen mediu. 

Se constată o scădere continuă a cadrelor didactice profesioniste de specialitate, acestea fiind atrase 

de alte ţări prin oferirea condiţiilor de trai şi muncă adecvate. De asemenea, se denotă pregătirea 

slabă a absolvenţilor instituţiilor de profil, lucru ce prezintă impedimente considerabile în pregătirea 

şi obţinerea de performanţe a discipolilor acestora. 

Majorarea excesivă a preţurilor la serviciile sportive au făcut terenurile de sport neaccesibile pentru 

zeci de mii de oameni, actualmente cultura fizică şi sportul sunt practicate doar de 4-7% din 

populaţie, pe când în ţările dezvoltate economic acest indice este de 50-70% la sută. 

Ca consecinţă a nesoluţionării problemelor stringente enumerate, este nivelul scăzut de pregătire şi 

dezvoltare fizică a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor. S-a mărit îngrijorător numărul elevilor şi 

studenţilor scutiţi de disciplina „educaţia fizică”, în baza recomandărilor medicale. Insuficienţa 

activităţii fizice provoacă dereglări funcţionale ale sistemelor organismului în mod special suferă 

sistemele vitale (cardiovascular, respirator, endocrin, muscular, osos). Fenomenul „absenţelor 

nemotivate” ia amploare cu precădere la nivelul ciclului preuniversitar. Din acest motiv este 

imposibilă realizarea curriculumului şcolar la această disciplină iar şcoala mişcărilor nu este 

formată, ca urmare este imposibilă realizarea selecţiei şi pregătirii rezervelor sportive. Hipodinamia 

atinge cote maxime.  
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Prin urmare, realizarea plenară a obiectivelor culturii fizice şi sportului, va asigura obţinerea de 

performanţe impunătoare la nivel internaţional cu promovarea imaginii Republicii Moldova peste 

hotarele ei. 

Probleme derivate din analiză pe segmentul sportului de performanță sunt următoarele: 

1. Implementarea insuficientă a noilor tehnologii 

2. Nivelul redus de dezvoltare a sportului pentru copii și tineret 

3. Finanțare insuficientă a sportului de performanță 

4. Inexistența unei prioritizări a probelor sportive potențial cîștigătoare  

5. Naturalizarea sportivilor cu rezultate de către alte state interesate 

6. Baza tehnico-materială precară 

7. Inexistența unei strategii de dezvoltare a sportului de performanță  

 

Identificarea problemelor din secoturul sportiv în Republica Moldova 

Drept concluzie a analizei realizate, este clar că sectorul Sport are nevoie de o redimensionare și în 

ceea ce ține educația sportivă, cît și finanțarea și managementul sectorului. La elaborarea Strategiei, 

ca instrument de lucru a fost utilizată analiza SWOT. Aceasta demonstrează următoarele:  

SWOT 

Puncte tari 

- Potențial uman și tendința tinerilor 

de a face sport de performanță;  

- Personal de specialitate pregătit;  

- Interes crescînd, în mediul urban, 

pentru activitățile sportive;  

- Existența unei rețele de școli 

sportive, în diferite zone geografice ale 

țării;  

- Consolidarea instituțională și 

implicarea federațiilor sportive în 

promovarea diferitor tipuri de sporturi;  

- Planificarea investițiilor în 

construcția stadionului național;  

- Interesul crescut pentru anumite 

tipuri de sport al cetățenilor;  

Puncte slabe 

- Condiţii nesatisfăcătoare de dezvoltare a 

sportului pentru toţi şi a sportului de performanţă; 

- Capacităţi instituţionale insuficiente în 

elaborarea şi implementarea politicilor sport şi de 

planificare strategică la nivel central şi local; 

- Mecanisme insuficiente de susţinere a sportivilor 

de performanţă; 

- Lipsa condiţiilor adecvate pentru organizarea şi 

desfăşurarea antrenamentelor  şi competiţiilor în 

edificiile sportive; 

-Necorespunderea infrastructurii sportive 

necesităţilor de pregătire; 

-Grad scăzut de interes al populației pentru sportul 

pentru toți; 
- Conștientizarea slabă a importanței sportului 

pentru sănătate; 

- Dezvoltarea slabă a sportului profesionist;  

-Lipsa cadrelor medice de specialitate;  

- Număr redus de activități extra-școlare sportive, 

în special în afara capitalei;  

- Lipsa infrastrucutirii sportive în mediul rural; 

- Patrimoniul sportiv deteriorat 
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Oportunități  

- Semnarea Acordului de Asociere 

cu Uniunea Europeană, care va presupune 

și accesul la programe speciale de 

dezvoltare a sportului;  

- Potențialul de creștere a instituțiilor 

sportive private;  

- Posibilitatea de dezvoltare a 

sportului de performanță în zone 

geografice diferite;  

- Deschiderea oamenilor de afaceri 

pentru investiții private și donații;  

- Posibilitatea, în cazul aprobării 

Legii 2%,  din impozitul pe venit a 

persoanelor fizice să fie transferate către 

o organizație neguvernamentală;  

- Potential de folosire a 

tehnologiilor pentru cercetare și 

dezvoltare a sportului.  

Riscuri 

- Sportul nu este o prioritate în strategiile de 

dezvoltare naționale;  

- Scăderea demografică și migrația înaltă 

conduce și la scăderea numărului potențial de 

sportivi;  

- Scăderea interesului populației pentru 

sportul pentru toți; 

- Tergiversarea investițiilor majore în 

domeniul sportului;  

- Plecarea sportivilor de performanță 

recunoscuți în alte țări, din cauza cuantumului 

premiilor și burselor.  

 În urma analizei SWOT au fost ientificate următoarele probleme de sistem:  

1. Inexistența unui sistem de identificare și stimulare a talentelor sportive 

2. Ineficiența curriculei pre-școlare, școlare și universitare de educație fizică și sport 

3. Inexistența programelor adresate stimulării participării în sport a oamenilor din mediul rural 

4. Inexistența unui sistem de monitorizare, selecție, formare, antrenament și promovare în sport 

5. Baza tehnico-materială precară atît în domeniul sportul pentru toți cît și în sportul de 

performanță  

6. Managementul nesustenabil al școlilor sportive 

 

       VIZIUNEA STRATEGICĂ: 

 

Drept rezultat al implememtării strategiei, către anul 2020 gradul de participare al populației în 

activități sportive va crește datorită măsurilor de motivare a populației pentru practicarea sportului, 

dar și stabilirii clare a competențelor și responsabilităților autorităților de diferite nivele și 

îmbunătățirii sistemului național de management al sportului.  

Moldova va avea stabilit un sistem clar de identificare și dezvoltare a talentelor, prin crearea 

centrelor regionale sportive, specializate pe domenii și prin implementarea unui sistem informatic 

complex de urmărire a potențialului copiilor, juniorilor și tineretului. 

Investițiile vor fi prioritizate către sporturile care demonstrează cele mai înalte șanse de performanță 

pe termen scurt, mediu și lung. Deciziile vor fi luate în baza evidențelor permanente ale 

performanței.  
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Un standard înalt al sportului de performanță va încuraja populația, la nivel de comunități, să 

practice activ sportul, fapt care este un beneficiu ce nu mai are nevoie de argumente suplimentare. 

În mod similar, țările care au performanțe înalte la nivel internațional au dezvoltat inițial sportul 

pentru toți. Fiecare campion vine dintr-o anumită comunitate. Din această cauză este important ca  o 

prioritate a prezentei strategii să fie dezvoltarea condițiilor și motivării cetățenilor pentru 

practicarea sportului la nivel de comunitate, iar a doua crearea unui sistem de propulsare a 

talentelor din comunități și formare a condițiilor excelente de creștere și antrenament al tinerilor și 

juniorilor.  

Viziunea strategică este orientată către:  

• Participarea activă a persoanelor de toate varstele la activităţi sportive in scopul ameliorării stării 

de sănătate a populaţiei şi a creşterii speranţei de viaţă, nivelului de trai, calităţii vieţii, confortului 

şi increderii sociale; 

• Creşterea numărului practicanţilor, cu precădere in randul copiilor şi tinerilor, in scopul integrării, 

participării şi coeziunii sociale, a formării şi dezvoltării ca cetăţeni activi, educaţi şi responsabili, 

precum şi pentru intărirea sentimentului de apartenenţă şi mandrie naţională; 

• Creşterea gradului de satisfacţie a populaţiei privitor la activităţile şi rezultatele sportive; 

• Susţinerea sportului de performanţă in vederea creşterii calitative şi cantitative, a performanţelor 

internaţionale; 

• Propunerea de măsuri care să asigure impact socio-economic şi durabilitate sporite. 

 

          SCOPUL STRATEGIEI:  

Asigurarea  condițiilor pentru participarea activă a tuturor cetățenilor la activitățile sportive dar și a  

unui cadru stabil și unificat de performanță înaltă a sportivilor și antrenorilor  moldoveni  

 

                              OBIECTIVE STRATEGICE: 

Pentru atingerea scopului strategic sectorul are nevoie de intervenții atît la nivel de infrastructură, 

cît și în principiile de motivare a populației la activitățile sportive. Totodată este importantă 

dezvoltarea mediului managerial de funcționare, monitorizare și control al sportului de performanță.  

Drept rezultat al analizei, Strategia determină două obiective strategice prioritare:  

Obiectiv strategic 1:  Creșterea gradulului de practicare a sportului la nivel local și național  

Obiectiv strategic 2: Asigurarea dezvoltării continue a performanţelor sportivilor moldoveni 

pe arena internaţională 

 

Pentru realizarea obiectivelor srategice, Strategia stabilește o serie obiective specifice.  

    

  OBIECTIVE SPECIFICE: 
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Obiectiv specific 1. Creșterea numărului de persoane care practică sportul în comunități pînă la 

limita de 30 la sută în anul 2020. 

Acțiuni prioritare:  

1.1. Crearea unui sistem de monitorizare, selecție, formare, antrenament și promovare în sport  

1.2.  Derularea unor campanii de mediatizare privind rolul sportului in sănătate și beneficiul 

practicării sportului  

1.3. Elaborarea şi lansarea unor programe adresate mediului rural 

1.4. Stimularea descoperitorilor de talente prin revizuirea sistemului de recompensare pe baza 

unor criterii obiective şi standardizate  

1.5. Reluarea organizării concursurilor de selecţie şi a competiţiilor de masă in sistem 

eliminatoriu, programate anual; 

1.6. Intărirea pe cale legislativă a obligaţiei administraţiei publice locale de a susţine activităţile 

                   sportive; 

  

Obiectiv specific 2. Reformarea sistemului de predare-învățare a educației fizice în instituțiile de 

învățămînt din Republica Moldova, astefl încît anual, numărul de copii care practică sportul pentru 

toți, să crească pînă la 60% din totalul elevilor, pînă în 2020.  

 

Acțiuni prioritare: 

 

2.1.  Revizuirea curriculei pre-școlare, școlare și universitare de educație fizică și sport, astfel 

încât să corespundă nevoilor timpului și vîrstei copiilor  

2.2. Revitalizarea competiţiilor şcolare şi universitare (in şi intre şcoli/universităţi). 

2.3. Reconstrucția bazinelor de înot în instituțiile preșcolare 

2.4.  Extinderea secțiilor sportive școlare  

2.5.  Elaborarea  şi   implementarea  unor  programe   orientate  spre   pregătirea specialiștilor 

kineziologi (la nivel de masterat) în baza specializării ,,Cultura fizică de  reabilitare”.  

 

Obiectiv specific 3. Asigurarea condițiilor pentru practicarea activităților sportive de către 

persoanele cu nevoi speciale, astfel încît minimum 20% dintre persoanele cu nevoi speciale să 

practice sportul în mod regulat.  

 

Acțiuni prioritare: 

3.1.  Elaborarea standardelor naționale de incluziune a persoanelor cu nevoi speciale în sistemul 

de servicii sportive publice și private 

3.2. Elaborarea unui Program de dezvoltare a sportului paralimpic, delfic  și  olimpic special 

3.3. Modificarea cadrului legislativ, astfel încît să fie respectate drepturile persoanelor cu 

nevoie speciale la practicarea sportului neprofesionist și profesionist  

3.4. Crearea, unor clasificatoare medicale, conform profilurilor de îmbolnăviri (amputări, 

traume ale coloanei vertebrale, afecţiuni ale văzului, afecţiuni cerebrale etc.) şi probelor de sport 

(atletism, nataţie, powerlifting etc.); 

 

Obiectiv specific 4. Asigurarea bazei tehnico-materiale necesare pentru desfășurarea optimă a 

activităților sportive, astfel încît 50% din populație să aibă acces la infrastructura sportivă 

 

Acțiuni prioritare:  

4.1. Construcția Palatului Sporturilor în Chișinău  

4.2. Construcția Stadionului Național  

4.3. Lansarea unui program investițional pentru infrastructura sportivă din mediul rural 
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4.4. Revizuirea standardelor în domeniul bazelor și a dotărilor sportive 

 

Obiectiv specific 5. Stimularea practicării sportului de performanță astfel încât rezultatele 

sportivilor moldoveni, la competițiile internaționale să crească cu _____ în 2020.  

 

Acțiuni prioritare:  

5.1. Elaborarea programelor de dezvoltare pe tipuri de sport 

5.2. Elaborarea Programelor pentru sportul de performanță 

5.3. Lansarea unei școli a antrenorilor 

5.4. Instaurarea funcției de ofițer pentru conexiunea cu instituțiile de învățămînt din țară 

5.5. Elaborarea unui program de competiții locale, regionale, naționale 

5.6. Instituirea centrelor regionale de excelență în domeniul sportului 

 

Obiectiv specific 6. Îmbunătățirea sistemului de management al sportului, astfel încît 100% din 

instituții să funcționeze în baza managementului bazat pe performanță în 2020 

 

Acțiuni prioritare:  

 

6.1. Crearea Comisiei Naționale pentru Sport care va avea drept misiune coordonarea și 

evaluarea activităților pe tipuri de sport în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului 

6.2. Revizuirea sistemului de management în școlile sportive prin introducerea sistemului de 

management bazat pe performanță 

6.3. Organizarea cursurilor de management pentru managerii instituțiilor sportive subordonate  

6.4. Instituirea funcției de Antrenor Național, în cadrul Centrului Sportiv pentru pregătirea 

loturilor olimpice 

 

Obiectiv specific 7. Modernizarea strategiei de pregătire a sportivilor profesioniști și de 

performanță, astfel încît rezultatele în sport, pe arena internațională să crească cu 3% anual.    

Acțiuni prioritare:  

7.1. Crearea centrelor republicane și regionale de pregătire sportivă pentru loturile naționale 

la probele de sport prioritare pentru Moldova 

7.2.  Determinarea   direcțiilor   prioritare   de   dezvoltare   a   sportului   de performanță 

pentru regiunile nord, centru și sud ale Republicii Moldova 

7.3. Crearea  condițiilor  necesare  pentru  funcționarea  eficientă  a  Centrului Sportiv de 

Pregătire a Loturilor Naționale (CSPLN) 

7.4. Angajarea în câmpul muncii a antrenorilor loturilor naţionale la probele olimpice de sport, 

în bază de contract 

7.5. Crearea unui centru special de pregătire a sportivilor cu dezabilități la probele 

paralimpice și deflimpice 

7.6. Optimizarea sistemului de perfecționare profesională continuă, inclusiv pregătirea și 

perfecţionarea profesională a antrenorilor, a medicilor și masorilor sportivi,  a  arbitrilor  sportivi  

care  activează  în  cadrul  loturilor  naționale  ale Moldovei 

7.7. Crearea unei baze de date de tip intranet cu privire la nivelul de dezvoltare fizică și a stării 

de sănătate a copiilor pentru selecția în grupele de pregătire inițială 
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IMPACTUL STRATEGIEI ȘI REZULTATELE SCONTATE 

 

Strategia își propune să aibă impact atît pe termen scurt, cît și pe termen lung. Se impune o re-

conceptualizare a sistemului sportului, dar și o reconstrucție a infrastructurii sportive în întreaga 

țară.  

Obiectivele strategice și cele specifice vor conduce la următoarele rezultate tangibile:  

1. În anul 2020 minimum 30 % din numărul total al populaţiei Republicii Moldova va practica 

sportul în mod constant;  

2. În anul 2020 minimum 60% dintre elevii înscriși în școlile publice vor  practica cultura 

fizică şi sportul;  

3. În anul 2020 în instituţii sportive specializate vor fi cu pînă la 30% mai mulți elevi;  

4. În anul 2020 numărul de persoane cu dizabilităţi, care practică cultura fizică adaptivă şi 

sportul adaptiv va crește cu pînă la 20%;  

5. În anul 2020 numărul specialiştilor calificaţi şi a lucrătorilor în domeniul culturii fizice şi 

sportului va crește pînă la 6000 persoane;  

6. În anul 2020  minim 50% din populația țării va acces la infrastrucutra sportivă, distribuită 

geografic echitabil;  

7. Lotul naţional al sportivilor cu dezabilități va participa la Jocurile Paralimpice din anii 2016 

şi 2020;  

8. Rezultatele sportivilor moldoveni pe arena internațională vor spori cu 3% anual.  

Drept rezultat al implementării strategiei, vor apare rezultate care sunt mai dificil de cuantificat dar 

care au impact asupra stării de sănătate a populației și asupra dezvoltării potențialului uman al țării.  

Costurile implementării Strategiei sunt estimate și prezentate în Planul de Acțiuni elaborat și 

reprezintă suma de ___ milioane lei 

Costurile implementării Strategiei vor fi acoperite din: 

1) Bugetul de Stat, în limita alocațiilor prevăzute în Legea anuală a bugetului;  

2) Bugetul unităților teritorial-administrative, pentru lucrările de reparație/construcție a 

infrastructurii aflate în subordinea acestora;  

3) Contribuții ale sectorului privat și sponsorizări;  

4) Proiecte tehnice și de suport internaționale.  

 

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII 

STRATEGIEI 

Etapele de implementare a Strategiei: 

Strategia de dezvoltare a educației fizice și sportului din Republica Moldova cuprinde o 

perioadă de 5 ani, cu două perioade dinstincte de implementare. Etapa 2015 – 2018 va fi dedicată 

realizării obiectivului startegic 1: Creșterea gradulului de practicare a sportului la nivel local și 
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național și pregătirea infrastructurii pentru realizarea celui de-al doilea obiectiv strategic: reforma 

managementului școlilor sportive,  crearea centrelor republicane și regionale de pregătire sportivă 

pentru loturile naționale, crearea Comisiei Naționale pentru Sport, instituirea funcției de Antrenor 

Național. A doua etapă de implementare 2018 – 2020 presupune consolidarea rețelei de sport pentru 

toți și dezvoltarea sportului de performanță după modelul nou creat.  

Pe termen scurt, implementarea Startegiei va fi monitorizată în permanență, cu o perioadă de 

raportare semestrială. La finele fiecărui an va fi realizat un Raport anual de monitorizare și 

evaluare.  

Pe termen mediu, Strategia va fi evaluată la sfîrșitul primei perioade de implementare, în 

anul 2018. Raportul de evaluare va conține punctele critice, eșecurile și realizările, dar și 

provocările. În funcție de rezultate și dacă va fi necesar, Planul de Acțiuni pentru implementarea 

Startegiei va fi revizuit.  

Evaluarea finală a Strategiei va avea loc în anul 2020. Scopul acestei evaluări este stabilirea 

gradului de schimbări produse atît la nivel de Sport pentru toți, cît și în Sportul profesional și de 

performanță.  

Pe segmentele mediu și final de evaluare, rezultatele evaluărilor interne vor fi consultate cu 

societatea. La realizarea Raportului final va fi realizată și o evaluare externă, pentru a asigura 

obiectivitatea și transparența utilizării resurselor.  

Acțiunile din Strategie vor servi drept bază pentru planificarea sectorială a cheltuielilor și a 

Startegiilor sectoriale de cheltueli.  

Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei aparține Ministerului Tineretului și 

Sportului, dar și autorităților publice centrale și locale, menționate expres în anumite acțiuni.  

RISCURI ȘI MĂSURI DE MITIGAȚIE ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE 

A STRATEGIEI 

Potențiale riscuri Măsuri de mitigație 

Insuficiența resurselor financiare, impuse de 

posibile tendințe nefavorabile în economia țării 

Identificarea resurselor din sistem prin sporirea 

eficienței cheltuielilor publice. Implicarea 

sectorului privat în investițiile prevăzute de 

strategie 

Rezistența la reforme a managerilor instituțiilor  Sporirea numărului de federații și alte organizații 

ale societății civile din sector în administrarea 

instituțiilor de învățămînt 

Capacitatea limitată internă de implementare a 

reformelor 

Sporirea capacităților instituționale, inclusiv prin 

identificarea proiectelor de asistență tehnică 

 

 

 

 


