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INTRODUCERE 

 

Strategia dezvoltării culturii fizice şi sportului în perioada 2013-2020 este 

elaborată în scopul executării indicaţiei Guvernului Republicii Moldova nr. 1113-

659 din 10 august 2012 cu privire la procesul de educaţie sportivă şi promovarea 

sportului în ţară. 

Scopul elaborării prezentului document constă în identificarea direcţiilor şi a 

metodologiilor de asigurare a dezvoltării culturii fizice şi sportului în perioada 

2013-2020, a promovării, în rîndul populaţiei ţării noastre, a unui mod de viaţă 

sănătos şi a formării unor factori motivaţionali pentru practicarea sistematică a 

exerciţiilor fizice; în eficientizarea mijloacelor de fortificare a sănătăţii în procesul 

de educare a tinerei generaţii; în creşterea competitivităţii sportului moldovenesc; 

în profilaxia fenomenelor sociale negative, fapt ce va contribui la dezvoltarea 

social-economică şi la sporirea calităţii vieţii populaţiei. 

În conformitate cu scopul formulat şi ţinînd cont de specificul perioadei 

menţionate, în prezenta Strategie au fost elaborate direcţiile prioritare ale 

dezvoltării de lungă durată a culturii fizice şi sportului în RM: 

- crearea sistemului naţional de funcţionare a culturii fizice şi sportului în RM, 

în conformitate cu cerinţele de dezvoltare a societăţii contemporane; 

- asigurarea normativ-juridică, tehnico-materială şi financiară a activităţii de 

cultură fizică şi sport, în concordanţă cu necesităţile actuale ale domeniului; 

- realizarea unui complex de măsuri de popularizare a modului sănătos de 

viaţă, de atragere a populaţiei RM în practicarea activă a culturii fizice şi sportului; 

- modernizarea sistemului de educaţie fizică pentru diferite grupuri de vîrstă şi 

categorii ale populaţiei RM; 

- ridicarea nivelului profesional al angajaţilor din sistemul culturii fizice şi 

sportului din RM; 

- asigurarea organizaţională, administrativă, metodico-ştiinţifică, medico-

biologică, precum şi cu personal calificat, conform sarcinilor puse; 
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- sporirea eficacităţii procesului de pregătire a sportivilor la toate etapele 

antrenamentului multianual, inclusiv prin introducerea tehnologiilor inovaţionale;  

- extinderea spectrului de soluţionare a sarcinilor educaţiei fizice a tuturor 

păturilor populaţiei RM prin aplicarea mijloacelor din cultura fizică adaptivă, de 

reabilitare, de recreere etc. 

 

 

 

 

 



I. DIRECŢIILE DEZVOLTĂRII STRATEGICE A CULTURII FIZICE ŞI 

SPORTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA  

 

1.1. Structura organizațională a culturii fizice şi sportului în Republica 

Moldova 

În cadrul procesului de aprofundare a specializării și cooperării în toate 

domeniile vieții social-economice, politice și culturale, în RM s-a constituit un 

sistem de organizații cu profil de cultură fizică şi sport (CFS): ONG-uri, 

organizații comerciale și instituții de stat, a căror activitate rezidă în acordarea 

unor servicii în domeniul CFS. Aceste acțiuni se manifestă sub forma unor 

activități, programe, sisteme de învățămînt și antrenamente, îndrumare metodice, 

consultații, manifestații sportive ș.a.m.d. 

Domeniul CFS reprezintă un larg sistem social dirijat. Organigrama 

prezentată mai jos reflectă structura organizațională a conducerii și administrației 

CFS în RM și elementele sale constitutive, interacțiunea și locul ocupat de ele în 

acest sistem, în ordine ierarhică și funcțională (Figura 1.1.). 

Organul legislativ suprem al puterii de stat este Parlamentul RM. El 

elaborează și adoptă legi care reglementează relațiile din domeniul CFS, determină 

direcțiile principale de dezvoltare și obiectivele sale. 

Statul asigură finanțarea și administrarea în sfera relațiilor CFS în 

corespundere cu programele elaborate, dezvoltă industria sportivă, asigură 

pregătirea și perfecționarea specialiștilor, protecția drepturilor și intereselor 

cetățenilor RM în domeniul CFS; stimulează activitățile organizaționale ale 

administrației publice și ale ONG-urilor, direcționate spre dezvoltarea CFS în 

instituțiile de învățămînt, de ocrotire a sănătății, în armată și în alte structuri de 

forță, la întreprinderi etc. 

Guvernul RM promovează politica statului în domeniul CFS, dirijează 

dezvoltarea lui prin intermediul organelor de resort centrale și locale.  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.1. Structura organizațională a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova 
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Organul central de resort – Ministerul Tineretului și Sportului – 

organizează și dirijează activitățile din domeniul CFS. În competența organului 

central de resort, se află următoarele funcții: 

- elaborarea şi promovarea strategiei generale de organizare și dezvoltare a 

activităţii sportive; 

- întocmirea actelor normative ce ţin de activitatea sportivă; 

- elaborarea normelor generale de utilizare a resurselor materiale puse la 

dispoziție şi a mijloacelor financiare preconizate pentru activitatea sportivă, a căror 

sursă sunt alocațiile bugetare; 

- cooperarea cu Comitetul Naţional Olimpic (CNO); 

- administrarea proprietăţii sportive publice; 

- acordarea permisiunilor de afiliere a federaţiilor naţionale sportive la cele 

internaţionale, la alte organizaţii europene şi mondiale; 

- supravegherea şi controlul privind respectarea legislației în vigoare, a 

prevederilor statutare și a documentelor constitutive de către subdiviziunile 

sportive; 

- perfectarea registrului sportiv; 

- acordarea de avize pentru crearea și dizolvarea organizațiilor sportive; 

- elaborarea criteriilor de conferire a premiilor şi titlurilor sportive, 

neprevăzute de legislaţia în vigoare; 

- acordarea permisiunilor de desfăşurare, pe teritoriul Republicii Moldova, a 

campionatelor mondiale şi europene, de participare a echipelor naţionale în 

campionatele mondiale şi europene; 

- reprezentarea intereselor statului în organizaţiile sportive internaţionale; 

- purtarea negocierilor şi semnarea actelor de cooperare în domeniul sportului 

cu organele respective din ţările străine. 

Organizarea activității în domeniul CFS de către celelalte ministere și 

departamente de profil (Ministerul Educației, al Apărării, al Afacerilor Interne, al 

Sănătății, Protecției Sociale și Familiei ș.a.) are loc în limitele competenței 

acestora. 



 10 

Astfel, unul dintre obiectivele principale ale instituțiilor de învățămînt de 

toate nivelurile este de a proteja și a întări sănătatea elevilor și studenților, de a le 

forma necesitatea autoperfecționării fizice și a unui mod sănătos de viață. 

Instituțiile de învățămînt își aleg de sine stătător formele și metodele activităților 

CFS, în baza programelor și normativelor de stat ce vizează pregătirea fizică a 

elevilor și studenților. Educația fizică este o disciplină obligatorie în toate 

instituțiile de învățămînt, care organizează activităţi extrașcolare cu caracter 

sportiv și recreativ, folosind bazele asociațiilor sportive, ale cluburilor și 

federațiilor naționale și ale altor instituții și organizații sportive. 

Pentru copiii cu aptitudini deosebite în domeniul sportului sunt organizate 

școli și licee sportive. 

Instituțiile de învățămînt publice și private sunt obligate să pună la dispoziţia 

elevilor şi studenţilor edificiile sportive sau să le asigure accesul la acestea pentru 

desfăşurarea lecțiilor de educație fizică și a altor acţiuni. 

Pregătirea sportivilor de performanță din rîndul elevilor și studenților se 

realizează, de regulă, în cadrul cluburilor sportive universitare și școlare.  

În cadrul AȘM; după părerea noastră, ar trebui formată o subdiviziune care ar 

răspunde nemijlocit de cercetările științifice în domeniul CFS și ar efectua 

expertiza științifică a lucrărilor de cercetare în domeniu, provenite de la instituțiile 

de învățămînt sportiv (inclusiv USEFS) și de la cercetători independenți. 

Conținutul, formele și metodele de pregătire fizică a militarilor și 

colaboratorilor celorlalte structuri de forță (MAI, SIS ş.a.) sunt determinate de 

către organele respective de resort ale administrației publice. 

Educația fizică este o disciplină obligatorie în cadrul procesului de pregătire și 

instruire a militarilor și colaboratorilor organelor de drept. Ea se desfăşoară pe 

parcursul întregii perioade de pregătire continuă militară, în corespundere cu 

ordinele şi regulamentele emise de către instituţiile de profil. 

Sportivii militari şi cei din rândurile colaboratorilor organelor de drept pot să 

participe la activităţile sportive desfăşurate pe teritoriul ţării şi în afara ei, cu 

condiţia respectării prevederilor statutului organizaţiilor naţionale şi internaţionale.  
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Asistenţa medicală este asigurată de următoarele structuri: 

a) Centrul Național de Medicină Sportivă; 

b) cabinetele medicale specializate, înființate pe lîngă complexele, asociațiile 

și cluburile sportive; 

c) instituțiile medicale de sector. 

Persoanele care au suferit traume sau alte prejudicii sănătății în timpul 

activităţilor sportive practicate în formă organizată, inclusiv al competițiilor 

sportive, beneficiază de asistență medicală, socială și reabilitare profesională 

completă în ordinea stabilită de lege și, suplimentar, din contul Fondului de Stat al 

Sportului din RM.   

Protecția socială a cetățenilor RM care practică CFS într-o formă organizată 

este asigurată în corespundere cu legislația în vigoare. 

Facilitățile și privilegiile acordate în cadrul prestării serviciilor sportive, 

precum și categoriile de cetățeni care beneficiază de asemenea facilități sunt 

stabilite prin lege. 

Organele administrației publice, asociaţiile şi cluburile sportive, federaţiile 

naţionale, asociațiile persoanelor cu dizabilități creează, pentru cetăţenii care şi-

au pierdut capacitatea de muncă, instituţii de cultură fizică de recuperare cu utilaj 

special, asigurându-le condiţii pentru practicarea CFS, şi contribuie la participarea 

acestora la competiţiile sportive. 

Organizarea lecţiilor de cultură fizică şi sport în sistemul de recuperare 

continuă a persoanelor cu dizabilități (inclusiv a copiilor cu dizabilităţi fizice şi 

mintale), pregătirea cadrelor respective, asigurarea metodică şi medicală a lecţiilor, 

inclusiv controlul medical, se află în competența organelor  de stat ale 

învăţământului, sănătăţii, protecţiei sociale, culturii fizice şi sportului și a 

sindicatelor. 

Organul central de resort, în colaborare cu CNO, asigură pregătirea şi 

participarea sportivilor cu dizabilități la Jocurile Paralimpice, Deflimpice şi la 

competiţiile internaţionale. În scopul finanţării dezvoltării culturii fizice şi 
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sportului pentru persoanele cu dizabilități, sunt alocate subsidii din bugetul de stat 

şi din cele ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

Spre deosebire de țările-membre ale Uniunii Europene, Republica Moldova 

dispune de posibilități limitate de atragere a mijloacelor financiare suplimentare. 

Un pas important în depășirea acestei situații, se va face prin crearea Fondului de 

Stat al Sportului (în continuare – Fond), atît la nivel național, cît și la cel local. 

Fondul este format din surse speciale cu scopul de a colecta și a utiliza mijloace 

bănești pentru finanțarea suplimentară a dezvoltării CFS în corespundere cu 

legislația în vigoare şi este administrat de către organul central de resort. În 

unitățile teritorial-administrative ale țării pot fi formate şi fonduri locale. 

Sursele de formare ale Fondului pot fi: 

- alocații din bugetul central de stat; 

- alocaţii din bugetele locale, raionale și municipale; 

- mijloace financiare ale agenților economici; 

- mijloace provenite din partea structurilor financiare internaționale; 

- donații și subvenții din partea unor persoane fizice și juridice.    

Competențele organelor locale de resort sunt determinate prin Legea despre 

administrația publică locală și Legea cu privire la cultura fizică și sport din RM. 

Organele locale de resort sunt reprezentate prin serviciile respective ale 

consiliilor locale (primării, preturi), ale căror funcţii sunt: 

- organizarea și administrarea dezvoltării CFS pe teritoriul aflat în subordinea 

lor; 

 - evidența asociațiilor sportive locale; 

- vizarea cererilor asociațiilor și cluburilor sportive locale privind includerea 

lor în Registrul sportiv; 

- colaborarea cu celelalte servicii ale consiliilor locale în scopul utilizării cît 

mai efective a subsidiilor provenite din bugetele locale pentru pregătirea 

sportivilor; 

- susținerea materială și financiară a federațiilor sportive naționale în 

organizarea și desfăşurarea competițiilor sportive naționale și locale. 
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Comitetul Național Olimpic (CNO) al RM 

Misiunea CNO rezidă în dezvoltarea, promovarea și apărarea Mișcării 

Olimpice, în conformitate cu principiile Cartei Olimpice (CO). 

CNO al RM are următoarele sarcini: 

 propagarea principiilor și a valorilor fundamentale ale olimpismului în RM, 

în special, în domeniul sportului și învățămîntului sportiv; susținerea programelor 

învățămîntului olimpic de toate nivelurile și stimularea creării unor instituții de 

tipul academiilor, al muzeelor olimpice, precum și a altor programe culturale care 

au tangență cu MO; 

 asigurarea respectării cerințelor CO; 

 contribuirea la dezvoltarea sportului de performanță și a celui de masă; 

 contribuirea la formarea cadrelor sportive, organizarea cursurilor de 

perfecționare a cadrelor, care ar propaga principiile fundamentale ale 

olimpismului; 

 eradicarea fenomenelor negative, precum discriminarea și violența în sport; 

 executarea cerințelor Codului Universal Anti-Doping. 

CNO dispune de dreptul exclusiv de a reprezenta RM la JO, la cele regionale, 

continentale și la campionatele mondiale patronate de CIO. Pentru a-și realiza 

obiectivele, CNO al RM colaborează cu instituțiile și organizațiile de stat, precum 

și cu diferite ONG-uri. 

Federațiile sportive naționale (FSN) sunt persoane juridice formate prin 

reunirea unor asociații și cluburi sportive. Ele organizează genul de sport 

corespunzător și gestionează activitatea lui pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

FSN îndeplinesc următoarele sarcini:  

- elaborarea și implementarea strategiei și programului de activitate în 

conformitate cu strategia generală promovată de către organul central de resort; 

- aprobarea normativelor tehnico-metodice și a altor reglementări specifice, 

conform competenței sale; 
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- folosirea, în activitățile corespunzătoare probei de sport, a prevederilor 

propriului statut și a dispozițiilor federațiilor internaționale, a normelor generale 

stabilite de către organul central de resort și a legislației în vigoare; 

- organizarea și desfăşurarea competițiilor naționale și susținerea celor de 

importanță locală; 

- selectarea și pregătirea corespunzătoare a loturilor naționale și olimpice, 

asigurarea participării lor la competițiile internaționale; 

- coordonarea activității de pregătire și perfecționare a specialiștilor pe probe 

de sport, organizarea cursurilor, a stagierilor și a conferințelor pentru antrenori, 

arbitri și instructori sportivi; 

- implementarea programelor anti-doping, de luptă împotriva violenței și 

promovarea fair-play-ului în sport; 

- susținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu federațiile sportive de 

peste hotare, cu asociațiile continentale și mondiale ale probei de sport respective. 

Organizațiile sportive subordonate FSN sunt cele specializate, create de către 

persoane fizice sau juridice în scopul administrării activității în domeniul CFS, 

inclusiv: 

- asociații sportive; 

- cluburi sportive; 

- şcoli (licee) sportive; 

- centre de pregătire olimpică; 

- ligi profesionale etc. 

Activitatea acestor organizații sportive se desfăşoară în conformitate cu 

scopurile și obiectivele prevăzute în actele de constituire. 

 

1.2. Dezvoltarea culturii fizice şi sportului, locul şi importanţa sportului 

moldovenesc pe arena internaţională 

Politica de stat constituie un sistem de formare a priorităţilor şi măsurilor 

orientate spre crearea condiţiilor şi a posibilităţilor de socializare şi autorealizare 

eficientă a tineretului în scopul dezvoltării potenţialului acestuia în interesele 
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Republicii Moldova şi, prin urmare, spre dezvoltarea social-economică a ţării, spre 

asigurarea competitivităţii ei şi consolidarea securităţii naţionale. În acest context, 

unul dintre factorii esenţiali ai autoperfecţionării tinerei generaţii este cultura fizică 

şi sportul. 

În ultimii ani, se observă o diminuare a majorităţii indicilor de dezvoltare a 

culturii fizice şi sportului în Republica Moldova. Printre cauze pot fi menţionate 

(Figura 1.2.): 

- lipsa de atenţie din partea organelor de stat faţă de dezvoltarea culturii 

fizice şi sportului în RM, ca un mijloc eficient de educaţie, instruire şi asanare a 

populaţiei; 

- reducerea considerabilă a investiţiilor în sport, înrăutăţirea asigurării 

tehnico-materiale atît a procesului de pregătire a sportivilor, cît şi a culturii fizice 

de asanare şi a sportului pentru toţi; 

- inexistenţa unei abordări sistematice în elaborarea unor direcţii prioritare în 

dezvoltarea sistemului de cultură fizică şi sport al RM, a conţinutului optim şi a 

unor forme raţionale de organizare a acestuia; 

- necorespunderea bazei normativ-juridice a culturii fizice şi sportului în RM 

cu realitatea societăţii contemporane; 

- lipsa de atenţie faţă de sportul adaptiv, ca factor de integrare socială a 

persoanelor cu dizabilităţi şi a invalizilor; 

- protecţia socială şi susţinerea nesatisfăcătoare a sportivilor de performanţă, 

inclusiv a celor invalizi; 

- nivelul redus de asigurare metodico-ştiinţifică şi tehnico-materială a 

pregătirii sportivilor din loturile naţionale ale RM; 

- susţinerea ineficientă a dezvoltării culturii fizice şi sportului, precum şi 

protecţia socială slabă a sportivilor din partea comunităţii oamenilor de afaceri; 

- reflectarea insuficientă a evenimentelor, a performanţelor şi a problemelor 

culturii fizice şi sportului în mass-media; 

- nevalorificarea potenţialului culturii fizice şi sportului în profilaxia 

manifestărilor sociale negative, în special ale tinerei generaţii; 
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Figura 1.2. Cauzele principale ale scăderii nivelului de dezvoltare a culturii 

fizice şi sportului în RM 

    

- sistemul imperfect de organizare şi desfăşurare a măsurilor de cultură 

fizică şi sport de masă; 

- inexistenţa bazelor juridice şi organizaţionale ale dezvoltării sportului 

profesional; 
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- pasivitatea reprezentanţilor Moldovei în privinţa consolidării poziţiilor 

sportului moldovenesc în cadrul organizaţiilor sportive internaţionale. 

Astfel, dezvoltarea culturii fizice şi sportului în Republica Moldova este 

condiţionată de soluţionarea problemelor globale şi realizarea obiectivelor 

formulate în baza unor abordări moderne. 

Probleme actuale ale culturii fizice şi sportului din Republica Moldova 

Cultura fizică şi sportul din Republica Moldova se află în faţa unor probleme 

sistemice de durată ce reflectă atît tendinţele globale, cît şi cele naţionale de 

dezvoltare, care vor fi analizate în continuare. 

Majoritatea cetăţenilor republicii nu practică regulat cultura fizică şi sportul şi 

nu duc un mod sănătos de viaţă. Astfel, în prezent, 70% din populaţia RM (dintre 

care 80% de copii, adolescenţi şi tineri) nu practică sistematic cultura fizică şi 

sportul. 

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS), în anul 2011 edificiile 

sportive constituiau: 

 stadioane cu tribune, cu o capacitate de 500 locuri şi mai mult – 42; 

 edificii sportive fără tribune (stadioane şi terenuri) – 3093; 

 săli de sport – 1271; 

 bazine de înot – 35. 

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 foarte precară. 

Trebuie menţionat, de asemenea, faptul că în anul 2010, din numărul total al 

populaţiei (3559,5 mii locuitori), doar 156,5 mii de copii frecventau diverse secţii, 

grupe şi şcoli sportive, ceea ce constituie 4,4%, indice foarte redus comparativ cu 

cel al ţărilor înalt dezvoltate. 

Practicarea culturii fizice şi sportului contribuie la prelungirea activităţii de 

muncă, precum şi la prevenirea îmbătrînirii precoce. Republica Moldova suportă 
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pierderi economice colosale şi din cauza că cea mai mare parte a populaţiei ţării nu 

practică regulat exerciţiul fizic. 

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, sportul 

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 
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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 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 (Figura 1.3.).  

 

Figura 1.3. Probleme actuale ale culturii fizice şi sportului din Republica 

Moldova 
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1.3. Direcţii strategice ale dezvoltării culturii fizice şi sportului în 

Republica Moldova  

Scopul principal al strategiei de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în 

Republica Moldova constă în crearea posibilităţilor pentru cetăţeni de practicare 

sistematică a activităţilor motrice, de formare a unui mod sănătos de viaţă, de 

sporire a statutului Republicii Moldova, fapt ce va consolida noua imagine a ţării 

noastre spre sfîrşitul deceniului următor. Direcţiile principale de dezvoltare a 

culturii fizice şi sportului în RM sunt prezentate în Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Direcţiile principale de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în 

Republica Moldova 
 

Asigurarea şi respectarea dreptului cetăţenilor RM de practicare a culturii 

fizice şi sportului 

Nivelul practicării culturii fizice şi sportului de către cetăţenii Moldovei va 

ajunge aproximativ la 6 ore de activitate motrice, practicate de 3 ori pe săptămînă. 

Spre anul 2020, angrenarea cetăţenilor republicii în practicarea regulată a 

culturii fizice şi sportului va atinge indici caracteristici ţărilor dezvoltate ale lumii, 

fapt care impune formularea unor cerinţe faţă de standardele organizării procesului 

de educaţie fizică în instituţiile de învăţămînt, faţă de accesibilitatea serviciilor de 
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cultură fizică şi sport, precum şi faţă de calitatea asigurării medicale, tehnico-

materiale, ştiinţifico-metodice şi de personal, ceea ce va contribui la: 

- crearea unor garanţii reale de către stat privind respectarea dreptului 

cetăţenilor Republicii Moldova la practicarea educaţiei fizice şi sportului; 

-  aprobarea principiilor de formare a unui mod de viaţă sănătos pentru toate 

categoriile de populaţie din republică; 

- reducerea manifestărilor asociale ale tinerei generaţii, sporirea activismului 

social al acesteia; 

- fortificarea sănătăţii populaţiei, crearea condiţiilor pentru adaptarea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi  şi a invalizilor; 

- modernizarea sistemului de educaţie fizică în cadrul instituţiilor de 

învăţămînt, atribuirea unui caracter atractiv formelor noi de organizare a activităţii 

sportive a elevilor şi studenţilor (Figura 1.5).  

 

Figura 1.5. Cerinţe faţă de standardele organizării procesului de educaţie fizică 
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Crearea condiţiilor pentru sportivii talentaţi de a-şi perfecţiona măiestria  

Modernizarea sistemului de dezvoltare a sportului pentru copii şi tineret 

presupune crearea condiţiilor necesare pentru autorealizare, pregătirea rezervelor 

sportive pentru selecţionatele ţării, sporirea eficacităţii sistemului de selecţie a 

sportivilor talentaţi şi perfecţionarea măiestriei acestora pînă la nivelul candidaţilor 

în loturile naţionale ale republicii, fapt ce va permite obţinerea unor indici mult 

mai înalţi de pregătire. 

Sporirea puterii de concurenţă a sportului moldovenesc pe arena 

internaţională 

Republica Moldova trebuie să-şi consolideze poziţia printre ţările sportive şi 

să devină membră cu drepturi depline a mişcării sportive internaţionale. 

Trebuie create condiţii pentru organizarea şi desfăşurarea, pe teritoriul RM, a 

celor mai importante competiţii sportive internaţionale, a campionatelor mondiale 

şi europene la cele mai populare şi spectaculoase probe de sport. 

Acest fapt va permite a-i asigura RM poziţii mai bune la Jocurile Olimpice, 

Paralimpice şi Deflimpice şi la alte foruri sportive internaţionale importante, 

precum şi a-i consolida autoritatea Moldovei pe plan internaţional. 

Trecerea sportului moldovenesc la o dezvoltare inovaţională presupune: 

 sporirea numărului de cetăţeni ai RM (în momentul trecerii la dezvoltarea 

inovaţională) care practică sistematic cultura fizică şi sportul, în vederea 

participării cu succes a echipelor ţării la competiţiile sportive internaţionale, 

utilizînd potenţialul ştiinţei, învăţămîntului şi al tehnologiilor moderne; 

 crearea unei infrastructuri adecvate şi a tehnologiilor moderne pentru cultura 

fizică, în general, şi pentru sportul de masă, de performanţă şi cel profesional, în 

special; 

 utilizarea efectivă a posibilităţilor ştiinţei, învăţămîntului şi a mass-media în 

scopul îmbunătăţirii dezvoltării culturii fizice şi sportului în RM.  

Reperele principale ale dezvoltării culturii fizice şi sportului vor fi 

următoarele: 
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 sporirea numărului cetăţenilor care practică sistematic cultura fizică şi 

sportul pînă la limita de 30 la sută în anul 2020 din numărul total al populaţiei 

Republicii Moldova; 

 sporirea numărului de elevi şi de studenţi care practică cultura fizică şi 

sportul pînă la 60% din numărul total al acestei categorii de populaţie în anul 2020; 

 sporirea numărului de cetăţeni care practică sportul în instituţii sportive 

specializate pînă la 30% din numărul total al sportivilor în anul 2020; 

 sporirea numărului de persoane cu dizabilităţi, care practică cultura fizică 

adaptivă şi sportul adaptiv din numărul total al acestei categorii a populaţiei pînă la 

20% în anul 2020; 

 sporirea numărului specialiştilor calificaţi şi a lucrătorilor în domeniul 

culturii fizice şi sportului pînă la 6000 persoane în anul 2020; 

 sporirea nivelului de asigurare a populaţiei cu edificii sportive pînă la 50% 

în anul 2020, ţinînd seama de randamentul lor; 

 sporirea numărului organizaţiilor de cultură fizică şi sport şi creşterea 

numărului de edificii destinate activităţilor de cultură fizică şi sport care au fost 

supuse certificării benevole cu 30 unităţi (la 100 mii de locuitori); 

 evoluarea lotului naţional al sportivilor-invalizi la Jocurile Paralimpice din 

anii 2016 şi 2020; 

 pregătirea bazei normativ-juridice în scopul asigurării standardelor de stat, 

a regulamentelor, a normativelor financiare. 

Cea mai importantă realizare a Strategiei de dezvoltare a culturii fizice şi 

sportului pînă în a. 2020 va fi ameliorarea calităţii vieţii şi bunăstării populaţiei, 

consolidarea şi dezvoltarea potenţialului uman al Moldovei. 

 

1.4. Administrarea culturii fizice şi sportului în Republica Moldova la 

nivel naţional şi local 

Sistemul culturii fizice şi sportului care s-a constituit din punct de vedere 

istoric în ţara noastră şi sistemul de dirijare a lui nu pot fi considerate optimale, dat 

fiind că s-au bazat pe o abordare extensivă (cantitativă) şi au suportat pierderi 
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considerabile atît din punctul de vedere al potenţialului uman, cît şi al investiţiilor 

financiare. De aceea, se impune problema structurării mai eficiente a sportului, a 

ameliorării sistemului de administrare a sportului în Republica Moldova, a 

adaptării acestui sistem la condiţiile reale social-economice, demografice, 

ecologice din ţara noastră. 

Scopul principal al managementului eficient al culturii fizice şi sportului, în 

mare măsură, îl constituie crearea unui sistem de soluţionare în comun a sarcinilor 

pe care le pun în faţa organului naţional al puterii executive în domeniul culturii 

fizice şi sportului ministerele implicate în desfăşurarea activităţii de cultură fizică 

de asanare cu diferite contingente ale populaţiei şi asociaţiile sportive obşteşti.  

Realizarea obiectivelor privind delimitarea funcţiilor organului puterii 

executive şi ale subiecţilor managementului culturii fizice şi sportului presupune 

următoarele acţiuni (Figura 1.6.): 

 la nivel naţional: 

- a elabora noi modele de dirijare a domeniului culturii fizice şi sportului la 

nivel naţional, municipal, local; 

- a formula recomandări metodice privind funcţionarea eficientă a organelor 

puterii în domeniul culturii fizice şi sportului; 

- a întocmi şi a realiza planul de desfăşurare a seminarelor-reuniuni privind 

problemele managementului activităţii sportive şi al celei de cultură fizică de 

asanare; 

- a elabora programul de informatizare a domeniului culturii fizice şi sportului 

atît la nivel municipal şi local, cît şi la nivel naţional; 

- a formula cerinţele şi criteriile eficacităţii activităţii specialiştilor din 

domeniul culturii fizice şi sportului în scopul atestării acestora; 

- a elabora un sistem de măsuri, în care ar fi repartizate proporţional cele de 

nivel naţional, pe de o parte, şi a asigura condiţiile necesare pentru dezvoltarea în 

teritoriu a structurilor municipale şi locale ale culturii fizice şi sportului, pe de altă 

parte; 
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Figura 1.6. Delimitarea împuternicirilor între organul puterii executive şi 

subiecţii administrării domeniului culturii fizice şi sportului 

 

 la nivel municipal şi local: 

- a stabili un sistem eficient de dirijare a culturii fizice şi sportului în 

structurile municipale şi locale şi de satisfacere deplină a necesităţilor populaţiei în 

practicarea culturii fizice şi sportului; 

- a realiza programe municipale şi locale cu destinaţie specială de dezvoltare a 

culturii fizice şi sportului; 
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- a spori nivelul profesional al cadrelor din domeniul culturii fizice şi 

sportului; 

- a aduce structurile de dirijare a domeniului în corespundere cu prevederile 

Legii despre cultura fizică şi sport nr. 330-XIV, 25.03.1999. 

- a monitoriza eficacitatea social-economică a utilizării edificiilor sportive; 

- a aplica programe de informatizare a domeniului culturii fizice şi sportului. 

 

1.5. Politica informaţională şi educaţională cu privire la dezvoltarea 

culturii fizice şi sportului  

Una dintre cele mai importante probleme de stat constă în faptul că 

majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova nu conştientizează necesitatea 

fortificării propriei sănătăţi şi nu manifestă interes pentru practicarea regulată a 

culturii fizice şi sportului. Această situaţie este consecinţa informării insuficiente a 

cetăţenilor, în pofida faptului că, în prezent, există multiple mijloace de informare 

în masă – televiziunea, radiodifuziunea, publicaţii editate şi electronice. 

Eficacitatea activităţii lor, în contextul promovării modului de viaţă sănătos şi al 

atragerii populaţiei în practicarea culturii fizice şi sportului este extrem de redusă. 

Avînd în vedere cele expuse, se impun următoarele acţiuni: 

- alocarea unei sume de pînă la 2% din volumul anual al publicităţii pentru 

difuzarea informaţiilor de importanţă socială despre sport; introducerea 

modificărilor şi a completărilor în legislaţie; 

- acordarea unui timp de emisie de pînă la 10% din volumul total de timp al 

posturilor de radio şi TV naţionale şi regionale (prin variate forme organizaţional-

legislative şi ca o condiţie de eliberare a licenţelor) pentru translarea emisiunilor 

sportive şi a altor emisiuni, în cadrul cărora să fie promovate cultura fizică şi 

sportul, în special pentru copii, adolescenţi şi tineret. 

Un rol important, în sporirea interesului cetăţenilor faţă de dezvoltarea fizică 

şi întărirea sănătăţii prin practicarea culturii fizice şi sportului le revine mijloacelor 

de comunicare în masă şi individuale. Folosirea activă a acestora va permite 

realizarea următoarelor acţiuni (Figura 1.7.):  
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- a studia acţiunile de marketing luînd în consideraţie interesele şi necesităţile 

diferitelor grupuri de populaţie în crearea unui model optim al activităţii de 

promovare a culturii fizice şi sportului; 

- a determina direcţiile prioritare ale programului de promovare a culturii 

fizice şi sportului, fapt care va facilita exercitarea unei influenţe efective asupra 

publicului; 

 
Figura 1.7. Sporirea interesului cetăţenilor RM pentru practicarea exerciţiilor 

fizice prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi individuale 

 



 28 

- a elabora planurile (de scurtă şi de lungă durată) de implementare a 

complexului de comunicaţii integrate de marketing; 

- a forma un sistem de criterii şi indici de evaluare a rezultatelor, pe termen 

scurt şi lung; 

- a coopta în activitatea de promovare specialiştii de vază din domeniu, 

sportivii renumiţi, persoanele publice etc.; 

- a edita materiale şi îndrumare metodice, a desfăşura activităţi orientate spre 

răspîndirea experienţei avansate din sfera culturii fizice şi sportului; 

- a utiliza posibilităţile cinematografului în propagarea modului sănătos de 

viaţă, în cadrul procesului instructiv-educativ; 

- a folosi reclama publică care promovează modul sănătos de viaţă şi 

practicarea sportului. 

Realizarea programei va avea următoarele rezultate: 

- sporirea nivelului de informare şi de cunoştinţe al tuturor categoriilor de 

populaţie privind cultura fizică şi sportul; 

- crearea motivaţiei pentru practicarea culturii fizice şi sportului; 

- formarea priceperilor şi deprinderilor pentru un mod sănătos de viaţă; 

- asigurarea populaţiei cu informaţii despre diverse probe de sport, fapt care îi 

va permite să ia o decizie privind formele de activitate motrice dorite; 

- propagarea succeselor sportivilor moldoveni obţinute în cadrul competiţiilor 

de diferite niveluri; 

- sporirea eficacităţii procesului educaţional în vederea încadrării cetăţenilor 

în activităţile de practicare a culturii fizice şi sportului pentru toţi. 

 

    

 

 

 

 

 



II. DEZVOLTAREA CULTURII FIZICE ŞI SPORTULUI PENTRU 

DIFERITE GRUPURI DE VÎRSTĂ ŞI CATEGORII ALE POPULAŢIEI 

 

2.1. Cultura fizică în sistemul instituţiilor de învăţămînt 

Crearea condiţiilor necesare pentru formarea personalităţii omului, care 

îmbină armonios elementele spiritual şi fizic, prezintă cea mai importantă 

problemă pentru dezvoltarea societăţii contemporane. Cultura fizică constituie 

anume acea sferă instructivă, în cadrul căreia se traduce în viaţă ideea funcţională a 

valorificării universului de către om, a forţelor sale esenţiale (fizice şi spirituale), a 

formării unei personalităţi active, capabile să se integreze şi să facă faţă cerinţelor 

societăţii contemporane. Astfel, pentru teoria şi practica culturii fizice, ideea 

formării unei personalităţi multilateral dezvoltate se dovedeşte a fi fundamentală, 

dat fiind că personalitatea este considerată o simbioză psihofiziologică complexă, 

în care elementul principal este esenţa ei spirituală, ce se realizează doar prin 

propria-i organizare psihofizică. Dezvoltarea posibilităţilor motrice (organizarea 

psihofizică) este indisolubil legată de dezvoltarea calităţilor de personalitate, 

printre care predomină latura spirituală, ce poate fi realizată doar printr-o activitate 

motrice conştientizată (de cultură fizică), constituită în corespundere cu 

principalele legităţi şi principii ale învăţămîntului de cultură fizică, capabil de a 

satisface principalele tipuri de necesităţi (forţele motrice) ale personalităţii: motorii 

(calităţi psihofizice şi priceperi psihomotrice) şi spirituale (cognitive, 

comunicative, valorice, estetice ş.a.). 

În contextul ideilor expuse, deosebit de actuală, după părerea noastră, se 

dovedeşte a fi analiza problemei învăţămîntului de cultură fizică nespecial, care 

priveşte toate grupurile de vîrstă ale populaţiei (societăţii), deoarece conform celor 

mai modeste calcule, un adult deşi are, în medie, o experienţă de practicare a 

culturii fizice de la 10-12 ani pînă la 20-25 ani, totuşi rămîne puţin informat. 

Analizînd învăţămîntul de cultură fizică modern în sistemul instituţiilor (în 

privinţa conţinutului programelor de învăţămînt), se poate constata că el 

(învăţămîntul), deşi pretinde că posedă noţiuni adecvate, poartă un caracter relativ 
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convenţional. Mai întîi de toate, acest caracter convenţional este determinat de 

faptul că nu există definiţii clare ale unor categorii, precum cultura fizică şi 

învăţămîntul, ceea ce, la rîndul său, provoacă o anumită entropie conceptuală în 

conţinutul componentei speciale şi a celei de problemă a programei de studii şi a 

laturii procesuale a disciplinei. În felul acesta, menirea principală a disciplinei de 

învăţămînt cultura fizică, sau cum e numită, tradiţional, educaţia fizică (ceea ce, în 

viziunea noastră, nu este corect), se reduce, în principal, la funcţia cu caracter 

biologizat aplicat, care contestă în mare măsură diagnosticul formulării scopului 

acestei discipline. Astfel, fără a risca să exagerăm, se poate opina că, la ora actuală, 

în pofida caracterului iluzoriu al bunăstării aparente, problema învăţămîntului de 

cultură fizică în sistemul instituţiilor de învăţămînt are nevoie în continuare de 

cercetări ştiinţifice şi de perfecţionare cardinală. 

Particularitatea fenomenului culturii fizice constă, în primul rînd, în aceea că, 

spre deosebire de alte culturi, dispune de posibilitatea de a regenera, practic, toate 

tipurile principale de activitate umană. Şi, în acest sens, ea posedă unele trăsături 

ale sistemului pedagogic universal, şi în acelaşi timp unic, care este apt să satisfacă 

pe larg şi pe deplin conţinutul definiţiei categoriei învăţămînt („stăpînirea lumii de 

către om”), prezentate de întreg contextul principalelor construcţii: învăţare – 

comunicare – cunoştinţe; instruire – activitate motrice – priceperi, 

deprinderi; educaţie – comunicare, activitate motrice – valori, raporturi. 

Categoriile sus-menţionate ar putea fi definite în felul următor: 

1. Învăţarea – este orientată spre formarea cunoştinţelor şi se realizează doar 

în procesul comunicării. Caracterul relaţiilor este exclusiv subiect - subiect. 

Comunicarea în acest sens poate fi definită ca tip de activitate.  

2. Instruirea – este îndreptată spre formarea deprinderilor şi priceperilor 

motrice. Caracterul relaţiilor este subiect – obiect. În interacţiunea subiecţilor 

(comunicare) relaţiile se prezintă: subiect – obiect – subiect, şi comunicarea, în 

acest caz, apare în mod prioritar ca o latură a activităţii. 

3. Educaţia – este îndreptată spre formarea calităţilor de orice natură, a 

valorilor şi relaţiilor prin comunicare şi activitate motrice. Caracterul relaţiilor este 
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subiect – subiect şi subiect – obiect – subiect. Comunicarea apare aici şi ca tip, şi 

ca latură a activităţii. 

La ora actuală, precum arată practica procesului instructiv-educativ al 

disciplinei „Cultura fizică” atît sub aspectul pregătirii instructiv-sociale, cît şi al 

celei profesional-aplicate, psihofizice şi sociale, în mare parte, în forţa biologizării 

sale, se îndepărtează de ideea învăţămîntului în sensul larg al acestei noţiuni. Dar 

anume abordarea întregului complex de probleme ale pregătirii psihofizice, 

profesional-aplicative şi sociale menţionat mai sus, doar în baza unuia dintre 

constructe (instruirea) ale categoriei „învăţămînt”, deja discreditează esenţa de 

învăţămînt şi ideea principală a sistemului pedagogic al culturii primare a activităţii 

omului în vederea înţelegerii lumii. Sub aspectul dat, abordarea problemei în cauză 

trebuie să fie orientată spre toate componentele de bază ale categoriei 

„învăţămînt”, ceea ce va permite a cuprinde pregătirea personalităţii în toate 

direcţiile activităţii umane. Doar în aşa mod învăţămîntul ar putea cuprinde atît 

forme de transformare materiale, cît şi spirituale, purtînd o mare încărcătură 

culturală de conţinut şi de acţiune. 

Necesitatea şi aşteptările optimiste privind aplicarea unei asemenea concepţii 

nu pot provoca îndoieli cu condiţia orientării ei spre sistemele pedagogice de bază 

ale culturii fizice – joc, gimnastică, sport, recreere (turism), precum şi spre 

componentele ei de bază (cultura fizică fundamentală, sportivă, recreativă şi de 

reabilitare), constituite,din punct de vedere istoric şi condiţionate din punct de 

vedere social, a căror apariţie şi dezvoltare, la fiecare etapă istorică, sunt provocate 

de necesitatea omului de a însuşi noi tipuri de activitate (adică un sistem unitar de 

activitate, dar deja de ordin superior). În acest sens, sistemele pedagogice 

particulare (şcoli), fiind, pe de o parte, instituţii de instruire, iar pe de altă parte, - 

ale învăţării şi educaţiei, poartă în sine, în primul rînd, o încărcătură socializantă. 

În contextul dat, pare a fi destul de actuală stabilirea locului şi a rolului 

şcolilor menţionate în elaborarea programelor de studii ale învăţămîntului de 

cultură fizică potrivit caracterului şi tipului de activitate instructiv-cognitivă şi 

profesională, precum şi a raporturilor sociale în sistemul integral de activităţi, atît 
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ale elevului, cît şi ale viitorului specialist, pornind de la conţinutul noţiunilor 

„stereotipul social al sistemului pedagogic” şi „stereotipul activităţii instructiv-

cognitive”. Doar în acest mod disciplina „Cultura fizică” poate fi plasată la nivel 

de disciplină de învăţămînt de profil cu un scop bine determinat din punct de 

vedere pedagogic al sistemului de învăţare, în care noţiunea „aplicabilitate” 

evoluează în esenţa categoriei „învăţămînt”. 

De aceea, elaborarea ulterioară a programelor de educaţie (cultură) fizică în 

cadrul instituţiilor de învăţămînt trebuie să se orienteze, în primul rînd, spre cele 

clasice existente, a căror utilizare va permite, fără îndoială, a realiza ideea 

învăţămîntului de cultură fizică bazat pe obiective. 

Statistica rezultatelor desfăşurării cercetărilor efectuate permite a constata că 

dinamica indicilor nivelului de pregătire psihofizică şi psihomotrice a tineretului 

studios reprezintă, în mare parte, reflectarea evenimentelor biologice şi sociale 

naturale din viaţa individului şi, în măsură mai mică, exprimă rezultatul reflectării 

influenţei pedagogice direcţionate, ca urmare a esenţei slab conturate a strategiei 

componentelor fundamentale ale culturii fizice, ale principiilor metodice, ale 

metodelor de antrenament şi de pregătire fizică, ale metodelor didactice generale, 

precum şi ale unui sistem pedagogic unitar de activităţi, orientate spre 

conştientizarea şi intensificarea activităţii de instruire a elevilor. 

Astfel, aşteptările optimiste în ceea ce priveşte abordarea studierii problemei 

învăţămîntului de cultură fizică în sistemul instituţiilor de învăţămînt de toate 

nivelurile pot fi determinate, la modul cel mai general, de studierea constructelor 

sale fundamentale, prezentate de următoarele definiţii: 

1. Cultura fizică (iniţierea în cultură). Elaborarea constructelor fundamentale: 

cultura fizică de bază, cultura fizică sportivă, cultura fizică recreativă, cultura 

fizică de reabilitare. 

2. Învăţămînt (asimilarea culturii). Teoria didacticii şi teoria didacticii acţiunii 

motrice, construirea mişcărilor. Elaborarea constructelor de bază – învăţare, 

instruire, educaţie şi a rezultatelor respective – cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, 

valori şi relaţii. 
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3. Sistemul pedagogic. Elaborarea constructelor sistemul pedagogic de 

învăţămînt, sisteme (şcoli) pedagogice ale învăţămîntului de cultură fizică, forme 

organizate de învăţare.  

4. Stereotip de activitate. Teoria activităţii prin prisma interdependenţei 

formelor ei externe şi interne. Elaborarea constructelor: stereotipul de activitate 

instructivă, profesională şi socială, sistemul pedagogic al învăţămîntului-stereotip 

de cultură fizică. 

5. Teoria dirijării. Elaborarea constructului de transfer al unui tip de activitate 

în altul, a constructului de dirijare a asimilării cunoştinţelor, a structurării acţiunilor 

şi noţiunilor. 

6. Propedeutica. Elaborarea tezelor metodologice şi teoretice principale, care 

corespund nu numai celei de-a doua epoci pedagogice (cea a manualelor – secolul 

al XVII-lea, J.A.Komenski, cînd cultura fizică era unicul obiect predat fără 

manualele respective), dar şi epocii a cincea moderne – cea a complexelor 

electronice de instruire şi a manualelor electronice. 

De asemenea, considerăm că perspectiva studierii ulterioare a problemei 

învăţămîntului de cultură fizică, inclusiv a celui special (profesional-pedagogic) 

inspiră cel mai mult optimism, în sensul cercetării activităţii comunicare în 

categoria învăţămînt ca o formă de sine stătătoare a activităţii. Rezultatele studierii 

problemei date pot deveni baza formării didacticii disciplinei cultura fizică, ca 

disciplină de profil, în care vor fi reflectate toate aspectele categoriei învăţămînt, 

fapt care va permite a concretiza ideea despre esenţa integrativă şi necesitatea 

diferitelor discipline ştiinţifice, care servesc la pregătirea instructivă, socială, 

profesional-aplicată şi profesional-pedagogică a personalităţii în sistemul 

învăţămîntului de cultură fizică. 

 

2.1.1. Învăţămîntul de cultură fizică pentru preşcolari 

În ultimul timp, în sistemul instituţiilor de învăţămînt, se observă o tendinţă 

constantă de intensificare a fluxului de informaţii provocat de apariţia noilor 

tehnologii în diferite sfere ale activităţii omului, ceea ce, la rîndul său, impune 
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personalităţii o sănătate psihofizică foarte bună şi un nivel înalt al capacităţii de 

muncă pentru asimilarea eficientă a cunoştinţelor, priceperilor, calităţilor şi a 

valorilor orientate spre o integrare psihosocială reuşită. 

În acest context, capătă o deosebită actualitate problemele privind starea, 

interpretarea şi organizarea procesului învăţămîntului de cultură fizică în fazele 

cele mai timpurii ale formării personalităţii copilului, deoarece anume sistemul 

pedagogic dat reprezintă sfera unică în cadrul căreia este posibilă crearea bazei 

materiale a personalităţii, ce contribuie la perceperea integrală a lumii 

înconjurătoare. 

De aceea, orientarea principală a culturii fizice şi sportului în sistemul 

instituţiilor de învăţămînt preşcolar trebuie să prevadă asimilarea de către copil a 

bazelor domeniului, atingerea nivelului necesar de cultură fizică privind formarea 

personalităţii, fără de care nu este posibilă realizarea eficientă a activităţii vitale, 

indiferent de tipul de activitate pe care ar vrea copilul s-o practice în viitor. 

Cu părere de rău, statistica 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. 

Printre problemele principale ale învăţămîntului de cultură fizică pot fi 

numite: 
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1. Nivelul redus al salariului pedagogilor de cultură fizică în instituţiile de 

învăţămînt preşcolar (în medie, în Republica Moldova salariul lor este de 1,5 ori 

mai mic, decît cel al profesorilor de educaţie fizică). 

2. Lipsa, în sistemul instituţiilor de învăţămînt preşcolar, a specialiştilor 

kineziologi, chemaţi să efectueze o activitate de corectare psihofizică a copiilor 

care suferă de anumite deficienţe şi de întîrziere în dezvoltarea psihofizică. 

3. Numărul mare de copii în grupele din instituţiile de învăţămînt preşcolar, 

care nu corespund recomandărilor psihopedagogice (nu mai mult de 20 de copii). 

În Republica Moldova, în mai mult de 80% din cazuri, numărul de copii din 

instituţiile date, depăşeşte norma. 

4. Asigurarea tehnico-materială insuficientă a instituţiilor de învăţămînt 

preşcolar pentru organizarea activităţilor de cultură fizică la nivelul cerinţelor 

contemporane. 

5. Lipsa unui control sistematic privind realizarea procesului activităţii de 

cultură fizică în instituţiile de învăţămînt preşcolar. 

6. Lipsa unor programe argumentate din punct de vedere ştiinţific pentru 

învăţămîntul de cultură fizică pentru copiii de vîrstă preşcolară.  

7. Lipsa unui sistem de măsuri orientate spre atragerea în activitatea de 

cultură fizică de asanare şi sportivă, a copiilor de vîrstă preşcolară care nu 

frecventează instituţiile de învăţămînt preşcolar. 

8. Lipsa unor recomandări metodice, argumentate din punct de vedere 

ştiinţific, privind problemele educaţiei fizice a copiilor în familie, orientate spre 

crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea multilaterală a preşcolarilor, în 

funcţie de vîrstă, de starea sănătăţii şi de nivelul de dezvoltare.  

9. Lipsa unor centre de consultanţă ştiinţifico-metodică pentru părinţi şi 

pedagogi cu privire la unele aspecte ale educaţiei fizice, sportului şi ale reabilitării 

copiilor de vîrstă şcolară. 

Pentru soluţionarea eficientă a problemelor educaţiei fizice preşcolare, este 

necesar: 
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 a elabora şi a aplica programe de învăţămînt, argumentate din punct de 

vedere ştiinţific, la cultura fizică pentru instituţii preşcolare, care prevăd formarea 

principalelor calităţi psihofizice, priceperi şi deprinderi motrice, cunoştinţe, a 

interesului faţă de practicarea sistematică a activităţii motrice în baza lecţiilor cu 

caracter instructiv, formativ, recreativ, precum şi în scop de antrenament şi de 

asanare; 

 a elabora un material ilustrativ ,,Abecedarul culturii fizice” pentru copiii din 

grupele mari ale grădiniţelor; 

 a realiza un control sistematic medico-pedagogic şi psihologic, bine 

structurat, al nivelului şi dinamicii sănătăţii psihofizice, al dezvoltării şi gradului 

de pregătire motrice a preşcolarilor; 

 a elabora şi a aplica, în sistemul de învăţămînt preşcolar, paşaportul sănătăţii 

şi al activităţii motrice, ca bază a continuării activităţilor în sistemul de învăţămînt 

sportiv suplimentar; 

 a elabora standardele normative în vederea asigurării tehnico-materiale şi 

metodice a învăţămîntului de cultură fizică în sistemul instituţiilor preşcolare, 

începînd cu a. 2013; 

 a elabora şi a aplica normative sanitaro-igienice, argumentate din punct de 

vedere ştiinţific, pentru instituţiile de învăţămînt preşcolar, care prevăd organizarea 

regimului motrice al copiilor prin mijloacele culturii fizice de bază, sportive şi 

recreative, în funcţie de vîrstă şi de starea sănătăţii; 

 a asigura lecţii obligatorii de cultură fizică pentru copiii care frecventează 

instituţiile de învăţămînt preşcolar conform unor programe destinate acestora (pînă 

la 70% în a. 2015 şi pînă la 100% în a. 2020). 

 

2.1.2. Cultura fizică a elevilor 

Un factor important în lumea contemporană constă în conştientizarea tot mai 

pronunţată a rolului culturii fizice a personalităţii şi a societăţii. Baza generală şi 

cea particulară a culturii fizice o constituie cultura activităţii motrice. Condiţiile de 

activitate vitală asigură desfăşurarea proceselor de formare a culturii activităţii 
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motrice, care constituie cultura fizică a personalităţii. În timpul de faţă, rolul 

transformator al activităţii motrice culturale conştientizate (cultura fizică) în 

influenţa instructiv-formatoare orientată spre procesele biologice, psihice şi 

socializatoare ale personalităţii este unanim recunoscut. De aceea, în concepţiile 

ştiinţifico-teoretice contemporane despre educaţia fizică şcolară, formării culturii 

fizice a personalităţii elevului i se rezervă rolul prioritar ca o condiţie determinantă. 

Învăţămîntul şcolar de cultură fizică trebuie să formeze un sistem de orientări 

valorice ale personalităţii spre un mod sănătos de viaţă, să asigure pregătirea 

motivaţională, funcţională şi motrice. Acest fapt se va realiza în corespundere cu 

principiile, cu legităţile generale şi specifice, cu metodele, care trebuie să 

influenţeze formativ asupra calităţilor intelectuale, psihosociale, fizice, moral-

volitive şi a altor calităţi ale personalităţii. 

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. 

În acelaşi timp, trebuie menţionată o deosebire principială între lecţia de 

educaţie fizică, al cărei conţinut este orientat în special spre componenta biologică 

a personalităţii, şi lecţiile la celelalte discipline de cultură generală, orientate, din 

punct de vedere pedagogic, spre formarea cunoştinţelor şi priceperilor elevului, ca 

personalitate, în activitatea de cercetare de sine stătătoare într-un domeniu concret 

al cunoaşterii. 

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. De aceea, dată fiind 

modernizarea învăţămîntului de cultură fizică a elevilor, orientat spre sporirea 
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eficacităţii procesului instructiv-educativ, problema pusă nu trebuie să vizeze 

numărul de lecţii, ci caracterul organizării şi particularităţile conţinutului didactic 

al acestora. 

În lucrările teoretice actuale, din ţară şi de peste hotare, precum şi în practica 

avansată a învăţămîntului de cultură fizică, se propun ore auditoriale – academice 

(ca şi la celelalte discipline), ore metodice de laborator (în condiţiile edificiilor 

sportive), recreativ-sportive şi de asanare în volum de 3 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; 

 tendinţe de reformare permanentă, în cadrul căreia se întreprind încercări de 

a „pune pe baze ştiinţifice” procesul învăţămîntului de cultură fizică de pe poziţiile 

altor discipline pedagogice particulare, cu totul nepotrivite. 

Situaţia din învăţămîntul de cultură fizică şi din cel de cultură fizică pentru 

toţi a provocat o multitudine de consecinţe negative pentru societatea 

contemporană, dar şi pentru însuşi omul. 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 
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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. 

Aceste fenomene negative reflectă necesitatea obiectivă de a revizui bazele 

învăţămîntului de cultură fizică al elevilor, necesitatea orientării conţinutului său 

spre personalitatea elevilor, a înzestrării lor cu cunoştinţe, priceperi şi deprinderi de 

organizare a activităţii de educaţie fizică. Anume o astfel de orientare spre 

formarea culturii fizice a personalităţii, implicarea activă a elevilor în sfera culturii 

fizice, în formele de activitate de sine stătătoare în vederea consolidării sănătăţii şi 

a satisfacerii necesităţilor de cultură corporală individuală devine posibilă, în 

paradigma învăţămîntului şcolar contemporan, pe baza noilor concepţii şi teorii 

pedagogice. 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. 
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În trecut, au existat diferite sisteme de perfecţionare a educaţiei fizice a 

elevilor şi adolescenţilor. Una dintre variantele de optimizare a educaţiei fizice este 

concepţia culturii fizice a personalităţii, care presupune posibilitatea influenţării 

asupra problemei formării deprinderilor elevilor de a duce un mod sănătos de viaţă. 

Elaborarea concepţiei culturii fizice personale poate fi realizată în două direcţii 

principale. Prima constă în socializarea preponderentă a personalităţii elevilor 

şcolii medii generale, luînd în consideraţie în primul rînd cerinţele statului, şi este 

orientată spre adaptarea maximală a copilului în societate. A doua direcţie este 

orientată spre descoperirea maximală a capacităţilor şi aptitudinilor individuale ale 

copilului şi ţine cont de particularităţile individuale, interesele principale şi nivelul 

de dezvoltare a indicatorilor psihofizici. 

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 înzestrarea tehnico-materială a 

procesului de învăţămînt la cultura fizică, la ora actuală, nu corespunde 

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

Pe fondul situaţiei nefavorabile din învăţămîntul şcolar, se observă în mod 

deosebit organizarea lui nesatisfăcătoare în clasele primare, unde este necesar a 

scoate în evidenţă următoarele neajunsuri importante: 

 ignorarea culturii fizice, ca sistem unitar de activităţi cu caracter didactic, 

sportiv şi recreativ; 

 asigurarea tehnico-materială şi cu cadre didactice slabă (sau chiar absentă) a 

lecţiilor de cultură fizică. 



 41 

Printre factorii principali care influenţează negativ independenţa 

învăţămîntului şcolar de cultură fizică, trebuie evidenţiaţi în primul rînd: 

 ignorarea paradigmei, argumentate din punct de vedere ştiinţific, a 

învăţămîntului de cultură fizică, ca un sistem pedagogic primar, şi a componentelor 

sale de bază (educaţia fizică, cultura fizică recreativă şi de reabilitare), care ar 

stimula activitatea motrice selectivă a elevului ca personalitate; 

 asigurarea tehnico-materială şi metodico-ştiinţifică insuficientă a procesului 

de învăţămînt de cultură fizică şcolară; 

 nivelul nesatisfăcător sau lipsă totală de studii în domeniul culturii fizice a 

cadrelor care se ocupă de administrarea învăţămîntului şcolar la toate nivelurile, 

începînd cu şcoala şi terminînd cu Ministerul; 

 lipsa, în Ministerul Educaţiei al RM, a unui sector de conducere şi de control 

al învăţămîntului şcolar de cultură fizică, al sistemului şi organizării activităţii 

sportive competiţionale a elevilor; 

 lipsa unui sistem şi a unui calendar unic de desfăşurare a măsurilor sportive 

competiţionale în cadrul Republicii Moldova, a diferitelor concursuri de pregătire 

fizică şi a olimpiadelor şcolare la disciplina ,,Educaţia fizică”; 

 un cenz de vîrstă foarte înalt şi un nivel redus al gradului de pregătire a 

cadrelor pedagogice, precum şi lipsa unor stimuli pentru a coopta profesionişti 

tineri cu perspectivă în sfera învăţămîntului de cultura fizică; 

 lipsa de profesionişti în domeniul mass-media de cultură fizică; propagarea 

insuficientă a culturii fizice şi sportului printre copii, adolescenţi şi tineret în 

mijloacele de informare în masă; 

 lipsa de manuale (disciplina ,,Educaţia fizică”, care s-a restructurat conform 

Procesului Bologna, a intrat în aria disciplinelor de învăţămînt obligatorii, dar fără 

manuale, ceea ce nu permite a o considera ca atare (curriculară), dat fiind că 

curriculum-ul este în proporţie de 90% manual, restul reprezintă o anexă a 

acestuia). 

Direcţiile prioritare ale învăţămîntului de cultură fizică al elevilor trebuie să 

fie: 
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 elaborarea şi implementarea concepţiei învăţămîntului şcolar de cultură 

fizică şi a actelor normative care prevăd trecerea la învăţămîntul după manuale şi la 

sistemul de 3 lecţii: academice (auditoriale), metodice de laborator şi sportive de 

recreere; 

 elaborarea şi implementarea unor programe de învăţămînt individualizate 

obligatorii pentru elevii cu nivel scăzut de dezvoltare psihofizică şi cu sănătate 

precară, care ar prevedea un sistem de lecţii în limitele culturii fizice de reabilitare; 

 elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare a dinamicii şi a 

nivelului de dezvoltare psihofizică şi de sănătate, a nivelului de pregătire motrice, 

precum şi a controlului medico-pedagogic pentru realizarea procesului de educaţie 

fizică în instituţiile de învăţămînt; 

 elaborarea şi implementarea unor programe orientate spre pregătirea 

specialistului kineziolog (la nivel de masterat) în baza specializării ,,Cultura fizică 

de reabilitare”, în vederea realizării programei de cultură fizică, în cadrul 

instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, pentru copii cu nivel insuficient de 

dezvoltare psihofizică şi cu sănătate precară; 

 elaborarea şi implementarea recomandărilor metodice şi a actelor normative 

respective, destinate pentru activitatea complexă de cultură fizică organizată a 

elevului ca personalitate în regimul şcolar şi în cel al activităţilor independente, în 

volum total de cel puţin 10 ore; 

 crearea condiţiilor necesare pentru conducerea şi organizarea activităţii 

cluburilor sportive şi turistice şcolare de importanţă locală şi republicană, ca 

subdiviziuni structurale, în scopul propagării şi cooptării în activităţi sportive de 

masă a păturilor largi ale copiilor şi ale tineretului studios; 

 organizarea şi desfăşurarea, conform unui calendar unic de acţiuni sportive 

competiţionale în cadrul Republicii Moldova, a diferitelor concursuri la pregătirea 

fizică şi a olimpiadelor la disciplina ,,Educaţia fizică”; 

 elaborarea şi implementarea cursului obligatoriu de lecţii privind problemele 

actuale ale organizării învăţămîntului de cultură fizică în cadrul sistemului de 
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perfecţionare profesională a conducătorilor instituţiilor şcolare şi ai subdiviziunilor 

administraţiei publice locale; 

 elaborarea şi prezentarea propunerilor corespunzătoare privind stimularea 

materială şi premierea pedagogilor din sfera învăţămîntului de cultură fizică, care 

aplică tehnologii inovaţionale şi demonstrează rezultate excelente în activitatea lor 

profesional-pedagogică; 

 elaborarea şi implementarea unor programe moderne, argumentate din punct 

de vedere ştiinţific, şi a recomandărilor metodice pentru instituţiile de învăţămînt 

şcolar, cluburile sportive, şcolile sportive pentru copii şi tineret, centrele de 

reabilitare şi alte instituţii ce prestează servicii de cultură fizică pentru populaţie;  

 elaborarea şi implementarea propunerilor cu privire la promovarea intensivă 

a culturii fizice şi sportului în rîndul copiilor, adolescenţilor şi tineretului prin 

intermediul mijloacelor de informare în masă, precum şi organizarea săptămînală a 

emisiunilor TV cu tematică specială, a emisiunilor instructiv-sportive şi distractive 

cu participarea personalităţilor notorii din domeniul culturii fizice, sportului, 

reabilitării şi loisir-ului; 

 dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale, asigurarea instituţiilor 

de învăţămînt cu inventar şi utilaj sportiv necesar, precum şi cu cadre didactice de 

înaltă calificare; 

 elaborarea unui proiect şi selectarea materialelor în vederea fondării unui 

sector muzeografic al istoriei fondării şi evoluţiei învăţămîntului de cultură fizică 

din Republica Moldova. 

 

2.1.3. Cultura fizică în sistemul învăţămîntului universitar 

În societatea contemporană, dezvoltarea culturii fizice a tineretului studios, ca 

unul dintre factorii cei mai importanţi ai culturii generale a tînărului specialist, 

constituie o componentă a politicii social-economice a statului. 

Cultura fizică reprezintă o calitate integrantă a personalităţii, o condiţie şi o 

premisă a unei activităţi profesional-didactice eficiente, un indice important al 

culturii generale a viitorului specialist şi un scop al autoinstruirii şi 
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autoperfecţionării. Ca o componentă integrantă a educaţiei şi pregătirii 

profesionale, cultura fizică se manifestă în atitudinea personalităţii faţă de propria 

sănătate, de posibilităţile şi capacităţile sale psihofizice, în stilul de viaţă şi în 

activitatea profesională, încadrîndu-se astfel în complexul de cunoştinţe, priceperi, 

convingeri, valori şi în punerea lor în practică. 

Savanţii şi specialiştii în domeniul culturii fizice, al medicinei, pedagogiei, 

psihologiei şi sociologiei menţionează că, în prezent, în Republica Moldova s-a 

înrăutăţit brusc starea sănătăţii tineretului, a sporit considerabil numărul 

persoanelor ce fumează, consumă alcool şi droguri. Factorii principali ce 

influenţează negativ asupra sănătăţii tineretului constau în: reducerea nivelului de 

viaţă, înrăutăţirea condiţiilor de studii şi de odihnă, a calităţii alimentaţiei, poluarea 

mediului ambiant, creşterea numărului de situaţii stresogene, precum şi scăderea 

nivelului activităţii motrice. 

Practica naţională şi internaţională demonstrează că eficienţa mijloacelor şi 

metodelor culturii fizice şi a principalelor sale aspecte – învăţămîntul de cultură 

fizică (educaţia fizică) în instituţii de alt profil, sportul, cultura fizică recreativă, 

reabilitarea motrice şi cultura fizică adaptivă în procesul de profilaxie privind 

ocrotirea şi fortificarea sănătăţii, în special a tineretului – este deosebit de înaltă. 

Atitudinea reală a tineretului studios faţă de cultura fizică reprezintă una 

dintre problemele social-pedagogice fundamentale ale procesului instructiv-

educativ, ale dezvoltării ulterioare a învăţămîntului de cultură fizică şi a tuturor 

componentelor principale ale culturii fizice profesional-aplicative, sportive, 

recreative, de reabilitare şi adaptive. 

În teoria şi practica modernă a învăţămîntului de cultură fizică există un 

număr suficient de cercetări ale savanţilor autohtoni şi străini, bazate pe abordări 

culturologice şi practice privind studierea personalităţii studentului şi a 

specialistului, a căror aplicare ar permite o modernizare considerabilă a procesului 

instructiv-educativ orientat, în primul rînd, spre formarea multiplelor calităţi 

individuale psihofizice, de importanţă profesional-socială majoră. În acelaşi timp, 

trebuie subliniat faptul că, la ora actuală, necesitatea şi importanţa disciplinei 
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obligatorii „Educaţia fizică” în procesul de formare profesională a personalităţii 

viitorului specialist sunt supuse criticii atît de instanţele administrative ale 

instituţiilor universitare, cît şi de majoritatea studenţilor. 

Printre factorii ce provoacă nereuşita şi ineficacitatea învăţămîntului 

universitar neprofesional de cultură fizică trebuie menţionaţi: 

- lipsa, la catedrele de cultură fizică ale instituţiilor de învăţămînt superior a 

elaborărilor ştiinţifico-metodice adecvate profilului profesional al conţinutului 

instituţiilor universitare; 

- lipsa profesiogramelor pentru diverse specializări profesionale, în baza 

cărora se determină condiţiile, regimul, caracterul, calităţile psihofizice şi 

psihosociale principale ale personalităţii, necesare pentru însuşirea şi realizarea cu 

succes a activităţii profesionale, precum şi factorii de risc pentru sănătate; 

- lipsa programelor ştiinţific argumentate cu privire la învăţămîntul de cultură 

fizică; 

- numărul insuficient de ore teoretice (6-8 ore) şi practico-metodice (114-112 

ore); 

- conţinutul inadecvat al învăţămîntului de cultură fizică în funcţie de profilul 

ales al viitorului specialist (în special, al lecţiilor de recreere şi, uneori, al celor de 

instruire şi de antrenament), precum şi necorespunderea bazei tehnico-materiale cu 

obiectivele culturii fizice profesional-aplicative; 

- lipsa interesului şi a motivaţiei tineretului studios – viitori specialişti – 

pentru desfăşurarea activităţii motrice, fapt determinat de conţinutul inadecvat al 

învăţămîntului de cultură fizică; 

- insuficienţa materialului informaţional (inclusiv a manualelor) în limba 

română cu privire la teoria şi metodica învăţămîntului de cultură fizică; 

- lipsa programelor individualizate pentru studenţii cu un nivel insuficient de 

pregătire motrice şi psihofizică, precum şi pentru studenţii-invalizi; 

- nivelul redus de organizare şi desfăşurare a acţiunilor sportive şi recreative 

de masă pe parcursul anului de studii; 
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- nivelul redus al activităţii de promovare în mass-media a învăţămîntului de 

cultură fizică. 

În scopul eficientizării învăţămîntului superior de cultură fizică neprofesional 

este necesar a întreprinde următoarele acţiuni: 

- a elabora o concepţie teoretico-metodică generală cu privire la învăţămîntul 

superior de cultură fizică neprofesional în cadrul disciplinei obligatorii „Educaţia 

fizică”, la sporirea activităţii clubului sportiv şi la sistemul de acţiuni cultural-

sportive şi recreative; 

- a ajusta conţinutul programelor de educaţia fizică la cerinţele profesiogramei 

activităţii specialistului, care ar prevedea lecţii teoretice, practico-metodice şi 

recreativ-sportive în volum de 90 ore pe parcursul unui an de studii; 

- a adapta sistemul de învăţămînt superior de cultură fizică la cerinţele sociale 

şi la standardele procesului instructiv-educativ; 

- a crea condiţii favorabile în vederea formării motivaţiei pentru desfăşurarea 

sistematică a activităţii motrice, a deprinderilor şi competenţelor pentru un mod 

sănătos de viaţă; 

- a introduce rectificări în Legea Republicii Moldova „Cu privire la cultura 

fizică şi sport”, ce vor reflecta necesităţile dezvoltării sportului studenţesc şi vor 

asigura crearea condiţiilor pentru realizarea completă a posibilităţilor de 

definitivare a cunoştinţelor, priceperilor, calităţilor profesionale, pentru fortificarea 

sănătăţii, organizarea timpului liber şi sporirea măiestriei sportive a studenţilor; 

- a crea centre interuniversitare privind dezvoltarea sportului studenţesc în 

baza complexelor sportive universitare; 

- a include organizarea acţiunilor sportive de masă în lista indicilor de 

acreditare a activităţii universitare privind eficacitatea sistemului de educaţie fizică 

a studenţilor; 

- a organiza, anual, concursul republican privind cea mai reuşită activitate 

sportivă de masă desfăşurată cu studenţii; 
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- a organiza un sistem de perfecţionare profesională a cadrelor didactice ale 

catedrelor de educaţie fizică, cu argumentarea ştiinţifică a curriculei disciplinare la 

disciplina „Educaţia fizică” pentru studenţii de la specialitatea corespunzătoare. 

Realizarea complexului de măsuri orientate spre dezvoltarea culturii fizice şi 

sportului pentru studenţi va avea următoarele rezultate: 

- sporirea interesului elevilor şi studenţilor faţă de practicarea culturii fizice şi 

sportului; 

- menţinerea şi fortificarea sănătăţii, promovarea modului sănătos de viaţă, 

perfecţionarea continuă a educaţiei fizice, morale, intelectuale, estetice şi profilaxia 

fenomenelor asociale în rîndul copiilor, adolescenţilor şi tineretului; 

- consolidarea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de 

învăţămînt; 

- reducerea numărului de studenţi scutiţi de orele de cultură fizică şi a celor ce 

fac parte din grupele speciale medicale; 

- încadrarea în cîmpul muncii în calitate de profesori de cultură fizică a 

tinerilor specialişti de înaltă calificare; 

- elaborarea şi implementarea programelor individualizate pentru studenţii cu 

un nivel scăzut de dezvoltare psihofizică şi cu o pregătire motrice redusă, precum 

şi pentru studenţii-invalizi; 

- crearea condiţiilor pentru sporirea calităţii activităţii de propagare a 

învăţămîntului de cultură fizică prin intermediul mijloacelor de informare în masă; 

- constituirea unui consiliu ştiinţifico-metodic interuniversitar în vederea 

coordonării şi organizării conţinutului învăţămîntului superior de cultură fizică. 

 

2.2. Cultura fizică a populaţiei adulte 

În ultimul timp, a devenit foarte actuală problema însănătoşirii spirituale şi 

fizice a naţiunii prin mijloacele culturii fizice. Totodată, complexitatea problemei 

constă în faptul că rezolvarea ei depinde de un sistem de factori politici şi 

socioculturali. După importanţă, ea poate fi considerată una dintre problemele 

globale actuale ale omenirii. 
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În ultimul deceniu, numărul populaţiei Republicii Moldova scade, în medie, 

cu 8000 locuitori în fiecare an, ceea ce este echivalent cu şase sate a cîte 1,3 mii 

locuitori. Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) şi Comisia Naţională 

pentru Demografie şi Dezvoltare avertizează că, în viitorul apropiat, consecinţele 

acestei catastrofe demografice vor fi îngrozitoare. Conform prognozelor, spre anul 

2050, populaţia ţării noastre se va reduce cu un milion, iar spre anul 2130, conform 

Institutului Demografic din Viena, se va micşora de două ori, ajungînd la 1,5 mln. 

În anul de învăţămînt 2007-2008 numărul elevilor a scăzut cu 27% în comparaţie 

cu anul 2000-2001. Reiese că şcolile din Republica Moldova au pierdut pe fiecare 

al treilea elev. Prognozele arată că în anul 2050 fiecare al treilea locuitor al 

Moldovei va atinge vîrsta de 65 ani, adică va fi pensionar. Ieşirea din criza 

demografică trebuie să devină atît prioritatea guvernului, cît şi a întregului popor. 

Pentru a găsi ieşirea din această criză, este necesar a înţelege bine cauzele ei. 

Printre cele mai frecvent menţionate sunt bolile cardiovasculare, oncologice, 

alergice, psihice, genetice, SIDA, narcomania, alcoolismul etc., cauzate de diferiţi 

factori ce ţin de condiţiile de trai şi de cei specifici procesului de globalizare. 

Procesul de globalizare capătă un dinamism tot mai mare, iar influenţa lui 

asupra sistemelor economice naţionale devine tot mai evidentă. Un loc deosebit 

printre interacţiunile globalizante complexe îl ocupă mişcarea sportivă de masă. În 

momentul de faţă, mişcarea sportivă de masă reprezintă nu doar un sistem de 

dirijare a culturii fizice şi sportului; ea include o multitudine de legături: 

structurale, economice şi financiare, de nivel naţional, iar uneori de nivel 

internaţional, care generează o mulţime de avantaje sociale şi economice.  

Abordarea problemei sistemului de cultură fizică şi sport al Republicii 

Moldova are o importanţă dublă. Pe de o parte, complexitatea relaţiilor dintre 

sistemul dat al statului şi economia la nivel naţional conduce la frînarea procesului 

de dezvoltare şi promovare a sportului pentru toţi, care se explică prin insuficienţa 

mijloacelor financiare alocate şi, în consecinţă, prin lipsa unei politici coordonate 

de susţinere şi promovare a mişcării sportive. Pe de altă parte, dezvoltarea mişcării 

sportive în cadrul statului asigură păstrarea unor mijloace financiare importante în 
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sistemul de ocrotire a sănătăţii, care pot fi utilizate atît în procesul de perfecţionare 

a ocrotirii sănătăţii, cît şi în scopul extinderii sistemului de finanţare a culturii 

fizice şi sportului. Politica în domeniul ocrotirii sănătăţii este indisolubil legată de 

politica în domeniul culturii fizice şi sportului, deoarece activităţile din cadrul 

sportului pentru toţi presupun un mod de viaţă activ şi sănătos, fapt care joacă un 

rol important în profilaxia majorităţii bolilor, în păstrarea sănătăţii pe parcursul 

multor ani. În republică funcţionează Programul de Stat de dezvoltare a culturii 

fizice şi sportului. Scopul lui este dezvoltarea de mai departe a culturii fizice şi 

sportului ca parte componentă a politicii sociale a statului nostru, orientate spre 

fortificarea sănătăţii naţiunii. Totuşi, la ora actuală, scopul pus nu numai că nu este 

atins, ci are loc o reducere planificată a dotaţiilor pentru realizarea programului, 

ceea ce poate fi observat dintr-o serie de redactări introduse în Legile RM nr. 240-

XV/13.06.2003, nr. 482-XV/04.12.2003, nr. 154-XVI/21.07.2005, nr. 189-

XVI/30.06.2006, nr. 268-XVI/28.07.2006, nr. 66-XVI/22.03.2007, totodată însuşi 

Programul datează încă din a. 1999 şi pe deasupra, articolele 29 („Baza tehnico-

materială”) şi 30 („Finanţarea culturii fizice şi sportului”) nu sunt traduse în viaţă 

pe deplin, deoarece baza tehnico-materială existentă a culturii fizice şi sportului ori 

este scoasă din uz, fără a putea fi stabilite, dat fiind că finanţarea pentru 

reconstruirea ei nu se îndeplineşte nici din contul bugetul statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale, nici din contul mijloacelor instituţiilor, organizaţiilor, 

întreprinderilor şi ale asociaţiilor lor, sau este dată în arendă ori vîndută. 

Tendinţa fermă de înrăutăţire a parametrilor dezvoltării fizice a copiilor, 

adolescenţilor şi tineretului, care s-a stabilit în ultimii 10 ani, nu se explică doar 

prin supraîncărcări în procesul de studii şi prin stresuri. Este vorba şi de învechirea 

şi ieşirea din funcţiune a edificiilor sportive ale instituţiilor, majorarea bruscă a 

preţurilor pentru serviciile prestate contra plată în sfera culturii fizice, sportului şi 

turismului, creşterea preţurilor pentru echipament sportiv şi pentru inventar. Aceste 

cauze nu contribuie la atragerea oamenilor în sportul pentru toţi, care devine 

inaccesibil pentru majoritatea lor. 
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Soluţionarea reuşită a sarcinilor în dezvoltarea ulterioară a culturii fizice de 

masă şi a sportului depinde, în mare măsură, de organizarea eficientă a activităţii 

informaţional-instructive atît a ministerelor şi departamentelor cointeresate, cît şi a 

mass-media. O propagandă convingătoare a modului sănătos de viaţă şi a valorilor 

culturii fizice şi sportului în mijloacele de informare în masă, tipărite şi electronice, 

trebuie să contribuie la formarea unui ideal de sănătate fizică, ca cel mai important 

factor în organizarea timpului liber al populaţiei, în dezvoltarea multilaterală a 

copiilor şi tinerilor. Fiecare om trebuie să-şi conştientizeze responsabilitatea pentru 

sănătatea proprie. 

Desigur, pasul decisiv spre sporirea nivelului culturii fizice a poporului 

trebuie făcut, mai întîi, în sfera educaţiei generaţiei tinere. De aceea, sarcina 

principală în organizarea educaţiei fizice a copiilor şi a tinerilor îi revine, pe de o 

parte, gimnaziilor, liceelor şi şcolilor de meserii, pe de altă parte, şcolilor sportive 

pentru copii şi tineret. 

Organele de conducere a învăţămîntului şi secţiile de cultură fizică şi sport din 

teritoriu trebuie să abordeze creator chestiunile reducerii suprasolicitării 

intelectuale şi psihice a elevilor pe seama sporirii rolului şi importanţei culturii 

fizice, ca factor de consolidare a funcţiilor de protecţie a organismului în creştere şi 

de menţinere a unui înalt randament fizic. 

În soluţionarea problemei de atragere în activităţi de cultură fizică şi sport a 

copiilor şi tineretului, o atenţie deosebită trebuie acordată educaţiei fizice a 

copilului în familie. Sub acest aspect, petrecerea timpului liber al copiilor împreună 

cu părinţii, implementarea şi dezvoltarea creatoare a concepţiei odihnei în familie 

trebuie recunoscute ca prioritare. 

Eforturile organelor puterii executive locale, ale conducătorilor organelor 

învăţămîntului, ai ocrotirii sănătăţii şi ai culturii fizice, sportului şi turismului 

trebuie să fie orientate spre soluţionarea sarcinilor legate de consolidarea bazei 

tehnico-materiale a domeniului, pe calea căutării şi utilizării raţionale a 

posibilităţilor financiare de sponsorizare, a perfecţionării sistemului de asigurare 
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organizaţională, metodică şi cu programe a educaţiei fizice, în toate tipurile de 

instituţii de învăţămînt. 

Îmbinarea complexă a măsurilor sus-numite va permite a asigura elaborarea 

indicatorilor optimi ai nivelului de pregătire fizică a tuturor grupurilor de vîrstă şi a 

celor social-demografici ai populaţiei; a crea un sistem unitar de utilizare a 

mijloacelor educaţiei fizice în întreprinderi, în viaţa de toate zilele şi în locurile de 

odihnă, precum şi a elabora programe argumentate din punct de vedere ştiinţific la 

cultura fizică pentru diferite tipuri de instituţii de învăţămînt. 

Politica din sfera culturii fizice şi sportului trebuie să prevadă utilizarea 

maximală a mijloacelor de prevenire şi diminuare a morbidităţii pentru a forma un 

mod sănătos de viaţă şi a lărgi arealul activităţii fizice a populaţiei. 

Una dintre direcţiile prioritare în activitatea de dezvoltare a culturii fizice şi 

sportului o constituie asigurarea bazei tehnico-materiale. În condiţiile economice 

actuale, restaurarea şi construcţia edificiilor sportive trebuie să se realizeze nu 

numai din sursele financiare bugetare alocate, dar şi din contul investitorilor. 

Cu părere de rău, majoritatea conducătorilor organizaţiilor sportive din 

republică nu întreprind măsuri suficiente de atragere a investitorilor şi nu utilizează 

pe deplin resursele financiare existente parvenite din extrabuget. Mai mult decît 

atît, în ultimii ani, factorii de decizie ai multor ministere şi departamente au expus, 

nejustificat, la licitaţie centrele sportive, palatele de cultură, sălile de sport, 

motivînd prin faptul că întreţinerea acestora, în condiţiile economiei de piaţă, nu 

este rentabilă. 

Factorii ce împiedică dezvoltarea sportului pentru toţi în Republica Moldova 

sunt: 

- promovarea insuficientă a culturii fizice şi a modului sănătos de viaţă în 

mass-media; 

- baza tehnico-materială precară pentru practicarea sportului de către 

populaţie; 

- subestimarea rolului social-economic şi asanativ al culturii fizice şi 

sportului pentru toţi în structurile de stat şi în cele private;  
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- lipsa unui sistem adecvat de stimulare materială a angajaţilor din domeniul 

culturii fizice, inclusiv a antrenorilor-profesori; 

- lipsa unui cadru normativ-juridic, bine întocmit, care să reglementeze 

dezvoltarea culturii fizice şi protecţia socială a angajaţilor din domeniul menţionat; 

- reducerea finanţării domeniului culturii fizice şi a sportului; 

- deficitul de specialişti, iar uneori lipsa lor, pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor sportive de masă şi de asanare a populaţiei la locul de trai, 

odihnă şi muncă; 

- hipodinamia, alimentarea neraţională şi proastele obiceiuri, care au dus la 

sporirea morbidităţii (ateroscleroza, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat etc.); 

- lipsa de normative şi cerinţe pentru practicarea educaţiei fizice în cadrul 

întreprinderilor şi organizaţiilor; 

- lipsa metodicilor moderne de organizare a educaţiei fizice aplicative, 

asanative şi sportive-recreative care să ţină cont de specificul condiţiilor de muncă 

ale angajaţilor; 

- neconcordanţa dintre oferta şi calitatea serviciilor de cultură fizică şi de 

asanare puse la dispoziţia consumatorilor; 

- penuria de mijloace şi utilaj sportiv; 

- preţuri inaccesibile pentru procurarea de către populaţie a echipamentului 

şi inventarului sportiv, precum şi relaţiile de piaţă în procesul practicării 

activităţilor sportive şi asanative ce reduc caracterul de masă al culturii fizice; 

- lipsa literaturii de specialitate (manuale, îndrumare ştiinţifico-metodice 

etc.) care, de asemenea, influenţează negativ asupra practicării în masă a culturii 

fizice şi sportului. 

În condiţiile relaţiilor de piaţă se creează premise favorabile pentru 

schimbarea situaţiei existente în domeniul culturii fizice şi sportului. 

Soluţionarea problemei date, la etapa actuală, trebuie să prevadă următoarele 

măsuri: 

- crearea de către administraţia publică locală a condiţiilor de practicare a 

sistematică a culturii fizice şi sportului pentru populaţie atît la întreprinderi, 
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organizaţii, cît şi în instituţiile de învăţămînt de diferite tipuri; toate bazele sportive 

trebuie dotate cu utilaj performant şi cabinet medical, iar cei ce practică cultura 

fizică şi sportul să fie supuşi controlului medical; 

- amplasarea raţională a edificiilor sportive în toate sectoarele oraşelor, 

precum şi în raioanele republicii; 

- exploatarea, conform destinaţiei, a edificiilor sportive existente; asigurarea 

nivelului necesar al serviciilor prestate de edificiile sportive;  

- pregătirea colectivului de antrenori-instructori de ramură cu finanţarea 

respectivă, în funcţie de numărul de angajaţi ai întreprinderii, ai companiei 

implicaţi în practicarea culturii fizice şi sportului; 

- acordarea înlesnirilor sociale pentru compensarea parţială a cheltuielilor de 

practicare a culturii fizice şi sportului în mod organizat, fapt care să fie stipulat în 

Codul Muncii al Republicii Moldova; 

- includerea unor aspecte cu privire la dezvoltarea culturii fizice şi sportului 

în contractele colective de muncă, încheiate între sindicate şi organele puterii 

executive;  

- asigurarea finanţării activităţilor sportive de masă şi asanative, precum şi 

de propagare a modului sănătos de viaţă din sursele bugetare ale ministerelor, 

departamentelor, organizaţiilor, întreprinderilor şi sindicatelor în conformitate cu 

prevederile contractelor colective; 

- determinarea volumului optim de activitate motrice pentru diferite grupe 

de angajaţi, în scopul menţinerii nivelului necesar al capacităţii de muncă şi al 

sănătăţii fizice, de cel puţin 6 ore pe săptămînă; 

- implementarea culturii fizice de producţie în regimul de muncă al 

angajaţilor. 

Realizarea obiectivelor de optimizare a activităţii populaţiei în practicarea 

culturii fizice presupune: 

- elaborarea unui mecanism de includere în sinecostul produselor a serviciilor 

şi a acţiunilor sportive şi de asanare (recuperare) orientate spre fortificarea sănătăţii 

populaţiei angajate, fapt care va contribui la sporirea caracterului atractiv al 
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activităţilor sportive de masă şi al practicării culturii fizice şi sportului de către 

populaţia aptă pentru muncă a Republicii Moldova; 

- elaborarea unor programe sociale de cultură fizică şi de asanare (recuperare) 

pentru pensionari, persoane cu dizabilităţi, invalizi şi cetăţeni cu venituri modeste; 

- elaborarea şi aplicarea unor noi programe, forme, metode şi mijloace de 

organizare a activităţilor sportive şi de cultură fizică; 

- elaborarea unui complex de măsuri menite să sporească eficacitatea 

socioeconomică a funcţionării edificiilor sportive; 

- elaborarea unui sistem de înlesniri pentru organizaţiile necomerciale de 

cultură fizică şi sport, obşteşti şi de stat, inclusiv a unor măsuri privind scutirea de 

impozite a edificiilor şi terenurilor pe care sunt amplasate, aflate la balanţa 

organizaţiilor respective; 

- formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul culturii fizice şi 

sportului care vor activa cu diverse categorii ale populaţiei adulte; 

- elaborarea unui sistem de acţiuni de dezvoltare a industriei sportive naţionale 

în scopul producerii inventarului sportiv de diferit tip pentru practicarea culturii 

fizice şi a sportului pentru toţi; 

- elaborarea unui complex de norme şi cerinţe privind aprecierea nivelului de 

pregătire fizică a diverselor categorii ale populaţiei adulte; 

- contribuirea la dezvoltarea unor probe de sport noi, la intensificarea 

activităţii fizice, a turismului sportiv individual şi la popularizarea sporturilor 

naţionale; 

- pregătirea voluntarilor pentru activitatea cu persoanele în etate; 

- crearea unui sistem eficient de asigurare medicală a persoanelor care practică 

cultura fizică şi sportul. 

Este necesar, de asemenea, a organiza asigurarea ştiinţifico-metodică şi 

practică a culturii fizice a tuturor categoriilor de populaţie, după cum urmează: 

- crearea, în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, a bazei ştiinţifice 

proprii, precum şi a unei asociaţii de cultură fizică şi sport;  
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- cooptarea savanţilor şi practicienilor cu renume în soluţionarea problemelor 

educaţiei fizice a populaţiei; 

- crearea unei baze de date privind dezvoltarea culturii fizice şi sportului 

pentru toate categoriile de populaţie; 

- organizarea unor centre medicale în scopul asigurării controlului privind 

starea persoanelor care practică exerciţiile fizice şi sportul. 

Pornind de la cele menţionate anterior, poate fi trasă concluzia că, pentru a 

soluţiona problema în cauză, sunt necesare: o abordare complexă, ştiinţifică; un 

program de stat bine întemeiat; o concepţie naţională despre cultura fizică şi sport, 

care să includă şi schema de dirijare a modului de realizare a acesteia; cerinţe 

normative psihofizice şi monitorizarea ştiinţific argumentată a dezvoltării fizice a 

persoanelor de diferite vîrste, fapt care va contribui la perfecţionarea nivelului de 

pregătire fizică a populaţiei republicii. 

Soluţionarea în ansamblu a problemei dezvoltării culturii fizice a tuturor 

categoriilor de vîrstă şi a diferitelor pături sociale ale populaţiei este posibilă cu 

condiţia realizării în comun a unor acţiuni coordonate cu un şir de organizaţii: 

1. Ministerul Educaţiei al RM, Ministerul Tineretului şi Sportului al RM, 

Ministerul Sănătăţii al RM: 

- elaborarea unei strategii coordonate de acţiuni privind răspîndirea 

experienţei avansate în domeniul organizării activităţii sportive, de cultură fizică şi 

de asanare în cadrul instituţiilor de stat şi al celor de învăţămînt din Republica 

Moldova; 

- elaborarea unui mecanism de realizare a monitoring-ului nivelului pregătirii 

fizice şi al dezvoltării fizice a elevilor, bazat pe experienţa organizării procesului 

de monitorizare a sănătăţii, a dezvoltării fizice şi a nivelului de pregătire fizică;  

- contribuirea la consolidarea raporturilor interdepartamentale ale organelor 

puterii executive din Republica Moldova în sfera învăţămîntului, a ocrotirii 

sănătăţii, a culturii fizice şi sportului, în vederea soluţionării problemelor privind 

continuitatea educaţiei fizice în cadrul instituţiilor preşcolare, al şcolilor sportive 

pentru copii şi tineret, al instituţiilor de învăţămînt mediu special şi superior. 
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2. Ministerul Educaţiei al RM, Ministerului Tineretului şi Sportului al RM: 

- generalizarea experienţei activităţii inovaţionale privind perfecţionarea 

procesului de educaţie fizică a copiilor, adolescenţilor, tineretului, precum şi 

asigurarea răspîndirii intense a acestei experienţe în raioanele şi municipiile 

Republicii Moldova; 

- elaborarea unui sistem de stimulare a antrenorilor-profesori care activează în 

şcolile sportive cu copiii care se află la etapa iniţială a pregătirii, precum şi 

prevederea, în criteriile de acordare a categoriilor de calificare a antrenorilor, a 

unor indici privind activitatea în domeniul sportului pentru copii şi tineret; 

acordarea unei atenţii sporite susţinerii tinerilor specialişti; 

- patronarea formării specialiştilor în domeniul culturii fizice şi sportului în 

vederea realizării comenzilor organizaţiilor (federaţiilor de profil) şi ale 

administraţiilor de raioane şi municipii ale Republicii Moldova. 

3. Asociaţia Antreprenorilor şi Angajatorilor din Moldova (AAAM): 

- studierea experienţei susţinerii instituţiilor de învăţămînt şi a celor de stat, de 

către businessul autohton, în problemele fortificării sănătăţii populaţiei şi ale 

dezvoltării mişcării de cultură fizică pentru copii, adolescenţi, juniori, adulţi 

(crearea fondurilor de susţinere a învăţămîntului, realizarea programelor sociale de 

bussines, acţiuni de binefacere etc.); 

- organizarea unor întîlniri ale reprezentanţilor instituţiilor interesate cu cei ai 

comunităţii oamenilor de afaceri, orientate spre susţinerea sportului pentru copii şi 

tineret şi elaborarea unor mecanisme de stimulare a businessului autohton, care 

contribuie activ la realizarea programelor de fortificare a sănătăţii copiilor, 

adolescenţilor, tineretului, populaţiei adulte prin intermediul mijloacelor culturii 

fizice şi sportului. 

4. Organele puterii executive din raioanele şi municipiile Republicii Moldova: 

- acordarea sprijinului nelimitat proiectelor inovaţionale, orientate spre 

perfecţionarea activităţii de cultură fizică şi de asanare, precum şi a celei din 

domeniul sportului pentru toţi în cadrul instituţiilor de învăţămînt şi a celor de stat; 
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- contribuţia la cooptarea organizaţiilor şi întreprinderilor industriale în 

dezvoltarea activităţii de cultură fizică şi de asanare, precum şi a celei din 

domeniul sportului pentru toţi atît în rîndul propriilor angajaţi, cît şi în instituţiile 

de învăţămînt şi în alte unităţi, în baza creării unor condiţii economice favorabile. 

Realizarea complexului de măsuri orientate spre dezvoltarea culturii fizice şi 

sportului pentru categoriile de bază ale populaţiei adulte ale ţării va avea 

următoarele rezultate: 

- investirea mijloacelor alocate pentru realizarea de proiecte naţionale în 

construcţia şi înzestrarea edificiilor sportive şi a cabinetelor medicale, în stimularea 

muncii profesorilor de educaţie fizică, a antrenorilor, precum şi a personalului 

medical al instituţiilor de învăţămînt; 

- implementarea metodicilor complexe de diagnosticare a nivelului de sănătate 

a omului, fapt care presupune determinarea stării funcţionale a sistemului 

cardiovascular, a sistemului nervos central, a capacităţii de muncă fizică, precum şi 

a factorilor de influenţă individuală: de vîrstă, antropometrici, morfologici, 

eforturile fizice şi psihologice, deprinderi dăunătoare etc.; 

- organizarea testării sistematice, minuţioase a indicilor de sănătate privind 

parametrii dezvoltării fizice, nivelul de pregătire fizică şi funcţională a tuturor 

categoriilor de vîrstă ale populaţiei; 

- asigurarea dinamicii pozitive a indicilor sănătăţii psihofizice pe parcursul 

tuturor anilor de studii şi în procesul activităţii vitale intense a populaţiei RM, 

precum şi reducerea morbidităţii; 

- atragerea diferitelor categorii de populaţie din Republica Moldova în 

formarea unui mod de viaţă sănătos prin realizarea volumului necesar de activitate 

motrice, asigurarea accesului la practicarea culturii fizice şi sportului pentru 

cetăţenii de diferită vîrstă, nivel de sănătate şi statut social; 

- crearea unei vaste infrastructuri în scopul realizării activităţii de cultură 

fizică şi sport şi a celei de asanare, a locurilor de recreere în funcţie de standardele 

sociale; 
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- asigurarea accesibilităţii şi satisfacerea necesităţilor diferitelor grupuri de 

populaţie în edificii sportive şi exploatarea eficientă a acestora; 

- creşterea numărului de angajaţi care practică sistematic sportul pînă la cota 

de 30% din numărul total; 

- majorarea numărului de angajaţi care practică independent cultura fizică şi 

sportul pînă la cota de 20% din numărul total; 

- îmbunătăţirea unui şir de indici social-economici (sporirea capacităţii de 

muncă şi a randamentului activităţii, reducerea cheltuielilor cauzate de suportarea 

diferitelor afecţiuni, traume şi boli profesionale etc.). 

 

2.3. Cultura fizică şi sportul pentru persoanele cu dizabilităţi şi invalizi  

Cultura fizică şi sportul pentru persoane cu dizabilităţi psihofizice şi pentru 

invalizi sunt orientate spre reabilitatea funcţională, adaptarea socială şi integrarea 

personalităţii în toate sferele activităţii umane. 

Astăzi, în toată lumea, peste 800 mln. de oameni, ceea ce constituie mai mult 

de 10% din populaţia planetei, se referă la categoria de persoane cu dizabilităţi 

cauzate de modificări persistente structurale şi funcţionale ale organismului. Pe 

acest fond, unul dintre rezultatele serioase ale procesului de umanizare a 

dezvoltării sociale de la sfîrşitul sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea s-a 

dovedit a fi creşterea importanţei practicilor de socializare a persoanelor cu 

dizabilităţi, în special a culturii fizice de adaptare, care este o practica socială 

foarte umană, condiţionată din punct de vedere istoric, şi care capătă trăsături 

caracteristice unui institut social, ce utilizează realizările multiseculare şi tradiţiile 

de reabilitare medico-socială şi profesională. 

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 şi 

culturologice, înzestrate cu un potenţial dezvoltativ şi formativ adecvat de 

reabilitare a persoanelor. De acest fenomen sunt legate astăzi o multitudine de 
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aşteptări în dezvoltarea unui sistem de reabilitare complexă a invalizilor şi de 

perspective de asigurare a condiţiilor pentru dezvoltarea multilaterală a 

personalităţii cu dizabilităţi. 

Interpretarea medicală a esenţei reabilitării, foarte adesea înţeleasă în mod 

diferit de specialiştii în medicină, este legată, în special, de restabilirea funcţiilor 

perturbate ale organismului şi, cu părere de rău, este lăsată pe seama spitalelor.  

În acelaşi timp, abordarea modernă a recuperării presupune o orientare spre 

posibilităţile păstrate ale organismului, spre obţinerea autorealizării maximale a 

personalităţii, prin influenţa, în primul rînd, a mijloacelor specifice ale culturii 

fizice (exerciţii fizice, metodici de antrenament, aparatură tehnică, inventar, 

edificii) şi a mijloacelor şi factorilor nespecifici (mediul înconjurător, călirea, 

alimentarea raţională etc.) combinate cu o ambianţă socială favorabilă.  

Odată cu constituirea culturii fizice de adaptare ca sferă de reabilitare de sine 

stătătoare (domeniu), este iminentă necesitatea interpretării ei din punct de vedere 

statal, sociologic, juridic şi economic, orientate spre studierea activităţii vitale a 

unui larg grup al populaţiei, care în prezent, în Republica Moldova, numără peste 

150 mii de locuitori. 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. 

Metodele existente de apreciere a stării sănătăţii şi a statutului funcţional al 

categoriei date de populaţie, în fond, se limitează la constatarea unor probleme ce 

ţin de medicină. Totodată, rămîn nerezolvate unele probleme cu caracter: 

emoţional, psihologic, corecţional-pedagogic, social, care formează calitatea vieţii 

şi care impun aplicarea metodicilor sociologice. 

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.  
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Metodicile pedagogice şi medico-sociologice moderne de cercetare dispun de 

un potenţial suficient de apreciere şi formare a conştiinţei sociale şi a atitudinii 

privind persoanele cu dizabilităţi, posibilităţile utilizării încărcăturilor de diferită 

intensitate în cadrul activităţii de cultură fizică şi a celei sportive de asanare în 

scopul final al socializării sau al resocializării personalităţii. 

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 social-culturologice pozitive din ultimii ani, persoanele 

cu dizabilităţi şi invalizii din Republica Moldova se confruntă cu o atitudine 

discriminatorie în diferite sfere ale vieţii. Este vorba de o izolare totală sau parţială 

de societate, de accesul limitat al majorităţii reprezentanţilor lor la activitatea de 

producţie, lipsa unui mediu propice de trai, accesul limitat în edificiile publice şi în 

transport, lipsa posibilităţilor de comunicare cu societatea în spaţiul real, iar 

numărul celor care practică cultura fizică şi sportul constituie maximum 3%. 

Printre factorii principali care complică starea actuală şi dezvoltarea culturii 

fizice adaptive în Republica Moldova trebuie menţionaţi: 

 imperfecţiunea asigurării legislative şi normativ-juridice a culturii fizice 

adaptive ca urmare a faptului că sfera respectivă lipseşte în Legea Republicii 

Moldova „Cu privire la cultura fizică şi sport”;  

 lipsa unei instituţii sociale de cultură fizică adaptivă, care să fie parte 

componentă a proceselor social-economice, condiţionate din punct de vedere 

istoric, care au loc în sferele de asanare şi de reabilitare, inclusiv a direcţiilor 

ştiinţific argumentate de optimizare a colaborării ei cu sistemul naţional de ocrotire 

a sănătăţii; 

 lipsa unei metodologii argumentate ştiinţific de stabilire a standardelor 

calităţii vieţii a grupelor de populaţie cu dizabilităţi, diferite după nivelul activităţii 
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motrice adaptive, în baza analizei rezultatelor cercetărilor medico-sociologice şi 

psihopedagogice, abordarea insuficientă a raporturilor sociale în practica de 

reabilitare şi domeniul integrativ de influenţă a mişcării sportive de asanare asupra 

calităţii vieţii şi a stării funcţionale a invalizilor, care sunt constituite din aspecte 

medico-biologice, sociologice, sportiv-pedagogice, social-psihologice ale 

funcţionării fenomenului dat în societate; 

 lipsa prognozării pe termen lung a necesităţilor sferei de reabilitare adaptivă 

privind metodele şi tehnologiile moderne, formele de organizare de perspectivă, 

asigurarea tehnico-materială; 

 nivelul scăzut al coordonării activităţii organizaţiilor de stat şi a celor 

obşteşti care funcţionează în sfera reabilitării şi a sportului de asanare a 

persoanelor cu dizabilităţi; 

 lipsa asigurării cu programe, ştiinţific argumentate, a culturii fizice adaptive 

pentru persoane cu dizabilităţi psihofizice conform categoriilor de vîrstă şi sociale; 

 lipsa de continuitate în activitatea instituţiilor medico-profilactice de profil şi 

a celor sportive de asanare în direcţia atragerii persoanelor cu dizabilităţi în 

practicarea activităţii fizice şi a modului sănătos de viaţă; 

 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; 

 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; 

 lipsa totală de edificii sportive, utilaj şi inventar specializate;  

 nivelul redus al formării profesional-pedagogice a specialiştilor care-şi 

desfăşoară activitatea în sistemul adaptării şi reabilitării; 

 nivelul scăzut al administrării, organizării şi realizării activităţii de cultură 

fizică şi asanare şi a celei sportive pentru toţi în cadrul instituţiilor de învăţămînt 

speciale pentru elevi cu devieri în dezvoltarea fizică şi mintală; 
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 lipsa unor interese formate, a motivaţiilor şi necesităţilor de perfecţionare 

psihofizică şi cultural-motrice la persoanele cu dizabilităţi psihofizice şi invalizi, 

fapt ce se explică prin nivelul neprofesional al propagării culturii fizice adaptive şi 

sportului în mass-media; 

 lipsa, în Republica Moldova, a unor programe, pe termen lung, de dezvoltare 

a sportului paralimpic, deflimpic şi olimpic special. 

Soluţionarea problemei dezvoltării şi optimizării culturii fizice adaptive a 

persoanelor cu dizabilităţi şi a invalizilor, în condiţiile actuale, trebuie să prevadă 

următoarele sarcini, dintre care unele sunt primordiale: 

 introducerea unor completări în actele legislative şi normativ-juridice, a unor 

principii cu caracter instituţional ale culturii fizice pentru invalizi şi persoane cu 

dizabilităţi, ca o direcţie de sine stătătoare a activităţii medico-sociale şi sportive de 

asanare; 

 extinderea posibilităţilor sistemului naţional de reabilitare şi de adaptare 

psihosocială a persoanelor cu dizabilităţi, sporirea nivelului de cultură generală şi 

spirituală a acestei categorii de populaţie, orientată spre dezvoltarea institutului 

social de cultură fizică adaptivă; 

 intensificarea coordonării şi extinderea colaborării serviciilor medicale cu 

cele de cultură fizică şi sport, în domeniul planificării şi desfăşurării măsurilor de 

reabilitare destinate persoanelor care suferă din cauza afecţiunilor congenitale sau 

căpătate şi a traumelor în perioadele de trecere de la activităţi de cultură fizică 

curativă la activităţi motrice adaptive; 

 elaborarea criteriilor şi standardelor de evaluare a calităţii vieţii invalizilor şi 

a persoanelor cu dizabilităţi psihofizice care practică cultura fizică adaptivă şi 

sportul, în baza unei metodici ştiinţific argumentate de cercetare; 

 elaborarea criteriilor de apreciere complexă a eficacităţii măsurilor de 

reabilitare şi adaptare în baza unor factori decisivi, printre care se numără calitatea 

vieţii, precum şi nivelul unor posibilităţi păstrate, recuperate şi dobîndite ale 

individului, care îşi găsesc exprimarea în reuşita activităţii de educaţie fizică ca 

formă de automanifestare socială; 
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 introducerea, în programele de studii ale instituţiilor de învăţămînt superior 

medical, precum şi în cadrul formării specialiştilor în domeniul culturii fizice de 

reabilitare, a unui compartiment referitor la problemele de reabilitare a persoanelor 

cu dizabilităţi prin mijloacele culturii fizice şi ale determinării eficacităţii măsurilor 

medico-profilactice, de recuperare prin intermediul metodicilor de apreciere a 

calităţii vieţii; 

- studierea, generalizarea şi sistematizarea diferitelor forme organizaţionale şi 

a rezultatelor interacţiunilor sociale din sfera reabilitării persoanelor cu dizabilităţi; 

- elaborarea metodologiei şi a programei de prognozare de scurtă şi de lungă 

durată a necesităţilor resimţite în sfera de reabilitare adaptivă privind metode şi 

tehnologii moderne, forme eficiente de organizare şi de asigurare tehnico-

materială. 

Soluţionarea complexă a problemei dezvoltării culturii fizice adaptive şi 

sportului pentru invalizi şi persoane cu dizabilităţi psihofizice prin mijloacele 

culturii fizice este posibilă cu condiţia realizării în comun a unor acţiuni 

coordonate, precum urmează: 

1. Ministerul Educaţiei al RM, Ministerul Tineretului şi Sportului al RM, 

Ministerul Sănătăţii al RM: 

- elaborarea unei strategii coordonate a acţiunilor de răspîndire amplă a 

experienţei avansate în ceea ce priveşte organizarea activităţii de cultură fizică 

adaptivă şi de reabilitare, precum şi a celei sportive în instituţiile de învăţămînt şi 

în cele de cultură fizică, la întreprinderile de stat şi în unităţile medicale din 

Republica Moldova; 

- monitorizarea anuală a calităţii vieţii şi a eficacităţii practicii culturii fizice 

adaptive a invalizilor şi persoanelor cu dizabilităţi psihofizice; 

- elaborarea unor documente normative privind crearea secţiilor şi a grupelor 

pentru invalizi în cadrul şcolilor pentru copii şi tineret, precum şi a şcolilor 

sportive-adaptive pentru copii şi tineret, în conformitate cu specificul activităţii 

instituţiilor de învăţămînt auxiliar; 
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- organizarea controlului curent şi de etapă şi a evaluării programelor de 

reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi, implicate în sistemul de reabilitare 

adaptivă, care, alături de aprecierea dezvoltării fizice, a stării sănătăţii, a eficacităţii 

orientării profesionale şi sportive, presupune şi rezultatele socializării psihice prin 

aplicarea metodicilor de evaluare a calităţii vieţii; 

- crearea, cu sprijinul organelor puterii executive din domeniul ocrotirii 

sănătăţii şi al culturii fizice şi sportului, a 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.); 

- acordarea susţinerii în vederea coordonării interacţiunii organelor puterii 

executive din Republica Moldova, a instituţiilor de învăţămînt, a celor din sistemul 

ocrotirii sănătăţii, culturii fizice şi sportului, în vederea soluţionării problemei 

continuităţii culturii fizice adaptive în toate verigile instituţiilor de învăţămînt şi 

socio-economice. 

2. Ministerul Educaţiei al RM, Ministerului Tineretului şi Sportului al RM: 

- studierea şi generalizarea teoriei şi practicii activităţii inovaţionale privind 

perfecţionarea procesului de cultură fizică de reabilitare şi adaptare a invalizilor şi 

persoanelor cu dizabilităţi psihofizice în sistemul educaţional şi al practicării 

sportului, precum şi implementarea recomandărilor şi tehnologiilor inovaţionale în 

activitatea educaţională a instituţiilor de învăţămînt respective; 

- desfăşurarea sistematică a acţiunilor sportive de masă – naţionale, 

municipale, raionale – pentru copii şi tineret din rîndurile persoanelor cu 

dizabilităţi şi ale invalizilor, inclusiv pentru elevi din instituţiile de învăţămînt de 

toate tipurile; 

- elaborarea unui sistem de stimulare a profesorilor şi antrenorilor care 

activează cu acest contingent de persoane, precum şi a unui sistem de stimulare a 

participanţilor la acţiunile sportive, care demonstrează performanţe competiţionale 

înalte; 
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- fondarea, în baza USEFS a RM, a unui centru ştiinţifico-practic privind 

sporturile paralimpice şi deflimpice; 

- reconstruirea şi dotarea centrelor existente de pregătire sportivă pentru 

probele olimpice cu inventarul, utilajul, instalaţiile, pandusurile necesare pentru 

desfăşurarea cantonamentelor de instruire şi antrenament ale sportivilor 

paralimpici. 

3. Asociaţia Antreprenorilor şi Angajatorilor din Moldova (AAAM): 

- implementarea experienţei avansate de colaborare şi susţinere, de către 

businessul naţional, a instituţiilor de învăţămînt de stat şi a organizaţiilor obşteşti 

în cadrul culturii fizice adaptive a invalizilor şi persoanelor cu dizabilităţi 

psihofizice privind crearea fondurilor de susţinere a instituţiilor de învăţămînt de 

tip specializat; realizarea programelor sociale de business, realizarea unor proiecte 

de business în domeniul asigurării tehnico-materiale a culturii fizice adaptive, 

acţiuni de binefacere etc.; 

- organizarea întîlnirilor reprezentanţilor instituţiilor de reabilitare şi asanare 

cu reprezentanţii comunităţii de afaceri în vederea coordonării programelor sociale 

ale businessului autohton, orientate spre susţinerea sportului adaptiv în cadrul 

Jocurilor Paralimpice, Deflimpice şi Olimpice Speciale şi elaborarea mecanismelor 

de stimulare a businessului autohton, care participă activ la realizarea diferitelor 

programe de adaptare motrice şi reabilitare a invalizilor şi persoanelor cu  

dizabilităţi psihofizice în sistemul culturii fizice adaptive din Republica Moldova.  

4. Organele puterii executive din raioanele şi municipiile Republicii Moldova 

trebuie să elaboreze şi să realizeze un complex de măsuri suplimentare orientate 

spre extinderea accesibilităţii practicării culturii fizice şi sportului pentru copii şi 

tineret din categoria persoanelor cu dizabilităţi şi a invalizilor, atît la locul de trai, 

cît şi în instituţiile de învăţămînt de diferite tipuri, după cum urmează:  

 asigurarea condiţiilor pentru accesul liber al copiilor şi tineretului din 

categoria persoanelor cu dizabilităţi şi a invalizilor în edificiile de cultură fizică şi 

sport, în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;  
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 elaborarea măsurilor de protecţie socială a copiilor şi tineretului din 

categoria persoanelor cu dizabilităţi şi a invalizilor în ceea ce priveşte acordarea de 

înlesniri şi frecventarea gratuită a edificiilor de cultură fizică şi sport; 

 crearea, în edificiile sportive de la locul de trai şi în cadrul instituţiilor de 

învăţămînt, a unor grupe, cluburi, secţii de sport pentru copii şi tineret din 

categoria persoanelor cu dizabilităţi psihofizice şi a invalizilor; 

 construirea sălilor de sport, amenajarea terenurilor şi a stadioanelor în 

instituţiile de învăţămînt special şi de alte tipuri, care organizează instruirea şi 

educaţia copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi şi invalizi; 

 desfăşurarea regulată a acţiunilor sportive naţionale, raionale şi locale pentru 

copii şi tineret din categoria persoanelor cu dizabilităţi şi a invalizilor; 

 promovarea culturii fizice şi sportului în mediul copiilor şi tineretului cu 

dizabilităţi şi invalizi, precum şi în cel al părinţilor, inclusiv informarea acestora cu 

privire la posibilitatea practicării culturii fizice şi sportului în edificiile existente 

ale infrastructurii; 

 dezvoltarea industriei de reabilitare, crearea unei pieţe a produselor şi 

serviciilor de reabilitare; 

 generalizarea şi răspîndirea experienţei avansate referitoare la dezvoltarea 

culturii fizice şi sportului pentru persoanele cu dizabilităţi şi invalizi, în special în 

centrele raionale ale Moldovei; 

 crearea întreprinderii de stat „Centrul de reabilitare fizică şi sport pentru 

invalizi” în scopul pregătirii loturilor naţionale ale Republicii Moldova şi al 

asigurării ştiinţifico-metodice a procesului de reabilitare, adaptare socială şi 

integrare a invalizilor. 

Realizarea unui complex de măsuri orientate spre dezvoltarea culturii fizice şi 

sportului de adaptare va avea drept rezultat: 

 alocarea sumelor necesare pentru realizarea optimă a proiectului naţional de 

instituţionalizare a culturii fizice adaptive ca sferă social-economică de stat pentru 

construirea şi dotarea edificiilor sportive şi a celor de reabilitare pentru invalizi şi 

persoane cu dizabilităţi psihofizice; 



 67 

 elaborarea şi implementarea unor metodici complexe de diagnosticare şi 

apreciere a stării sănătăţii şi a calităţii vieţii invalizilor şi a persoanelor cu 

dizabilităţi psihofizice, ca direcţie independentă a activităţii medico-sociale şi de 

cultură fizică de reabilitare, în cadrul căreia numărul de capacităţi păstrate, 

redobîndite sau însuşite ale activităţii de cultură fizică, care determină gradul de 

automanifestare socială a individului;  

 organizarea sistematică a unei testări de amploare a indicilor nivelului de 

sănătate conform parametrilor dezvoltării fizice, ai gradului de pregătire fizică şi 

funcţională a tuturor categoriilor de vîrstă a populaţiei; 

 asigurarea unei dinamici pozitive a indicilor sănătăţii psihofizice pe 

parcursul tuturor anilor de studii şi în procesul activităţii vitale a populaţiei RM şi 

reducerea morbidităţii; 

 antrenarea invalizilor şi persoanelor cu dizabilităţi psihofizice din RM în 

practicarea activă a culturii fizice adaptive şi sportului în procesul de adaptare şi 

reabilitare motrice şi psihosocială, în baza realizării volumului necesar de activitate 

motrice şi a creării unui mediu accesibil pentru îndeplinirea acesteia; 

 crearea unei vaste infrastructuri cu destinaţie adaptivă, sportivă şi asanativă 

pentru invalizi în conformitate cu standardele sociale şi speciale ştiinţific 

argumentate; 

 sporirea numărului de invalizi care practică independent şi organizat cultura 

fizică şi sportul adaptiv pînă la cota de 40-50% din numărul total;  

 îmbunătăţirea unui şir de indici social-economici (creşterea capacităţii de 

muncă şi a randamentului activităţii, reducerea cheltuielilor legate de bolile 

profesionale, traumatisme etc.) în sfera de producţie a întreprinderilor specializate 

pentru invalizi şi persoane cu dizabilităţi psihofizice; 

 elaborarea şi implementarea unei programe de pregătire profesională a 

cadrelor didactice şi medicale, care urmează să realizeze conţinutul esenţial al 

culturii fizice şi sportului adaptiv în baza unei abordări specializate complexe a 

activităţii cu invalizii şi persoanele cu dizabilităţi, ca personalităţi psihosociale 

active şi împlinite; 
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 extinderea ariei informaţionale a publicaţiilor periodice, a manualelor, a 

emisiunilor radiofonice şi televizate, a internetului, reflectarea detaliată în mass-

media a acţiunilor sportive şi de asanare, a competiţiilor internaţionale, a 

experienţelor reuşite de recuperare motrice adaptivă în scopul formării unei 

concepţii optimiste despre lume şi a unei poziţii active de viaţă a populaţiei cu 

dizabilităţi. 

 

2.4. Pregătirea fizică a recruţilor şi dezvoltarea probelor de sport militar-

aplicative şi profesional-aplicative 

În prezent, în Republica Moldova, problema fortificării sănătăţii şi a formării 

calităţilor psihofizice şi a capacităţilor motrice ale recruţilor a devenit importantă la 

nivel naţional. Cea mai mare îngrijorare o constituie gradul de pregătire pentru 

serviciul militar, ale cărui componente determină calitatea resurselor de apărare, de 

muncă şi a celor sociale ale populaţiei. Una dintre direcţiile principale în 

soluţionarea problemei cu privire la capacitatea de apărare a ţării, a păstrării şi 

fortificării sănătăţii şi a dezvoltării capacităţilor fizice ale recruţilor este de a le 

educa un anumit sistem de calităţi morale şi valorice necesare în activitatea socială.   

Sistemul de învăţămînt şi de educaţie ce s-a constituit în ţara noastră nu le 

formează tinerilor recruţi motivaţia cuvenită pentru un mod sănătos de viaţă, nu le 

asigură un nivel suficient de pregătire fizică şi posibilităţi motrice optime, nu 

dispune, în măsură cuvenită, de mijloace de educaţie patriotică. 

Dinamismul şi instabilitatea societăţii, deformarea multor reguli şi norme 

privind relaţiile dintre oameni au complicat procesul de socializare a personalităţii, 

au redus gradul de pregătire fizică a recruţilor pentru serviciul militar. 

Analiza activităţii de cultură fizică şi sport a tinerilor recruţi permite a 

constata un şir de contradicţii: 

 între complexul de elaborări teoretice ale sistemului de educaţie fizică a 

tinerei generaţii şi asigurarea pregătirii fizice a tinerilor recruţi cu programe şi cu 

recomandări metodice; 
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 între abordări nesistematizate în soluţionarea problemelor pregătirii fizice a 

recruţilor şi necesitatea creării unui sistem unic de pregătire, care include 

dezvoltarea capacităţilor fizice, morale, volitive şi a calităţilor patriotice; 

 între bazele normative ale pregătirii recruţilor şi cerinţele paradigmei 

educaţiei fizice orientate spre formarea personalităţii. 

În anul 2012, comisiile pentru recruţi au studiat starea sănătăţii mai multor mii 

de tineri. Conform rezultatelor examenului medical, au fost declaraţi inapţi pentru 

serviciul militar circa 40% dintre recruţi. Printre bolile principale, din cauza cărora 

au fost scutiţi sau li s-a amînat încorporarea în serviciul militar, prevalează 

afecţiunile aparatului locomotor (mai mult de 30%), ale sistemului nervos (mai 

mult de 10%), ale organelor digestive (mai mult de 12%). 

O problemă aparte o prezintă depistarea, printre tinerii recruţi, a persoanelor 

cu boli şi dereglări psihice, precum şi a persoanelor dependente de droguri şi 

alcool. În ultimii 5 ani, pentru prima dată a crescut cu o treime numărul 

adolescenţilor de 15-17 ani bolnavi de alcoolism şi cu un sfert numărul celor 

afectaţi de narcomanie. 

Ca rezultat, o parte considerabilă a tinerilor chemaţi sub arme nu ţin piept 

eforturilor fizice şi celor moral-psihologice din primele luni ale serviciului militar. 

Totodată, acest fapt nu este doar consecinţa unor probleme legate de starea 

sănătăţii, a nivelului nesatisfăcător al dezvoltării fizice a premilitarilor, ci şi a 

sistemului neeficient de măsuri asanative. Reformarea Forţelor Armate, apariţia 

tehnicii şi a armelor noi de luptă, creşterea mobilităţii armatei şi a dificultăţilor de 

îndeplinire a sarcinilor militare, în timp ce s-au redus termenul de serviciu militar 

şi timpul pentru adaptarea recrutului, sporesc brusc cerinţele faţă de nivelul de 

pregătire a tinerilor de vîrsta respectivă. 

În situaţia creată, cînd cerinţele faţă de gradul de pregătire fizică a tinerilor 

recruţi sporesc, iar sănătatea şi nivelul dezvoltării fizice a tinerilor se înrăutăţesc, 

apare necesitatea activizării procesului de pregătire a tinerei generaţii pentru 

serviciul în rîndurile Forţelor Armate, în organele securităţii şi în cele de asigurare 

a ordinii publice în baza institualizării culturii fizice aplicative de stat, în al cărei 
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sistem, alături de pregătirea profesională şi patriotică, nivelul pregătirii fizice a 

tineretului trebuie să se ridice la o nouă treaptă calitativă. 

Printre factorii principali care influenţează negativ asupra stării actuale a 

culturii fizice militar-aplicative şi profesional-aplicative în Republica Moldova, 

trebuie menţionaţi: 

 imperfecţiunea asigurării legislative şi normativ-juridice a culturii fizice 

aplicative, inclusiv a componentei pe care o reprezintă probele tehnice de sport, 

chiar în Legea cu privire la cultura fizică şi sport; 

 lipsa unei instituţii sociale de cultură fizică militar-aplicativă şi aplicativ-

profesională, care ar fi parte componentă a proceselor social-pedagogice, orientate 

spre formarea şi perfecţionarea pregătiri recruţilor pentru asimilarea sarcinilor 

profesionale în cadrul organizaţiilor specializate, precum şi pentru un 

comportament adecvat în condiţii extremale; 

 lipsa de condiţii pentru formarea recruţilor din punct de vedere fizic, moral 

şi psihologic, care au o motivaţie pozitivă faţă de serviciul militar, şi au fost 

pregătiţi pentru serviciul militar şi la specialităţile de evidenţă militară; 

 lipsa bazei tehnico-materiale a probelor de sport militar-aplicative şi 

profesional-aplicative pentru recruţi la toate nivelurile teritorial-administrative ale 

Republicii Moldova; 

 lipsa unei reţele de complexe de cultură fizică asanativă, de cluburi sportive 

pentru copii şi tineret, de cluburi (şcoli) sportive tehnice pentru copii şi tineret, şi 

de echipe sportive care să funcţioneze pe baza instituţiilor de învăţămînt la locul de 

trai; 

 lipsa infrastructurii industriale de producere a tehnicii sportive naţionale, a 

inventarului sportiv şi a utilajului pentru cultura fizică aplicativă în învăţămîntul 

primar; 

 necorespunderea edificiilor sportive existente destinate probelor tehnice de 

sport cu normele sanitaro-igienice, fapt ce impune reconstruirea lor. 
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În prezent, soluţionarea problemei privind dezvoltarea şi optimizarea culturii 

fizice aplicative destinate recruţilor trebuie să prevadă următoarele sarcini 

esenţiale: 

 elaborarea amendamentelor pentru actele normativ-juridice şi legislative, a 

regulamentelor de tip instituţional privind cultura fizică aplicativă pentru recruţi, 

inclusiv privind probele de sport tehnice; 

 elaborarea unor mecanisme normativ-juridice şi organizaţional-economice 

de atragere şi utilizare a surselor de finanţare din buget şi extrabuget în scopul 

dezvoltării probelor de sport militar-aplicative şi profesional-aplicative; 

 crearea unui sistem al culturii fizice militar-aplicative şi profesional-

aplicative pentru recruţi, orientat spre dezvoltarea institutului social al culturii 

fizice aplicative; 

 intensificarea coordonării şi extinderea interacţiunii instituţiilor militare şi 

specializate, a celor medicale şi de cultură fizică şi sport în vederea planificării şi 

desfăşurării acţiunilor de perfecţionare a procesului de cultură fizică aplicativă 

pentru recruţi; 

 elaborarea şi implementarea sistemului de monitorizare anuală a stării 

sănătăţii, a dezvoltării fizice şi a nivelului de pregătire psihologică a tinerilor; 

 perfecţionarea calificării profesionale a lucrătorilor medicali care participă la 

examinarea medicală a cetăţenilor ce sunt luaţi la evidenţa militară primară şi 

înrolaţi în Forţele Armate, în domeniul specializării de bază şi al expertizei 

medico-militare; 

 atragerea tineretului în practicarea probelor de sport militar-aplicative şi 

profesional-aplicative, cu concursul Clubului Sportiv al Armatei Naţionale şi al 

federaţiilor de profil; 

 extinderea reţelei complexelor de cultură fizică medicală şi de asanare, a 

cluburilor sportive pentru copii şi tineret, a cluburilor (şcolilor) sportive tehnice 

pentru copii şi tineret şi a echipelor sportive care funcţionează în baza instituţiilor 

de învăţămînt şi la locul de trai; 
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 asigurarea edificiilor sportive cu utilaj modern în scopul dezvoltării probelor 

de sport militar-aplicative şi profesional-aplicative; 

 formarea unor mecanisme de atragere a surselor din extrabuget în scopul 

dezvoltării şi susţinerii probelor de sport orientate spre asigurarea pregătirii 

tineretului pentru serviciul militar; 

 perfecţionarea sistemului de interacţiune a instituţiilor de învăţămînt de toate 

nivelurile cu organizaţiile de veterani ai acţiunilor militare şi ai conflictelor armate, 

cu muzeele gloriei militare, precum şi stabilirea unor legături de patronaj cu 

unităţile militare; 

 interacţiunea structurilor organelor puterii executive cu organizaţiile publice 

care se ocupă de educaţia patriotică; 

 editarea şi răspîndirea literaturii militar-patriotice (artistică, memorialistică, 

ghiduri, îndrumare metodice pentru asociaţiile militar-patriotice), inclusiv pe 

suport electronic; 

 crearea unui ciclu de emisiuni radiofonice şi televizate populare, consacrate 

probelor de sport militar-aplicative şi profesional-aplicative, organizarea 

transmisiunilor competiţiilor republicane şi internaţionale la televiziunea naţională; 

 alocarea de mijloace financiare în vederea creării unor tabere militar-

sportive multifuncţionale în fiecare raion al RM; 

 organizarea şi desfăşurarea cantonamentelor de instruire, cu durata de pînă 

la o săptămînă, pentru tinerii care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt liceal 

şi în şcolile profesionale din Republica Moldova în baza unităţilor militare ale 

Armatei Naţionale, precum şi în baza material-didactică a instituţiilor Ministerului 

Educaţiei, ale Ministerului Tineretului şi Sportului ale RM. 

Realizarea complexului de măsuri orientate spre dezvoltarea culturii fizice 

aplicative şi a probelor de sport va avea următoarele rezultate: 

 formarea bazei juridice, tehnico-materiale şi ştiinţifico-metodice necesare 

pentru dezvoltarea şi susţinerea ulterioară a culturii fizice aplicative, a probelor de 

sport militar-aplicative, profesional-aplicative şi tehnice; 



 73 

 formarea unui sistem unic de evaluare a calităţii pregătirii privind bazele 

serviciului militar în cadrul instituţiilor de învăţămînt, orientat spre îmbunătăţirea 

condiţiilor de pregătire a tineretului pentru serviciul militar; perfecţionarea bazei 

material-instructive a culturii fizice aplicative şi a probelor de sport tehnice; 

 crearea unei comisii interdepartamentale (Ministerul Apărării, Ministerul 

Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului) în scopul 

coordonării problemelor privind pregătirea tineretului pentru serviciul militar; 

 elaborarea unor criterii de apreciere a eficacităţii utilizării edificiilor 

destinate pregătirii tineretului pentru serviciul militar, inclusiv a instituţiilor de 

învăţămînt, a unităţilor sportive, tehnico-sportive şi a celor ale Ministerului 

Apărării (poligoane de instruire, trasee tehnice etc.); 

 crearea condiţiilor care ar permite perfecţionarea nivelului de pregătire a 

tineretului pentru serviciul militar, formarea bazei legislative, organizaţionale şi 

financiare pentru intensificarea eforturilor de susţinere a dezvoltării infrastructurii 

culturii fizice aplicative şi a probelor de sport tehnice; 

 reformarea sistemului de determinare a gradului de pregătire pentru serviciul 

militar şi crearea unui sistem efectiv de acţiuni medicale şi de asanare; 

 elaborarea unei programe naţionale complexe de educaţie patriotică, în care 

să fie luate în considerare cerinţele unice privind organizarea pregătirii tineretului 

pentru serviciul militar, activităţi coordonate în sfera educaţiei, a ocrotirii sănătăţii, 

a culturii fizice şi sportului; 

 creşterea numărului de organizaţii sportive, tehnico-sportive şi a edificiilor 

de acest tip în scopul practicării probelor de sport militar-aplicative şi profesional-

aplicative; 

 crearea, pînă în a. 2015, a instituţiei metodico-didactice de stat ,,Centrul de 

probe de sport militar-aplicative şi profesional-aplicative”, precum şi a 

subdiviziunilor municipale ale acestuia; 

 introducerea unei specializări la cultura fizică aplicativă şi probele de sport 

tehnice în cadrul USEFS, cu concursul Ministerului Apărării, al Ministerului 

Afacerilor Interne şi al federaţiilor de profil; 
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 creşterea numărului de antrenori calificaţi şi de antrenori-profesori în cadrul 

organizaţiilor sportive şi aplicativ-sportive, care vor activa conform specialităţii; 

 elaborarea şi implementarea Complexului naţional de cultură fizică şi sport 

pentru recruţi, în vederea evaluării gradului de pregătire fizică, sportivă şi tehnico-

sportivă; 

 creşterea numărului de recruţi care vor deţine categorii sportive la momentul 

înrolării în Armata Naţională şi în subdiviziunile organelor de securitate şi 

asigurare a ordinii publice. 

 

2.5. Cultura fizică aplicativă a militarilor şi a colaboratorilor organelor 

de securitate şi de asigurare a ordinii publice 

Cultura fizică aplicativă a militarilor şi colaboratorilor organelor de securitate 

şi de asigurare a ordinii publice constituie o parte componentă a unui sistem 

general de instruire şi educaţie a efectivului Forţelor Armate şi a altor formaţiuni 

specializate ale Republicii Moldova, constituite în corespundere cu legile de stat 

ale Republicii Moldova, fiind direcţionată spre pregătirea psihofizică şi motrice a 

efectivului pentru activitatea profesională. 

În documentele de directivă existente privind pregătirea de luptă este 

menţionat că pregătirea fizică a militarilor activi este parte componentă a pregătirii 

generale şi, alături de alte tipuri ale ei – tactică, tehnică, specială – condiţionează în 

mod decisiv eficienţa folosirii în luptă a militarilor, a subunităţilor şi unităţilor, de 

aceea este absolut necesar a acorda cea mai mare atenţie pregătirii fizice a 

militarilor. 

Conform teoriei şi practicii artei militare, nivelul de pregătire fizică a tinerilor 

soldaţi înrolaţi în Forţele Armate constituie un fapt important pentru accelerarea 

adaptării lor la condiţiile serviciului şi la cele de instruire militară profesională. 

Totodată, în ultimul timp, nivelul pregătirii fizice a unei părţi considerabile a 

rezervei tinere nu corespunde pe deplin cerinţelor actuale, ceea ce îngreuiază 

considerabil asimilarea calitativă a programei nu numai la pregătirea fizică, ci şi la 

alte discipline vizînd pregătirea de luptă. 
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În condiţiile actuale, soluţionarea problemei privind dezvoltarea şi 

optimizarea culturii fizice aplicative pentru militari şi colaboratorii organelor de 

securitate şi de asigurare a ordinii publice trebuie să prevadă: 

 elaborarea unei concepţii, argumentate din punct de vedere ştiinţific, privind 

cultura fizică militară aplicativă şi a subsistemului acesteia (pregătirea fizică), 

ţinînd seama de ansamblul de factori: 

1. Concretizarea scopurilor şi a conţinutului instructiv ale culturii fizice 

militar-aplicative la nivel de ordine şi directive ale ministerelor respective. 

2. Stabilirea standardelor şi a nivelului de pregătire fizică a efectivului, în 

funcţie de vîrsta şi specificul îndeplinirii sarcinilor de serviciu. 

3. Elaborarea indicilor reali de finanţare necesară pentru realizarea sarcinilor 

de pregătire fizică. 

4. Evaluarea stării şi a posibilităţilor bazei tehnico-materiale pentru 

activităţile de pregătire fizică şi sport. 

5. Elaborarea unui sistem normativ de cultură fizică militară aplicată şi de 

pregătire psihofizică. 

6. Stabilirea condiţiilor şi a standardelor asigurării medicale a procesului de 

pregătire fizică. 

7. Stabilirea, pe bază ştiinţifică, a volumului de timp pentru desfăşurarea 

tuturor formelor de cultură fizică militară aplicată şi de pregătire fizică.  

8. Elaborarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a tuturor formelor de 

cultură fizică militară aplicată. 

9. Studierea interesului militarilor şi al colaboratorilor organelor de securitate 

şi de asigurare a ordinii publice faţă de cultura fizică şi sport. 

10. Dezvoltarea probelor de sport departamentale ale Forţelor Armate ale 

Republicii Moldova şi introducerea lor în Registrul Naţional ca probe de sport 

militar-aplicative. 

11. Pregătirea profesională a conducătorilor şi organizatorilor culturii fizice 

militar-aplicative conform metodicii de organizare a activităţii instructive şi de 

antrenament. 
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12. Organizarea şi desfăşurarea activităţii sportive cu diferite categorii de 

militari şi colaboratori ai organelor de securitate şi de asigurare a ordinii publice, 

luînd în consideraţie interesele lor cu privire la cultura fizică şi sport, care ar 

contribui la consolidarea tradiţiilor sportive. 

13. Desfăşurarea măsurilor sportive departamentale şi interdepartamentale la 

probele de sport profesional-aplicative, militar-aplicative etc. 

14. Desfăşurarea unor concursuri de activitate sportivă.  

15. Construirea unor noi edificii sportive şi reconstruirea celor existente, 

efectuarea reparaţiei curente şi capitale a unităţilor sportive ale subunităţilor 

militare. 

Realizarea ansamblului de măsuri orientate spre dezvoltarea culturii fizice 

militar-aplicative va avea drept rezultat: 

 creşterea nivelului de asigurare a unităţilor militare şi a subunităţilor de 

securitate şi de asigurare a ordinii publice, a instituţiilor de învăţămînt militar, a 

organizaţiilor departamentelor menţionate ale Forţelor Armate cu edificii sportive 

în corespundere cu normele stabilite de Ministerul Apărării, ministerele şi 

departamentele organelor de securitate şi de asigurare a ordinii publice; 

 reducerea termenelor de adaptare a recruţilor la condiţiile de serviciu 

militar; 

 studierea minuţioasă a nivelului de pregătire şi de dezvoltare fizică a 

recruţilor; 

 supravegherea calităţii asimilării de către soldaţi a programei de pregătire 

fizică şi stabilirea nivelului minim al pregătirii fizice; 

 studierea interacţiunii dintre indicii nivelului iniţial al pregătirii fizice şi 

rezultatul instruirii militare profesionale; 

 elaborarea recomandărilor practice pentru aplicarea exerciţiilor fizice în 

selecţia profesională; 

 elaborarea cerinţelor faţă de nivelul de pregătire fizică a soldaţilor de 

diferite specialităţi militare; 
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 sporirea numărului de militari şi de colaboratori ai organelor de securitate şi 

de asigurare a ordinii publice, care au susţinut normativele la pregătirea fizică şi 

care au obţinut calificativele ,,bine” şi ,,excelent”; 

 sporirea numărului de militari şi de colaboratori ai organelor de securitate şi 

de asigurare a ordinii publice, care practică în timpul liber cultura fizică şi sportul 

cel puţin 6 ore pe săptămînă; 

 sporirea cu 100% a numărului de edificii sportive asigurate cu echipament 

sportiv, utilaj şi inventar în corespundere cu cerinţele Ministerului Apărării al RM, 

ale ministerelor şi departamentelor organelor de securitate şi de asigurare a ordinii 

publice; 

 asigurarea unui caracter atractiv, emotiv, estetic, solemn activităţilor şi 

măsurilor sportive; 

 utilizarea maximă a tuturor mijloacelor pentru sporirea prestigiului 

serviciului militar (manifestări demonstrative ale unităţilor specializate, reclama 

sportivilor renumiţi ai Forţelor Armate, promovarea sportului militar la radio şi 

televiziune, desfăşurarea sărbătorilor sportive, inclusiv pentru recruţi, extinderea 

tematicii sportive militare în mass-media etc.).    



III. SPORIREA PUTERII DE CONCURENŢĂ A SPORTULUI 

MOLDOVENESC PE ARENA INTERNAŢIONALĂ, DEZVOLTAREA 

SPORTULUI PENTRU COPII ŞI TINERET ŞI A SISTEMULUI DE 

PREGĂTIRE A REZERVELOR SPORTIVE 

 

3.1. Dezvoltarea sportului pentru copii şi tineret şi a sistemului de 

pregătire a rezervelor sportive 

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 953 antrenori-profesori de diferită calificare profesională. 

Printre cauzele care diminuează considerabil gradul de eficacitate a pregătirii 

multianuale a rezervelor sportive ale RM pot fi menţionate: 

- 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; 

- lipsa argumentării programo-normative a procesului de pregătire multianuală 

a rezervelor sportive; 

- lipsa unui sistem multianual, ştiinţific argumentat, de selecţie a sportivilor de 

perspectivă pentru completarea loturilor naţionale ale RM la diferite probe de 

sport;  

- lipsa condiţiilor elementare de realizare a obiectivelor procesului de instruire 

şi antrenament; 

- inoportunitatea restricţiilor de vîrstă în completarea grupelor la diferite etape 

ale pregătirii multianuale a rezervelor sportive; 
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- 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; 

- utilizarea ineficientă a potenţialului ştiinţific al Centrului de Cercetări 

Ştiinţifice în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului al USEFS în procesul de 

pregătire a rezervelor sportive; 

- lipsa de specialişti de înaltă calificare în sistemul de pregătire a rezervelor 

sportive, care ar realiza procesul de antrenament în şcolile cu profil sportiv de 

diferit tip; 

- lipsa unei strategii de dezvoltare a sistemului de organizaţii care asigură 

pregătirea rezervelor sportive pe termen lung; 

- 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; 

- interacţiunea ineficientă, precum şi lipsa unei delimitări clare a 

împuternicirilor între diferiţi subiecţi ai administrării sportului în pregătirea 

rezervelor sportive pentru loturile naţionale ale RM; 

- imperfecţiunea bazei normativ-juridice, care ar reglementa activitatea 

şcolilor cu profil sportiv: adică stabilirea normelor de remunerare a muncii 

antrenorilor şi profesorilor, inclusiv pentru succese deosebite ale discipolilor; a 

condiţiilor de atribuire a categoriilor de calificare pentru antrenori-profesori; a 

volumului maximal al activităţii de instruire şi antrenament; a organizării 

procesului de instruire şi antrenament etc.; 

- lipsa asigurării financiare, garantate de stat, a acţiunilor sportive republicane 

şi locale pentru elevii şcolilor sportive; 

- starea nesatisfăcătoare a activităţii şcolilor cu profil sportiv, precum şi a 

sferei controlului privind eficacitatea activităţii lor. 

În domeniul dezvoltării sistemului de pregătire a rezervelor sportive ale RM, 

au fost stabilite următoarele priorităţi: 
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- elaborarea concepţiei de dezvoltare a unui sistem unitar de pregătire 

multianuală a rezervelor sportive ale RM pe termen lung; 

- crearea condiţiilor necesare pentru realizarea procesului de instruire şi de 

antrenament, care ar spori nivelul calităţii pregătirii rezervelor sportive; 

- asigurarea metodico-ştiinţifică şi cu programe a sistemului de pregătire 

multianuală a rezervelor sportive; 

- sporirea cheltuielilor obligatorii din bugetele de toate nivelurile (orăşeneşti, 

municipale, raionale ş.a.) privind finanţarea procesului de pregătire a rezervelor 

sportive; 

- sporirea nivelului de responsabilitate pentru rezultatele activităţii 

organizaţiilor bugetare care realizează pregătirea rezervelor sportive; 

- perfecţionarea sistemului de pregătire profesională, de sporire a nivelului de 

calificare, atestare şi eliberare a licenţelor specialiştilor care asigură pregătirea 

rezervelor sportive; 

- crearea unui sistem de stat pentru susţinerea şcolilor cu profil sportiv; 

- perfecţionarea structurii şi sistemului de gestionare a organizaţiilor de stat, 

responsabile de pregătirea rezervelor sportive. 

În scopul modernizării sistemului de pregătire a rezervelor sportive ale RM 

este necesar: 

- a subvenţiona cercetările ştiinţifice privind bazele teoretico-metodice şi 

medico-biologice ale sistemului de pregătire a rezervelor sportive; 

- a crea, pe lîngă Centrul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Educaţiei Fizice 

şi Sportului (CCŞEFS) al USEFS, o bază informaţională de date, finanţată din 

buget, privind nivelul dezvoltării fizice, al pregătirii motrice şi al stării sănătăţii 

copiilor şi adolescenţilor, precum şi al candidaţilor şi membrilor loturilor naţionale 

ale RM în probele de sport prioritare; 

- a crea, pe bază de buget, pe lîngă CCŞEFS al USEFS, laboratoare de control 

complex pentru aprecierea stării diferitelor compartimente ale pregătirii sportive a 

candidaţilor şi membrilor loturilor naţionale ale RM în probele de sport prioritare; 
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- a implementa un sistem de selecţie multianuală a celor mai talentaţi sportivi 

conform unor criterii obiective, unor proceduri de diagnosticare şi evaluare a 

criteriilor de selecţie etc.; 

- a elabora obiectivele globale ale pregătirii multianuale a rezervelor sportive, 

caracteristicile-model (etaloane) ale gradului de pregătire, nivelurile admisibile de 

aplicare a mijloacelor de antrenament; 

- a elabora programe standardizate de instruire şi antrenament la probele de 

sport prioritare pentru şcolile sportive de diferit tip; 

- a asigura nivelul minim necesar al dotării tehnico-materiale a procesului de 

pregătire a rezervelor sportive; 

- a crea centre regionale de pregătire a rezervelor sportive (nord, centru, sud); 

- a elabora strategia, pe termen lung, a reorganizării sistemului de administrare 

a organizaţiilor de stat responsabile de pregătirea rezervelor sportive; 

- a organiza o reţea de secţii sportive la probele de sport prioritare pe lîngă 

instituţiile de învăţămînt preuniversitar (facultativ) în localităţile în care lipsesc 

şcolile cu profil sportiv sau a mări numărul de şcoli sportive polivalente; 

- a trece toate şcolile specializate cu profil sportiv în subordinea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, iar şcolile complexe – în subordinea Ministerului 

Educaţiei; 

- a perfecţiona baza normativ-juridică a activităţii organizaţiilor de pregătire 

sportivă, ce realizează procesul de instruire şi antrenament, precum şi a elabora 

proiectul legii care ar stabili statutul juridic al organizaţiilor date, drepturile şi 

obligaţiunile lor, principiile funcţionării şi ale relaţiilor cu sportivii; 

- a elabora proiectul legii despre stabilirea normelor de asigurare a populaţiei 

cu organizaţii de profil sportiv şi de prestare a serviciilor în sfera culturii fizice şi 

sportului; 

- a optimiza finanţarea activităţii organizaţiilor bugetare responsabile de 

calitatea pregătirii rezervelor sportive (începînd cu Ministerul şi terminînd cu 

şcolile sportive de tip diferit), prin reducerea aparatului administrativ; 
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- a spori responsabilitatea conducerii organizaţiilor de rang diferit (de la 

Minister pînă la şcolile sportive de tip diferit şi licee cu profil sportiv), în scopul 

eficientizării pregătirii sportivilor, a activităţii subdiviziunilor; 

- a interzice, în organizaţiile bugetare de diferit nivel (începînd cu Ministerul 

şi terminînd cu şcolile sportive şi liceele cu profil sportiv), activitatea specialiştilor 

care nu au studii superioare în domeniul culturii fizice şi sportului; 

- a perfecţiona şi a implementa, pe bază de acte normative, metodica finanţării 

organizaţiilor bugetare în care se desfăşoară activitatea de pregătire a rezervelor; 

- a spori finanţarea bugetară de stat şi a elabora mecanismul de obţinere a 

acesteia de către federaţiile RM în probele de sport prioritare în scopul desfăşurării 

unor acţiuni care vizează atît pregătirea candidaţilor şi a membrilor loturilor 

naţionale ale ţării pentru competiţii de cel mai înalt rang (Jocurile Olimpice, 

campionatele mondiale şi europene, Cupele mondiale şi europene), cît şi pentru 

participarea la ele; 

- a spori finanţarea bugetară de stat şi a elabora mecanismul de acordare a 

acesteia sub formă de subvenţii pentru activitatea şcolilor sportive şi a altor 

organizaţii bugetare din RM, în care se desfăşoară procesul de instruire şi de 

antrenament; 

- a elabora mecanismul de acordare a finanţării bugetare şi a altui sprijin din 

partea statului organizaţiilor care înfăptuiesc pregătirea sportivilor în şcolile 

sportive şi cluburile sportive care le aparţin, ai căror discipoli sunt candidaţi sau 

membri ai loturilor naţionale ale ţării; 

- a spori numărul de competiţii sportive desfăşurate în cadrul pregătirii 

rezervelor sportive conform unui plan; 

- a institui, în statele de personal ale şcolilor sportive pentru copii şi tineret 

funcţia bugetară de antrenor responsabil de selecţie; 

- a monitoriza starea reală a bazelor de antrenament şi de competiţii, a 

utilajului şi inventarului; numărul de antrenori şi calificarea lor; numărul real al 

grupelor şi al sportivilor lor în vederea prognozării necesităţilor dezvoltării 

diferitelor probe de sport pe termen lung; 



 83 

- a elabora şi a implementa măsuri de stimulare a antrenorilor-profesori de 

calificare înaltă care activează cu sportivi începători sau cu sportivi la etape mai 

avansate ale formării măiestriei sportive; 

- a elabora şi a aplica, în procesul de formare profesională a cadrelor ce 

realizează pregătirea rezervelor sportive, un sistem cu mai multe niveluri de 

perfecţionare şi de atestare; 

- a elabora şi a aplica măsuri de stimulare a activităţii competiţionale 

performante a tinerilor sportivi. 

 

3.2. Creșterea puterii de concurență a sportului moldovenesc pe arena 

internațională 

Sportul moldovenesc, încă de la proclamarea independenţei Republicii 

Moldova în anul 1991, se află în criză totală. Instabilitatea politică, divizarea 

teritorială a ţării, incapacitatea guvernanţilor de a promova politici coerente în 

domeniul educaţiei fizice şi sportului, finanţarea insuficientă (doar 2,4 % din 

bugetul de stat în anul 2011, ceea ce reprezintă aproximativ 252 mln lei, pentru 

cultură, artă, tineret şi sport, dintre care sportului îi revin aproximativ 60 mln lei 

(0,7%); baza tehnico-materială precară, degradarea ei continuă - toate acestea au 

condus la apariţia unei crize profunde. 

Totuşi, în pofida tuturor greutăţilor, sportivii moldoveni continuă să obţină 

medalii pe arena internaţională, demonstrând că talentul este factorul decisiv în 

obţinerea performanţelor. Aceste medalii sunt rezultatul unei munci asidue de zi cu 

zi a sutelor de antrenori talentați și devotați profesiei. Situația existentă însă nu mai 

poate fi tolerată, dat fiind riscul unui dezastru total în domeniu.  

Este necesar, în regim de urgență, a elabora politici de stat eficiente în 

domeniul educației fizice și sportului, finanțate corespunzător din buget, printr-un 

articol aparte, pentru a ameliora situația existentă. 

Strategia de pregătire a sportivilor de performanță pentru concursurile de 

mare anvergură, inclusiv Jocurile Olimpice și campionatele mondiale, prevede 

realizarea următoarelor obiective: 
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- perfecționarea sistemului de pregătire a sportivilor de performanță; 

- elaborarea și adaptarea permanentă a conținutului și structurii tehnologiilor 

metodico-sportive, aplicate în procesul de antrenament la diferite etape ale 

perioadei competiționale, în funcţie de legitățile aclimatizării geografice și de fusul 

orar, în condițiile schimbării bruște a regimului de viață și în procesul deplasării 

sportivilor  la locurile de pregătire și de concurs; 

- realizarea unei planificări eficiente, a programării și dirijării optimale a 

procesului de antrenament și a activităţii competiționale a sportivilor de 

performanță; 

- selectarea celor mai eficiente mijloace și metode de antrenament, 

determinarea corectă a raportului dintre volumul și intensitatea eforturilor și a 

mijloacelor de refacere; determinarea eforturilor, în dependenţă de randamentul 

fizic individual al sportivilor; 

- aplicarea intensă a tehnologiilor noi, care să permită a modela totalitatea 

regimurilor competiționale și a fazelor activităților motrice (elemente singulare și 

structuri complexe), care completează practica de concurs a sportivilor de 

performanță și contribuie la obținerea de către aceștia a rezultatelor performante;  

- depistarea factorilor care influențează organismul sportivilor, modelând 

randamentul fizic și arealul motrice general al acestora;  

- elaborarea mijloacelor raționale și a metodelor de antrenament ale 

sportivilor de performanță; optimizarea conținutului și structurii procesului de 

pregătire, aplicarea şi implementarea tehnologiilor metodico-sportive avansate; 

- elaborarea tehnologiilor metodico-științifice și medico-biologice de 

perspectivă, a conținutului și structurii procesului de antrenament al sportivilor de 

performanță; 

- direcționarea sistemului activității competiționale a sportivilor de 

performanță spre obținerea punctului maxim al formei sportive în momentul 

concursurilor de obiectiv (Jocurile Olimpice și campionatele mondiale), în funcţie 

de formarea, dezvoltarea și menținerea acesteia și a capacităților individuale 

motrice ale fiecărui sportiv de performanță. 
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Rezolvarea problemelor ce țin de modernizarea procesului de pregătire a 

sportivilor de performanță presupune realizarea următoarelor acţiuni: 

- elaborarea programelor de dezvoltare a probelor de sport olimpice, 

paralimpice și deflimpice până în anul 2020, inclusiv crearea centrelor regionale 

(nord, centru, sud) de pregătire sportivă, asigurarea lor cu inventar și utilaj sportiv; 

criteriile de bază ale nivelului de dezvoltare a sportului trebuie să fie: obținerea de 

locuri premiante la competițiile internaționale de anvergură, inclusiv la Jocurile 

olimpice și campionatele mondiale; 

- creșterea numărului sportivilor de mare performanță (comparativ cu anul 

2012); a numărului de sportivi moldoveni care evoluează pentru cluburi sportive 

profesionale internaționale; a numărului de antrenori-profesori calificați (cu studii 

superioare în domeniu), implicați în pregătirea sportivilor de performanță; a 

numărului de activități sportive la diferite probe de sport, la nivel republican și 

local; 

- crearea centrelor republicane și regionale de pregătire sportivă pentru 

loturile naționale la probele de sport prioritare pentru Moldova: atletism, lupte 

libere și greco-romane, judo, box, canotaj, înot, tir, haltere,  biatlon ș.a.; 

- determinarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a sportului de 

performanță pentru regiunile nord, centru și sud ale Republicii Moldova; 

- crearea condițiilor necesare pentru funcționarea eficientă a Centrului 

Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale (CSPLN); 

- angajarea în câmpul muncii a antrenorilor loturilor naţionale la probele 

olimpice de sport, în bază de contract; 

- crearea loturilor sportive naționale de rezervă la toate probele prioritare 

olimpice de vară, avînd ca obiectiv pregătirea strict orientată spre Jocurile 

Olimpice din anii 2016 și 2020, și la probele olimpice de iarnă, în vederea 

pregătirii optime pentru Jocurile Olimpice din anii 2014 și 2018; organizarea unei 

selecții riguroase a sportivilor tineri în aceste loturi; elaborarea planurilor 

individuale de pregătire a acestora; crearea unui sistem operativ de control și 

analiză a eficacității procesului de antrenament, a programelor individuale de 
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asigurare farmacologică; 

- asigurarea sportivilor loturilor naționale de rezervă cu suport științifico-

metodic și medical, cu inventar și echipament sportiv necesar; oferirea garanțiilor 

sociale în formarea profesională a acestora; asigurarea cu locuri de muncă și cu 

locuințe, toate acestea fiind stipulate în contractele încheiate până în anii 2018-

2020; 

- crearea unui centru special de pregătire a sportivilor invalizi la probele 

paralimpice și deflimpice; 

- crearea unui sistem de stimulare morală și materială a antrenorilor care 

pregătesc sportivi invalizi; 

- elaborarea unui program de atragere a sportivilor invalizi în practicarea 

probelor de sport paralimpice și deflimpice; 

- crearea unui sistem de stagii, în cadrul loturilor naționale ale Moldovei, ale 

celor mai buni antrenori din țară; 

- 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. 

Rezolvarea problemelor referitoare la perfecționarea sistemului de 

asigurare științifico-metodică a loturilor naționale va include următoarele 

acţiuni: 

– crearea, în cadrul instituțiilor de bază responsabile de asigurarea științifico-

metodică a loturilor naționale sportive, a unor centre științifice moderne de 

cercetare a sportivilor, cu finanțare specială din bugetul de stat, având în dotare 

aparataj performant de ultimă generație, seturi mobile de cercetare și alt inventar și 

aparataj necesar, precum şi sporirea numărului de angajaţi ai acestor instituții; 

- crearea grupelor ştiinţifice complexe mobile în cadrul centrelor de 

asigurare ştiinţifico-metodică a loturilor naţionale; 

- repartizarea, în cadrul instituțiilor de bază responsabile de asigurarea 

științifico-metodică a loturilor naționale sportive, a diferitelor grupe de sport  
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olimpice, după cum urmează: USEFS – probele de sport ciclice și cele individuale; 

CSPLN – probele cu caracter de forță-viteză, jocurile sportive, probele de sport 

paralimpice și deflimpice;  

- repartizarea grupelor în instituțiile de bază responsabile de asigurarea 

științifico-metodică va fi considerată o activitate de cercetare științifică, de 

elaborări experimentale (cu finanțarea corespunzătoare), având următoarele 

obiective: a elabora metodologia generală a asigurării științifico-metodice; a 

desfășura examinarea sistematică a sportivilor loturilor naționale; a conlucra cu 

USEFS, cu alte instituții de învățământ, de cercetări științifice și medicale din țară; 

a întocmi recomandări pentru antrenori; a desfășura seminare pentru antrenorii 

loturilor naționale ale țării; a realiza controlul privind îndeplinirea programelor 

complexe orientate spre pregătirea pentru Jocurile Olimpice; a generaliza 

experiența internațională și a publica materiale informative; 

- asigurarea materială suficientă a specialiștilor de vază ai domeniului și 

tinerilor specialiști de perspectivă implicați în realizarea direcțiilor de bază ale 

asigurării științifico-metodice; 

- aplicarea unor noi forme eficiente de asigurare științifico-metodică, în baza 

relațiilor contractuale dintre federații la probele olimpice de sport şi organele locale 

ale puterii de stat care dirijează dezvoltarea educației fizice și sportului; dintre 

organizațiile obștești, organizațiile de bază și cele științifico-metodice. 

Realizarea complexului de măsuri orientate spre dezvoltarea sportului de 

mare performanță va avea următoarele rezultate: 

- creșterea puterii de concurenţă a sportului moldovenesc pe arena sportivă 

internațională; 

- crearea bazei republicane de pregătire olimpică la probele de sport 

prioritare; 

- consolidarea bazei tehnico-materiale și a infrastructurii probelor sportive 

olimpice, în scopul eficientizării pregătirii loturilor naționale; 

- elaborarea și implementarea noilor tehnologii de asigurare științifico-

metodică, medicală și informațională în procesul pregătirii sportivilor loturilor 
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naționale ale țării; 

- crearea unui sistem eficient de pregătire a antrenorilor de calificare înaltă; 

- creșterea eficienței cercetărilor științifice în scopul stabilirii mijloacelor, 

metodelor și formelor optime de pregătire a sportivilor loturilor naționale ale 

Moldovei; 

- acumularea, de către lotul olimpic al Moldovei, la Jocurile Olimpice de 

vară din anii 2016 și 2020 și la cele de iarnă din anii 2014 şi 2018, a unui număr 

mai mare de puncte, în clasamentul neoficial al echipelor, comparativ cu edițiile 

precedente; 

- evoluarea satisfăcătoare a sportivilor moldoveni la Jocurile Paralimpice și 

Deflimpice în perioada 2013-2020; 

- obținerea de către lotul sportiv național studențesc a minimum 10 medalii 

de diferită valoare la Universiadele mondiale, în perioada 2013-2020 și plasarea 

RM în topul primelor 50 de naţiuni ale lumii, în clasamentul neoficial pe echipe. 

 

3.3. Sportul profesional 

Există trei categorii de sport: pentru toţi, de performanţă şi profesional. 

Sportul profesional se aseamănă cu cel de performanţă (olimpic), în ceea ce 

priveşte cheltuielile şi lipsa totală de timp liber al sportivului. 

Sportul profesional presupune şi o activitate de antreprenoriat, al cărei scop 

este satisfacerea intereselor organizaţiilor sportive ale persoanelor ce şi-au ales 

sportul ca profesie şi ale spectatorilor; sportivul profesional este cel pentru care 

practicarea sportului este activitatea principală şi care primeşte, conform 

contractului, un salariu sau alt tip de remunerare financiară pentru pregătirea de 

competiţii şi participarea la ele. 

Unitatea structurală de bază a sportului profesional trebuie să fie Liga şi 

Asociaţia. În jocurile sportive, Liga reprezintă organul administrativ care întruneşte 

un anumit număr de echipe.  

Liga este unitatea organizaţională primară a sportului profesional. Clubul şi 

echipa constituie verigile de bază ale Ligii. 
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Structura business-ului în jocurile sportive este reglementată de un sistem de 

măsuri restrictive (rezerva sistemului): 

- selecţia jucătorilor echipelor (draft); 

- sistemul de contracte; 

- asigurarea controlului jucătorilor; 

- aplanarea litigiilor şi transferurile. 

În vederea consolidării relaţiilor cu alţi subiecţi ai sportului, este necesar a 

introduce cotizaţiile în sportul profesional pentru fiecare membru al ligii, care vor 

fi cheltuite, în scopuri concrete, de către stat şi/sau de către federaţiile sportive 

exclusiv pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor pentru copii şi tineret, 

precum şi pentru stimularea antrenorilor din sportul pentru copii şi tineret. 

Factorii principali ai atragerii unui număr mare de spectatori la competiţiile 

sportive profesionale sunt: 

- eficacitatea reclamei; 

- prezenţa sportivilor de elită în echipe şi sprijinul mass-media; 

- structura organizaţională a businessului sportiv; 

- crearea condiţiilor respective, în edificiile sportive, conform cerinţelor 

spectatorilor. 

În scopul dezvoltării ulterioare a sportului profesional în ţară, sunt necesare 

următoarele condiţii: 

- elaborarea şi adoptarea legii despre sportul profesional; 

- fondarea ligilor profesionale pe probe de sport; 

- susţinerea diferenţiată a probelor de sport în dependenţă de importanţa, 

tradiţiile şi gradul de dezvoltare a fiecăreia dintre ele la nivel naţional şi 

internaţional; 

- realizarea principiilor Programului de pregătire a sportivilor Republicii 

Moldova pentru participarea la Jocurile Olimpice de vară şi de iarnă; 

- perfecţionarea politicii investiţionale, care ar asigura dezvoltarea bazei 

tehnico-materiale a culturii fizice şi sportului; 
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- sporirea aportului cercetărilor ştiinţifice şi al lucrărilor experimentale în 

pregătirea sportivilor profesionali; formarea în acest scop a unor echipe de 

specialişti (antrenori, cercetători, medici sportivi, psihologi ş.a.) pentru pregătirea 

sportivilor profesionali; 

- elaborarea Programului naţional antidoping şi desfăşurarea activităţii de 

excludere a cazurilor de utilizare a substanţelor interzise; 

- perfecţionarea continuă a Clasificării Sportive Unice a Republicii Moldova 

şi a Calendarului competiţiilor interne şi internaţionale; 

- stabilirea numărului optim de sportivi profesionali (de echipe) pentru 

asigurarea dezvoltării industriei sportive de spectacol; 

- introducerea amendamentelor, inclusiv în legislaţia privind pensiile de 

muncă pentru sportivii profesionali. 

 

3.4. Promovarea politicii sportive internaţionale în Republica Moldova 

În prezent, politica sportivă internaţională practicată de către organizaţiile 

obşteşti ale Republicii Moldova este direcţionată spre încheierea acordurilor, 

protocoalelor şi memorandumurilor respective cu alte state. 

Direcţiile principale de colaborare prevăd: 

- schimbul de informaţie, de experienţă şi documentaţie privind diferite 

aspecte ale culturii fizice şi sportului; 

- vizite de lucru, schimb de echipe şi de antrenori; 

- conferinţe, simpozioane, expoziţii; 

- desfăşurarea competiţiilor, a meciurilor şi a cantonamentelor de instruire şi 

antrenament. 

În domeniul activităţii sportive internaţionale există următoarele probleme: 

- coordonarea nesatisfăcătoare a acţiunilor organizate de puterea executivă în 

domeniul sportului şi de federaţiile sportive în sfera activităţii sportive 

internaţionale; 

- reprezentarea nesatisfăcătoare a Moldovei în organele de lucru şi de 

conducere ale organizaţiilor sportive şi ale federaţiilor sportive internaţionale, a 
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căror activitate vizează problemele culturii fizice şi sportului, fapt care se explică 

prin criza de cadre calificate ce ar putea fi delegate de către federaţiile sportive 

moldoveneşti; 

- protejarea insuficientă a drepturilor sportivilor moldoveni la competiţiile 

internaţionale (posibilităţile pe care le oferă Arbitrajul Sportiv Internaţional nu sunt 

valorificate pe deplin); 

- finanţarea insuficientă a măsurilor sportive internaţionale, precum şi 

utilizarea neraţională a mijloacelor băneşti. 

În sfera politicii sportive internaţionale au fost stabilite următoarele 

priorităţi: 

- extinderea colaborării cu organizaţiile sportive internaţionale în direcţiile 

principale ale dezvoltării culturii fizice şi sportului; 

- dezvoltarea relaţiilor şi consolidarea poziţiilor în organizaţiile sportive 

europene, extinderea considerabilă a raporturilor de colaborare cu organizaţiile 

sportive asiatice, precum şi asigurarea dezvoltării stabile a relaţiilor cu 

organizaţiile sportive din diferite părţi ale lumii; 

- sprijinul colaborării internaţionale pe linia organizaţiilor sportive obşteşti, a 

celor publice de stat; 

- intensificarea colaborării cu organizaţiile sportive internaţionale pentru 

persoanele cu dizabilităţi şi invalizi; 

- dezvoltarea contactelor directe şi a relaţiilor dintre structurile municipale ale 

RM şi cele de peste hotare; 

- colaborarea dintre diferite organizaţii şi asociaţii, precum şi dintre cetăţenii 

RM şi partenerii din alte ţări în domeniul culturii fizice, sportului, al organizării 

odihnei active şi a turismului; 

- dezvoltarea colaborării cu organizaţii de peste hotare, care promovează 

sportul profesional şi show-business-ul sportiv. 

În scopul dezvoltării politicii sportive internaţionale în domeniul culturii fizice 

şi sportului, sunt necesare următoarele acţiuni: 
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- desfăşurarea, în Republica Moldova, a unor importante turnee sportive 

internaţionale; 

- organizarea primirii în ţară şi a plecării peste hotare a unor mari grupuri de 

suporteri (dezvoltarea turismului sportiv); 

- organizarea plecării cetăţenilor moldoveni peste hotare în scopul practicării 

diferitelor probe de sport şi al odihnei active; 

- dezvoltarea infrastructurii odihnei active în RM şi atragerea cetăţenilor 

străini; 

- cooptarea unor renumiţi antrenori străini în activitatea cu echipele sportive 

moldoveneşti, în primul rînd la probele de sport în care, pe parcursul mai multor 

ani, nu au fost înregistrate performanţe înalte pe arena sportivă internaţională; 

- schimbul de experienţă cu specialiştii sportivi străini (delegaţii, expoziţii, 

reuniuni, seminarii, mese rotunde comune etc.); 

- răspîndirea experienţei avansate în domeniul activităţii sportive prin 

intermediul relaţiilor internaţionale; 

- realizarea pregătirii sportivilor în cadrul cantonamentelor comune (peste 

hotare). 

În organizaţiile sportive internaţionale sunt necesare următoarele măsuri: 

- promovarea politicii internaţionale în domeniul sportului prin intermediul 

mass-media; 

- elaborarea unor proiecte internaţionale comune de dezvoltare a culturii fizice 

şi de asanare a populaţiei; 

- realizarea unor iniţiative, acorduri, foruri internaţionale multilaterale de 

formare a culturii sportului şi a sănătăţii (în familie, în instituţiile preşcolare, în 

şcoli, în instituţiile de învăţămînt superior), de dezvoltare a sportului pentru toţi şi 

a celui profesional; 

- promovarea politicii sportive internaţionale în spiritul prieteniei şi al 

patriotismului; 

- sporirea numărului de specialişti sportivi moldoveni în organizaţiile sportive 

internaţionale; 
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- pregătirea şi promovarea reprezentanţilor moldoveni în corpul de arbitri 

internaţionali în diverse federaţii sportive, asigurarea susţinerii statului şi ajutorului 

necesar în organizarea activităţii lor; 

- organizarea activităţii cu reprezentanţii ţărilor cu care Moldova se află în 

relaţii de prietenie şi cu cei ai federaţiilor sportive internaţionale în scopul 

susţinerii reciproce la adoptarea unor decizii referitoare la cele mai importante 

probleme ale mişcării sportive olimpice; 

- desfăşurarea forurilor ştiinţifice internaţionale privind unele aspecte actuale 

ale culturii fizice şi sportului; 

- aderarea la structurile internaţionale şi europene, care se ocupă de 

problemele culturii fizice şi sportului (Consiliul Ştiinţific European, Asociaţia 

Internaţională pe problemele educaţiei fizice, Confederaţia Europeană de 

Kinetoterapie etc.). 
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IV. BAZA ŞTIINŢIFICĂ ŞI ASIGURAREA CU PERSONAL A 

DOMENIULUI CULTURII FIZICE ŞI SPORTULUI DIN REPUBLICA 

MOLDOVA 

 

4.1. Priorităţile politicii de stat cu privire la dezvoltarea ştiinţei culturii 

fizice şi sportului  

În prezent, performanţele din domeniul sportului depind, într-o măsură 

considerabilă, de rezultatele cercetărilor ştiinţifice aferente unor discipline speciale 

(fiziologia, genetica, biochimia, psihologia, pedagogia, sociologia, managementul 

culturii fizice şi sportului etc.) şi generale (teoria adaptării, teoria sistemelor 

funcţionale, abordarea sistemică, sinergetica, cibernetica etc.). 

În sfera culturii fizice şi sportului din Republica Moldova nu funcţionează  

institute de cercetări ştiinţifice. În cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport activează Centrul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Educaţiei Fizice şi 

Sportului (CCŞEFS), Doctoratul, Seminarul Ştiinţific de Profil şi Consiliul 

Ştiinţific Specializat. 

O importanţă deosebită pentru dezvoltarea culturii fizice şi sportului o au 

cercetările care se desfăşoară atît în domeniul propriu-zis, cît şi în cele conexe ale 

cunoaşterii ştiinţifice a omului: biologia, medicina, psihologia, pedagogia, 

sociologia, culturologia etc. 

Necesitatea dezvoltării inovaţionale, a transformării cercetării ştiinţifice într-o 

competenţă fundamentală a universităţii de profil, inclusiv a implementării 

rezultatelor ştiinţifice în practica sportivă, impune elaborarea unei politici de stat 

axate şi pe dezvoltarea ştiinţei sportului, pe adoptarea mecanismelor de realizare a 

acesteia, în scopul optimizării activităţii de cercetare ştiinţifică şi a celei 

organizaţional - manageriale în domeniul culturii fizice şi sportului din Moldova. 

La ora actuală, există două direcţii de implementare a rezultatelor cercetărilor 

ştiinţifice în procesul de pregătire a sportivilor: 

- utilizarea datelor obţinute ca rezultat al elaborărilor fundamentale în 

domeniul teoriei şi metodicii antrenamentului sportiv, realizate de cadrele didactice 
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în procesul instructiv-educativ din instituţia de învăţămînt superior, al formării 

profesionale continue, la seminariile şi conferinţele ştiinţifico-practice: 

- aplicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, proces denumit şi asigurare 

metodico-ştiinţifică, în cadrul căruia cercetătorul îşi implementează elaborările 

(metodici, modalităţi de control, trenajoare) în pregătirea unor echipe concrete, 

împreună cu antrenorul. 

Problemele dezvoltării ştiinţei şi practicii de pregătire a cadrelor în sfera 

culturii fizice şi sportului din Republica Moldova sunt reflectate în Figura 4.1. şi se 

concretizează prin:  

 lipsa unei politici efective de pregătire a personalului în sfera ştiinţei 

sportului; 

  numărul insuficient de cadre ştiinţifice de înaltă calificare; 

 fluxul redus de tineri cercetători în domeniu; 

 numărul insuficient de centre ştiinţifice specializate dotate cu utilaj modern; 

 inexistenţa unei baze materiale a instituţiilor de învăţămînt şi a celor 

ştiinţifice de profil; 

 eficacitatea redusă a integrării ştiinţei culturii fizice şi sportului din 

Republica Moldova în spaţiul mondial; 

 lipsa îndrumarelor metodice şi a manualelor la diferite probe de sport şi 

necorespunderea celor existente cu standardele internaţionale actuale; 

 asigurarea ştiinţifico-metodică nesatisfăcătoare a echipelor naţionale la 

probele de sport olimpice; 

 lipsa unui sistem performant de pregătire a antrenorilor la o serie de probe 

de sport; 

 ponderea redusă a comenzii de stat privind formarea profesională a 

specialiştilor în domeniul culturii fizice şi sportului pentru perioada de pînă în a. 

2020; 

 lipsa unei concepţii despre dezvoltarea de lungă durată a ştiinţei culturii 

fizice şi sportului; 
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 salariile reduse ale colaboratorilor ştiinţifici şi inexistenţa factorilor 

motivaţionali de stimulare a perfecţionării profesionale continue a acestora. 

 

Figura 4.1. Problemele dezvoltării ştiinţei şi practicii de pregătire a cadrelor în 

sfera culturii fizice şi sportului din Republica Moldova 
 

Colaborarea eficientă a structurilor de stat cu cele în realizarea acţiunilor 

orientate spre dezvoltarea ştiinţei culturii fizice şi sportului se pot materializa prin 

următoarele acţiuni (Figura 4.2.): 
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 determinarea căilor de realizare a direcţiilor prioritare ale cercetării 

(teoretice, aplicative şi fundamentale) din domeniul culturii fizice şi sportului 

(conlucrarea dintre Ministerele de resort: Ministerul Educaţiei, al Sănătăţii, al 

Tineretului şi Sportului şi Academia de Ştiinţe a Moldovei); 

 stimularea contribuţiei savanţilor notorii în crearea tehnologiilor ştiinţifice 

avansate, inclusiv a tehnologiilor cu dublă destinaţie, sporirea eficacităţii 

producţiei de utilaj sportiv şi a infrastructurii de profil. 

 

Figura 4.2. Interacţiunea structurilor statale şi sociale în realizarea acţiunilor 

orientate spre dezvoltarea ştiinţei culturii fizice şi sportului 
 

Cerinţele faţă de politica inovaţională şi tehnico-ştiinţifică din sfera culturii 

fizice şi sportului sunt (Figura 4.3.): 

 planificarea direcţiilor de dezvoltare a metodologiei ştiinţei; 

 implementarea realizărilor ştiinţifice din domeniul disciplinelor conexe în 

practica sportului de performanţă; 

 alocarea unor subvenţii din partea statului şi finanţarea adecvată a ştiinţei 

în raport cu lucrările executate la comanda de stat; 

 creşterea producţiei tehnico-ştiinţifice pe piaţa naţională; 
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 realizarea unui ciclu complet de cercetări şi elaborări, care să includă 

metode medico-biologice, psihologice, sociologice şi pedagogice în scopul creării 

unor produse finite; 

 asigurarea colectivelor ştiinţifice apte să realizeze, la un nivel avansat, 

cercetările în domeniu; 

 stabilirea şi monitorizarea proceselor de globalizare în care ştiinţa culturii 

fizice şi sportului este angrenată; 

 asigurarea continuităţii colaborării internaţionale în sfera cercetărilor 

teoretice, aplicative şi fundamentale. 

 

Figura 4.3. Cerinţele faţă de politica inovaţională şi tehnico-ştiinţifică din sfera 

culturii fizice şi sportului 

 

4.2. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea ştiinţei sportului  

Pentru dezvoltarea ştiinţei sportului, este necesar a crea un Consiliu metodico-

ştiinţific (CMŞ), în componenţa căruia trebuie să fie incluşi reprezentanţii 

Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, Ministerului Tineretului şi 



 99 

Sportului, Academiei de Ştiinţe a Moldovei. CMŞ va îndeplini următoarele acţiuni: 

planificarea, elaborarea planului de cercetări ştiinţifice pentru 4-5 ani (realizarea 

comenzii de stat, coordonarea şi controlul acestei activităţi); contribuirea la 

implementarea în practică a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică; 

participarea la pregătirea şi perfecţionarea cadrelor pedagogice din domeniul 

sportului; contribuţia la perfecţionarea sistemului de pregătire a sportivilor de 

performanţă şi a rezervelor sportive.  

În CMŞ trebuie creată o comisie pentru instituţiile de învăţământ superior. De 

asemenea, o importanţă deosebită trebuie acordată asigurării pregătirii calitative a 

cadrelor ştiinţifice şi perfecţionării continue a calificării lor prin training-uri şi 

stagieri în institutele ştiinţifice de peste hotare. Trebuie aplicată pe larg practica 

deplasărilor savanţilor notorii la competiţiile internaţionale şi la stagierile de 

pregătire a sportivilor de clasă înaltă în componenţa loturilor naţionale. 

Una dintre realizările principale ale CMŞ în aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice 

în sistemul de pregătire a sportivilor de performanţă constă în crearea grupurilor 

ştiinţifice complexe (GŞC) conform probelor de sport şi a GŞC specializate (de 

exemplu, al psihologilor ş.a.). 

Grupul ştiinţific complex ar monitoriza în permanenţă aplicarea mecanismului 

tehnologic de asigurare metodico-ştiinţifică (AMŞ). Eficacitatea pregătirii 

sportivilor depinde, în mare parte, de faptul cum îşi organizează acest grup 

activitatea de AMŞ, respectiv: ce fel de aparataj există în dotare, ce metode sunt  

utilizate în investigaţia sportivilor, care este potenţialul ştiinţific disponibil şi care 

este atitudinea antrenorilor şi a sportivilor faţă de realizarea AMŞ. De regulă, în 

componenţa GŞC trebuie incluşi: conducătorul, adjuncţii săi pentru probleme 

medico-biologice şi probleme pedagogice, consultanţi (consilieri) ştiinţifici, 

medici, specialişti în biochimie, psihologie, personal tehnico-ingineresc. 

Potenţialul ştiinţific al GŞC, în fond, trebuie format din corpul profesoral-didactic, 

doctoranzi şi savanţi tineri ai USEFS, care au activat în GŞC pe baza liberului 

consimţământ. Stimularea principală a  muncii în GŞC va fi explorarea ştiinţifică şi 

realizarea cercetărilor privind tematica tezelor de doctorat, care în perspectivă ar 
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îmbunătăţi considerabil situaţia materială şi statutul savanţilor. Condiţiile materiale 

şi economice de cooptare a profesorilor se bazează pe micşorarea normei didactice 

la catedre şi pe includerea în componenţa echipelor care se află (pleacă) în 

cantonamente centralizate şi la competiţii. În ceea ce-i priveşte pe savanţii din 

Moldova, acest fapt trebuie să fie stipulat în rezoluţiile Ministerului Tineretului şi 

Sportului. 

Totodată, în componenţa CMŞ trebuie să activeze cadre titulare ale 

laboratoarelor ştiinţifice ale USEFS şi ale dispensarelor medico-sportive, iar 

activitatea lor în CMŞ ar trebui să fie încadrată în structura profesională la locul de 

muncă de bază. 

Direcţiile cercetărilor ştiinţifice şi ale activităţii inovaţionale trebuie să fie 

coordonate cu priorităţile politicii tehnico-ştiinţifice şi inovaţionale în ţară, ţinând 

seama de nivelul dezvoltării priceperilor motrice, a deprinderilor şi a calităţilor 

fizice de bază ale tinerei generaţii, de educaţia fizică pentru toţi, de sportul pentru 

copii şi tineret, de tehnologiile pregătirii sportivilor de cea mai înaltă calificare, de 

necesitatea cooptării tuturor păturilor societăţii moldoveneşti în practicarea culturii 

fizice şi sportului. 

De asemenea, este necesară o aplicare pe scară largă a tehnologiilor ştiinţifice 

şi informaţionale, perfecţionarea dotării tehnico-materiale a procesului de cercetări 

ştiinţifice, îmbunătăţirea calităţii pregătirii şi sporirea calificării colaboratorilor 

ştiinţifici şi a cadrelor didactice ştiinţifice. 

Condiţiile necesare pentru dezvoltarea ştiinţei sportului sunt (Figura 4.4.): 

 planificarea şi finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovaţională a 

instituţiilor de învăţământ superior; 

 crearea condiţiilor de susţinere a proiectelor inovaţionale în domeniul 

culturii fizice şi sportului de către centre şi laboratoare specializate; 

 desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în laboratoarele de profil în vederea 

soluţionării unor probleme primordiale ale culturii fizice şi sportului; 

 asigurarea pregătirii calitative a cadrelor ştiinţifice şi perfecţionarea lor 

profesională pe calea stagierii în institutele ştiinţifice de peste hotare; 
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  colaborarea dintre instituţiile de învăţămînt şi cele de cercetări ştiinţifice; 

  sporirea eficacităţii selecţiei candidaţilor pentru efectuarea studiilor la 

doctorat, elaborarea şi aprobarea direcţiilor ştiinţifice pentru tezele doctoranzilor. 

 

Figura 4.4. Condiţiile necesare pentru dezvoltarea ştiinţei sportului 

 

Sarcinile de dezvoltare a ştiinţei în domeniul culturii fizice sunt: 

 argumentarea necesităţii intensificării activităţii statului moldovenesc şi a 

societăţii în vederea asimilării valorilor culturii fizice şi sportive ca direcţie 

principală de consolidare a societăţii; 

 elaborarea mijloacelor şi a metodelor de cultură fizică asanativă, orientate 

spre fortificarea sănătăţii diferitelor categorii şi grupuri ale populaţiei, precum şi 

spre adaptarea socială şi fizică a persoanelor cu dizabilităţi şi a invalizilor; 

 asigurarea metodico-ştiinţifică a proceselor de organizare a educaţiei fizice a 

elevilor în instituţiile de învăţămînt; 
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 argumentarea ştiinţifico-tehnologică a transformărilor inovaţionale în 

sistemul de selecţie a rezervelor sportive şi de pregătire a sportivilor de 

performanţă; 

 argumentarea ştiinţifică a direcţiilor prioritare ale perfecţionării 

mecanismelor de asigurare organizaţională, juridică şi informaţională a culturii 

fizice şi sportului, precum şi a susţinerii inovaţiilor în domeniul educaţiei fizice 

pentru toţi; 

 elaborarea tehnologiilor avansate de asigurare medico-biologică şi 

psihologică a procesului de instruire şi antrenament în sistemul pregătirii sportive 

şi al sportului de performanţă. 

 

4.3. Măsuri de dezvoltare a potenţialului profesional 

Măsurile întreprinse în vederea dezvoltării potenţialului profesional sunt: 

- cooptarea tineretului talentat în sfera cercetărilor ştiinţifice şi a tehnologiilor, 

perfecţionarea practicii de stagiere în străinătate; 

- asigurarea pregătirii cadrelor ştiinţifice de cea mai înaltă calificare conform 

cerinţelor ştiinţei culturii fizice privind realizarea direcţiilor prioritare, a 

tehnologiilor, tehnicii şi proiectelor inovaţionale; 

- perfecţionarea cadrului normativ legal în direcţia asigurării de garanţii 

sociale (prin recunoaşterea  statutului profesional şi creşterea nivelului veniturilor 

cadrelor ştiinţifico-didactice); 

- dezvoltarea şcolilor ştiinţifice şi ştiinţifico-pedagogice de elită, a facultăţilor 

de cultură fizică; 

- sporirea calităţii pregătirii cadrelor ştiinţifice prin studii de doctorat; 

- eliminarea specializărilor depăşite, dezvoltarea profesiilor deficitare ca 

număr de lucrători, dezvoltarea de noi calificări în raport cu cerinţele pieţei forţei 

de muncă; 

- aprobarea de către Ministerul Educaţiei a unor specializări în cadrul 

Universităţii de profil, precum „Medicina sportivă” şi „Psihologia sportivă”. 
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Măsuri în domeniul asigurării metodico-ştiinţifice a sportului 

Conform rezultatelor cercetării efectuate în baza contingentului corpului 

profesoral-didactic al USEFS, au fost studiate aspectele principale ale participării 

profesorilor la activitatea de asigurare metodico-ştiinţifică a sportului. În 

planificarea şi desfăşurarea cercetării date s-a ţinut cont de următoarele 

considerente: 

- asigurarea metodico-ştiinţifică a sportului cuprinde trei aspecte: medico-

biologic, pedagogic şi farmacologic; 

- considerarea procesului pedagogic, al planificării şi al realizării activităţii de 

antrenament ca fiind veriga principală în sistemul de asigurare metodico-ştiinţifică  

şi fundament al sportului la toate nivelurile; 

- garantarea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (USEFS) ca fiind 

singura instituţie academică ce poate asigura calificarea cadrelor pedagogice ale 

sportului şi la care pot contribui următoarele componente: 

 existenţa în cadrul acestei instituţii de învăţământ superior a catedrelor 

specializate (de profil) în probele sportive principale, la care sunt analizate 

(cercetate, predate) anume aspectele pedagogice ale pregătirii sportive; 

 dispunerea de cadre ştiinţifico-pedagogice calificate (conferenţiari 

universitari, profesori universitari şi doctori în pedagogie); 

 desfăşurarea de acţiuni în vederea asigurării ştiinţifico-pedagogice a 

sportului, care contribuie la sporirea nivelului pregătirii profesionale a cadrelor 

didactice, şi, în consecinţă, a nivelului pregătirii tinerilor specialişti – absolvenţi ai 

USEFS, dintre care mulţi vor activa în sport; 

 activitatea  de asigurare ştiinţifico-metodică a sportului efectuată în USEFS 

permite a îmbina şi mai strâns teoria cu practica în pregătirea studenţilor, fapt care 

contribuie la implicarea lor şi în activitatea ştiinţifică.  

Instituţiile de învăţământ superior sunt considerate, în mod tradiţional, sisteme 

intelectuale, care reunesc reprezentanţii cei mai progresişti ai cercurilor ştiinţifice, 

profesionale şi didactice. Totodată, instituţia de învăţământ superior este chemată 
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să rezolve nu doar sarcini didactice şi instructiv-metodice, ci şi alte sarcini actuale, 

conexe pentru mediul social-profesional. 

La finele analizei acestui aspect, şi anume al asigurării ştiinţifico-metodice, 

putem formula următoarele concluzii: 

- utilizarea potenţialului de resurse umane, informaţionale, tehnico-materiale 

al USEFS în asigurarea metodico-ştiinţifică este nu numai efectivă, ci şi 

avantajoasă pentru ambele părţi; 

- factorii principali, care limitează posibilităţile metodico-ştiinţifice, sunt: 

lipsa de timp din cauza supraîncărcării auditoriale (critice), lipsa bazei materiale şi 

a asigurării metodice; 

- factorii care ar putea, în mod esenţial, intensifica activitatea metodico-

ştiinţifică sunt: sporirea cointeresării materiale, dotarea tehnico-materială a 

instituţiei de învăţământ superior, micşorarea normei didactice a profesorilor; 

- activitatea metodico-ştiinţifică de cea mai bună calitate poate fi efectuată în 

direcţiile următoare: analiza sarcinilor de antrenament, analiza activităţii 

competiţionale, pregătirea tehnico-tactică, controlul funcţional şi antropometric. 

Sistemul asigurării ştiinţifico-metodice a sportului de performanţă trebuie să 

cuprindă (Figura 4.5.): 

 tratamentul şi restabilirea sportivului; 

 controlul morfologic; 

 controlul funcţional; 

 controlul biochimic; 

 controlul imuno-hormonal; 

 controlul pedagogic; 

 alimentarea sportivului; 

 psihodiagnosticul şi psihocorecţia; 

 mecanismul şi mijloacele de control (care sunt legate de asigurarea 

farmacologică şi medicamentoasă). 

Principiile sistemului asigurării metodico-ştiinţifice a sportului de performanţă 

trebuie să fie: 
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 aplicarea metodelor de control instrumental (cu aparate), care asigură şi 

garantează precizia necesară şi veridicitatea rezultatelor obţinute; 

 monitorizarea indicilor, a acumulării, cercetării şi a analizei informaţiei 

despre particularităţile pregătirii fiecărui sportiv de clasă înaltă pe parcursul 

întregii cariere sportive cu utilizarea mijloacelor tehnice de calcul şi informaţionale 

moderne. 

 

Figura 4.5. Sistemul asigurării ştiinţifico-metodice 

 

Asigurarea ştiinţifico-metodică a contingentului de rezerve sportive trebuie 

realizată prin: 

 efectuarea controlului selectiv (care presupune că nu toţi indicii şi factorii 

trebuie expuşi controlului, ci doar cei mai semnificativi dintre ei); 

 determinarea şi adoptarea concepţiei de gestionare a pregătirii rezervelor 

sportive menită să asigure soluţionarea a cel puţin trei sarcini principale: controlul 
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pe scară republicană, selecţia conform anumitor indicii, definirea strategiei viitoare 

de lucru cu sportivul; 

 aplicarea metodelor pedagogice de control, care, în comparaţie cu cele 

instrumentale, sunt mai puţin precise, dar considerabil mai ieftine şi mai accesibile; 

 monitorizarea indicilor, care dă posibilitatea elaborării evoluţiei de lungă 

durată pentru fiecare sportiv (această problemă poate fi soluţionată numai prin 

utilizarea tehnologiilor computerizate şi prin crearea, pe baza lor, a sistemelor de 

dirijare automatizate - SDA). 

În sistemul asigurării metodico-ştiinţifice pot fi evidenţiate unele componente 

(subsisteme), care-şi au particularităţile proprii atât în formele de realizare, cât şi în 

metodele de realizare. 

Este esenţială crearea unei forme organizaţional - juridice menite să asigure 

implementarea cercetărilor ştiinţifice în practica sportului de performanţă şi anume 

a grupurilor ştiinţifice complexe (GŞC), care vor asigura implementarea mai rapidă 

şi mai eficientă a inovaţiilor (elaborărilor ştiinţifice în industrie şi în business). 

Selectarea GŞC ca formă organizaţională a asigurării metodice a loturilor naţionale 

este condiţionată de îndeplinirea următoarelor funcţii (Figurile 4.6. şi 4.7.):  

a) misiunea lor fundamentală o constituie asigurarea ştiinţifico-metodică 

complexă (multilaterală) a loturilor naţionale (această organizaţie poate constitui 

un exemplu de bune practici ce s-au afirmat, în timpul Uniunii Sovietice, în cadrul 

pregătirii loturilor naţionale); 

b) sunt acceptate de către antrenorii practicieni şi de către specialişti; 

c) asigură cooptarea specialiştilor de orice profil, care activează în diferite 

organizaţii, în instituţii de învăţământ şi în cele de cercetări ştiinţifice, cu o 

remunerare suplimentară; 

d) pot coopta colaboratorii din organizaţiile ştiinţifice şi medicale pentru 

prestarea  de servicii specializate în activitatea cu loturile naţionale; 

e) permit utilizarea raţională şi complexă a resurselor tehnico-materiale şi 

intelectuale (disponibile) din domeniul culturii fizice. 
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Figura 4.6. GŞC ca formă organizaţională a asigurării metodice 

 

În ceea ce priveşte activitatea grupurilor ştiinţifice complexe, considerăm că 

ar trebui restabilită Direcţia Ştiinţei din cadrul Ministerului Tineretului şi 

Sportului. Avînd în vedere că implementarea realizărilor ştiinţifice va face posibilă 

obţinerea succeselor în sportul olimpic, ar fi oportun să i se atribuie acestei direcţii 

statutul de Direcţie Principală a Ştiinţei, subliniind astfel rolul ei principal în 

pregătirea sportivilor din loturile naţionale. Conducerea acestei direcţii trebuie să 

fie asigurată şi exercitată de către o persoană care cunoaşte foarte bine specificul 

ştiinţei sportului (doctor sau doctor habilitat, profesor universitar). 
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Figura 4.7. Activitatea grupurilor ştiinţifice complexe 

 

Direcţia ştiinţei trebuie să cuprindă două secţii: 

 secţia de coordonare, care trebuie să realizeze cercetarea şi elaborarea 

concepţiei şi să asigure selectarea specialiştilor din diferite domenii în scopul 

asigurării metodice a sportului; 

 secţia de implementare, care trebuie să aplice metodele selectate în practica 

loturilor naţionale, să monitorizeze utilizarea tehnologiei conform cerinţelor, să 

asigure pregătirea antrenorilor etc. Componenţa acestei secţii trebuie să fie 
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asigurată de antrenori-metodişti ai loturilor naţionale, tineri savanţi şi persoane 

care şi-au făcut sau îşi fac studiile la doctorat în USEFS. 

Rezultatele dezvoltării ştiinţei sportului se vor concretiza în: 

- asigurarea bazei ştiinţifice a pregătirii specialiştilor, a cadrelor ştiinţifice şi 

ştiinţifico-pedagogice la nivelul cerinţelor de calificare; 

- reorganizarea sistemului de activitate ştiinţifică, ştiinţifico-tehnică şi 

inovaţională al instituţiilor de cultură fizică în condiţiile actuale, asigurarea 

direcţionării lui spre soluţionarea problemelor de dezvoltare a învăţământului, a 

celor social-economice, asigurarea participării savanţilor la programele 

domeniului; 

- elaborarea unui mecanism financiar de susţinere a activităţii de cercetare 

ştiinţifică a studenţilor, a doctoranzilor şi a tinerilor savanţi; 

- dezvoltarea unei reţele telecomunicaţionale, unice pentru domeniul culturii 

fizice, a învăţământului şi a activităţii inovaţionale şi asigurarea unei implementări 

largi a noilor tehnologii informaţionale; 

- elaborarea eficientă a direcţiilor ştiinţifice inovaţionale în sfera culturii fizice 

şi sportului, fapt care va contribui la consolidarea poziţiilor sportivilor moldoveni 

pe arena sportivă mondială şi la sporirea eficacităţii ocrotirii sănătăţii populaţiei; 

- asigurarea unei participări largi a savanţilor din instituţiile de învăţământ 

superior, din centrele şi laboratoarele din sfera culturii fizice la acţiuni ştiinţifice şi 

instructive internaţionale.  



V. CONSOLIDAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE ŞI FINANCIARE A 

CULTURII FIZICE ŞI SPORTULUI 

 

5.1. Dezvoltarea infrastructurii culturii fizice şi sportului 

Infrastructura şi baza tehnico-materială a culturii fizice este insuficient 

dezvoltată, ceea ce generează incapacitatea satisfacerii cererilor diferitelor 

categorii de populaţie de a practica activităţi sportive. 

Analizînd datele Biroului Naţional de Statistică (BNS) pentru perioada 1995-

2011, constatăm că în Republica Moldova există: 

 a. 1995 a. 2011  

1. Săli de sport 1264 1273 +9 

2. Edificii sportive plane 4383 3017 -1366 

3. Bazine de înot 50 25 -25 

4. Stadioane cu 500 şi mai multe locuri pentru spectatori 48 51 +3 

 

În această perioadă a fost distrus Stadionul Republican din or. Chişinău. 

Dintre cele 17 bazine de înot din capitală au rămas doar 4, care se află într-o stare 

deplorabilă. Fostul complex sportive „Moldova” a fost demolat iar „Iunosti”, 

practic, a ieşit din uz. În aceste condiţii se impun elaborarea şi realizarea măsurilor 

de dezvoltare a infrastructurii culturii fizice şi sportului prin:  

 efectuarea reparaţiilor periodice la edificiile sportive (o dată în 5 ani, anual 

câte 25% din numărul total de edificii sportive); 

 modernizarea şi consolidarea edificiilor sportive existente în corespundere 

cu Cartea Albă a Uniunii Europene; 

 dotarea edificiilor cu inventar şi utilaj sportiv, amenajarea terenurilor 

suplimentare de sport pe teritoriile adiacente; 

 participarea la proiecte regionale şi europene având ca destinaţie 

construirea şi reparaţia edificiilor sportive; 

 construirea unui Stadion Republican multifuncţional de elită în or. 

Chişinău; 



 111 

 crearea unei reţele Internet - resursă unică „Inventarul obiectelor sportive” 

ce ar cuprinde toate datele referitoare la obiectele sportive; 

 organizarea concursurilor pentru construirea şi reparaţia edificiilor sportive 

selectând preţurile cele mai accesibile; 

 monitorizarea sistematică, utilizarea, cu destinaţie specială, a edificiilor 

sportive; 

 construirea de noi edificii sportive plane (acolo unde ele lipsesc) din 

mijloacele bugetare şi  extrabugetare (de către diferite organizaţii);  

 edificarea pentru toate vârstele de populaţie în curţile clădirilor cu multe 

etaje, a complexelor pentru antrenament şi accesul lor în mod gratuit; 

  extinderea reţelei de agenţi-tenderi pentru cumpărarea şi vînzarea 

inventarului sportiv, a utilajului şi a echipamentului în scopul selectării celui mai 

avantajos furnizor; 

 înnoirea periodică (anuală) în proporţie de 25 % a  aparatajului medical şi 

modernizarea cabinetelor pentru control medical sportiv. 

 

5.2. Finanţarea culturii fizice şi sportului 

Sistemul existent de finanţare a culturii fizice şi sportului nu poate asigura 

satisfacerea necesităţilor populaţiei atît în ce priveşte sportul pentru toţi, cît şi în 

sportul de performanţă, olimpic şi paralimpic. 

Dacă în ţările Uniunii Europene, pentru aceste tipuri de activitate se alocă de 

la 0,1% pînă la 0,7% din PIB, în ţara noastră se alocă în limitele a 2,4% din buget, 

conform unui singur articol referitor la tineret, artă şi cultură. 

Din datele Biroului Naţional de Statistică pentru anii 1995-2011 reiese că 

indicii oscilau foarte puţin şi constituiau 1,5% din bugetul programat, dar se realiza 

în limitele a 1,4%. 

În acelaşi timp, bugetul ocrotirii sănătăţii pentru anii 2004-2011 oscila de la 

11,3% pînă la 11,9%, iar în sfera învăţămîntului de la 19,3% în a. 2004 pînă la 

21,4% în a. 2011. 
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Putem menţiona că datele obţinute nu reflectă situaţia în cifre absolute. Cu 

certitudine acest fapt a influenţat pregătirea eficientă a sportivilor în ţară. 

 a. 1995 a. 2011  

1. Numărul de sportivi 41000 34000 -7000 

2. Numărul de antrenori 1000 1015 +15 

3. Numărul de şcoli sportive 67 52 -15 

 

Formarea şi dezvoltarea fondurilor de mijloace bugetare şi extrabugetare ar 

deveni posibile odată cu realizarea următoarelor acţiuni prioritare: 

- acordarea de înlesniri suplimentare şi cointeresarea materială a sponsorilor 

în finanţarea măsurilor sportive de masă, a turneelor, cupelor şi campionatelor de 

toate nivelurile; 

- transferarea în Fondul de Stat al Sportului a unei cote de 2% din veniturile 

obţinute de către cazinouri, organizaţiile de schimb valutar, lombarduri, loterii, 

totalizatoare, aparate automate de joc şi alte unităţi de acest tip; 

- majorarea cotei de finanţare stabilită prin Legea nr. 330-XIV din 25.03.1999 

„Despre cultura fizică şi sport” (în prezent se efectuează în mărime de 0,1% din 

PIB, ceea ce este insuficient); 

- intensificarea practicării activităţilor sportive prin: 

o planificarea anuală şi alocarea din bugetele locale, a unei cote de 0,12% 

din mijloacele băneşti pentru construcţii capitale şi pentru reparaţii curente ale 

edificiilor sportive; 

o planificarea unor fonduri necesare federaţiilor sportive pentru asigurarea 

participării sportivilor şi antrenorilor la Jocurile Olimpice, inclusiv a cheltuielilor 

de transport şi premiere până la locul al 12-lea inclusiv; 

o planificarea unor sume necesare federaţiilor sportive care asigură 

participarea sportivilor la campionatele lumii, ale Europei (cheltuieli analoage 

celor din punctul anterior şi premierea până la locul al 6-lea inclusiv); 

o  planificarea unor cheltuieli pentru participanţii la turnee (cheltuieli 

analoage celor din punctul anterior şi premierea până la locul al 3-lea inclusiv); 
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o stabilirea unei cote de premiere pentru participanţii la competiţiile locale, 

raionale, orăşeneşti şi municipale, la cupe şi campionate în mărime de 10% din 

salariul anual din mijloacele sponsorilor, din bugetul organizaţiilor şi al 

sindicatelor; 

o acordarea pentru câştigătorii competiţiilor republicane, interstatale şi 

continentale a unui stimulent material în mărime de 1,5% din salariul primit în 

decursul a 6 luni; 

o planificarea, în bugetul organizaţiilor şi al sindicatelor, a unor  adaosuri de 

până la 10% din bursa minimală primită în decurs de un an de studii pentru 

învingătorii competiţiilor de orice nivel şi pentru studenţii instituţiilor de 

învăţământ superior (colegiilor); 

o premierea elevilor din liceele şi şcolile profesionale, învingători ai 

competiţiilor, din fondurile sponsorilor, ale părinţilor şi din mijloacele 

extrabugetare cu 100 (una sută) lei lunar în decursul unui an şcolar; 

o reducerea zilei de lucru cu o oră pentru angajaţii din sfera neproductivă, 

care practică cultura fizică şi sportul, cu condiţia ca volumul cuvenit de muncă să 

fie îndeplinit în termen şi calitativ; 

o stimularea persoanelor care nu-şi iau concediu de boală sau nefumătoare 

de către organizaţiile şi întreprinderile angajatoare cu remunerări suplimentare în 

mărime de 5% din salariul lunar; 

o organizarea pentru toate categoriile de populaţie a cursurilor plătite de 

nataţie (pentru o plată simbolică); 

o obligarea mass-media să transmită activităţi de cultură fizică pe toate 

canalele timp de 15 min dimineaţa şi seara; 

o reinvestirea mijloacelor provenite din exploatarea edificiilor sportive în 

volum de 75% în domeniul sportului; 

o majorarea cu 2% a costului unui participant la măsuri sportive în decurs de 

un an calendaristic. 

 acordarea unor finanţări suplimentare pentru: 
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 elaborarea şi aprobarea unei baterii de teste, care caracterizează gradul de 

pregătire sportivă a populaţiei; 

 participarea zilnică la cel puţin o măsură de cultură fizică de masă; 

 abonarea instituţiilor şi organizaţiilor la cel puţin o publicaţie sportivă; 

 participarea păturilor largi ale populaţiei la cel puţin două măsuri de masă; 

 liceenii şi elevii şcolilor profesionale care participă zilnic, timp de o oră, la 

activităţi de cultură fizică, la două competiţii în decurs de un an; 

 asigurarea studenţilor, membri ai selecţionatelor instituţiilor de învăţământ 

superior, cu alimentare zilnică în mărime de 40 (patruzeci) lei; 

 asigurarea cu pensie a sportivilor profesionali (diferenţiată în funcţie de 

rezultatele obţinute); 

 sporirea cuantumului de cheltuieli cu 3-5%, în fiecare an, în vederea 

elaborării politicii şi managementului în domeniul culturii fizice şi sportului; 

 majorarea anuală a cuantumului de  cheltuieli cu 6,5-7,5% în scopul 

desfăşurării măsurilor sportive naţionale şi internaţionale; 

 suplimentarea anuală a volumului mijloacelor băneşti cu 5-7% pentru 

desfăşurarea măsurilor sportive teritoriale; 

 asigurarea unor condiţii optime de funcţionare a organizaţiilor sportive prin 

majorarea anuală a volumului mijloacelor băneşti cu 4-5% ; 

 desfăşurarea sistematică a unor concursuri pentru crearea şi înnoirea 

brendurilor naţionale ale vestimentaţiei sportive şi ale inventarului sportiv; 

 înfiinţarea şi modernizarea unor întreprinderi de producţie a mărfurilor 

sportive (de exemplu, în Rezina, Orhei etc.); 

 finanţarea culturii fizice şi sportului conform unui articol aparte, destinat 

acestei activităţi, şi nu cumulativ cu altele; 

 scutirea organizaţiilor care finanţează desfăşurarea unor măsuri de cultură 

fizică şi sport pentru studenţi şi tineretul studios de impozitul pentru venit. 

 

 



VI. PERFECŢIONAREA CADRULUI LEGISLATIV AL CULTURII 

FIZICE ŞI SPORTULUI 

 

6.1. Perfecţionarea legislaţiei în domeniul culturii fizice şi sportului  

În condiţiile actuale de globalizare, sportul devine un important factor 

politic, social şi economic. Dezvoltarea multilaterală şi eficientă a culturii fizice şi 

sportului este o parte componenta a politicii social-economice de stat. Utilizarea 

la maximum a potenţialului social al culturii fizice şi sportului va contribui la 

prosperarea societăţii. 

În prezent, cultura fizică şi sportul reprezintă un sistem complex constituit din 

multiple activităţi cu caracter sportiv, dintre care cele mai importante sunt: cultura 

fizică în instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile, pregătirea fizică şi sportivă a 

militarilor şi colaboratorilor organelor de drept, pregătirea fizică de orientare 

profesională, sportul pentru toţi, sportul de performanţă, sportul profesional, 

educaţia fizică de recreere şi reabilitare, sportul pentru persoanele cu dizabilităţi 

etc.   

Cultura fizică şi sportul include raporturi administrative, de muncă, civile, 

penale, relaţiile privind asistenţa socială, financiară, de asigurare materială, 

medicina sportivă şi farmacologia, precum şi cele de reglementare a litigiilor 

specifice sportului etc. Cu toate că multitudinea acestor relaţii se referă la obiectul 

reglementării juridice a diverselor ramuri de drept, în totalitatea lor ele formează 

un întreg sistem de relaţii sociale interdependente.  

La etapa actuală, se impune realizarea unei reforme viabile, cu modificări 

legislative semnificative în vederea îmbunătăţirii situaţiei din sfera culturii fizice şi 

sportului.  

Propunerile referitoare la perfecţionarea legislaţiei în domeniul culturii fizice 

şi sportului trebuie să se bazeze pe experienţa şi practica reflectată în actele 

normative internaţionale, în vederea creării unui cadru normativ de promovare în 

Republica Moldova a unei politici eficiente şi în scopul dezvoltării culturii fizice şi 

sportului. 
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În această ordine de idei, vom menţiona principalele acte normative care 

formează baza legislativă ce reglementează domeniul culturii fizice şi sportului din 

Republica Moldova, dintre care, cele mai importante la etapa actuală sunt: 

a. Constituţia Republicii Moldova (articolul 50); 

b. Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultură fizică şi sport; 

c. Legea nr.837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (Republicată 

în temeiul art. IV al Legii nr.178-XVI din 20 iulie 2007, cu renumerotarea 

elementelor şi corespunzător modificarea referinţelor); 

d. Legea nr. 1420-XV din 31.10.2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare; 

e. Legea nr. 298 din  21.12.2007 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale 

împotriva dopajului în sport a UNESCO; 

f. Legea nr. 247 din  27.11.2008 pentru ratificarea Convenţiei contra 

dopajului; 

g. Hotărîrea Guvernului nr. 1552 din 04 decembrie 2002 pentru aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă; 

h. Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 26 martie 2003 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a federaţiilor sportive naţionale; 

i. Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 28 aprilie 2006 cu privire la aprobarea 

Regulamentului şcolilor sportive; 

j. Hotărîrea Guvernului nr. 766 din 16 noiembrie 2009 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al 

acestuia; 

k. Alte acte normative care reglementează tangenţial relaţiile sociale din 

domeniul culturii fizice şi sportului: 

 Codul civil; 

 Codul penal; 

 Codul muncii; 

 Codul fiscal; 

  Legea învăţămîntului;  
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 Legea bugetului de stat; 

 Legea privind întrunirile etc. 

Perfecţionarea cadrului legislativ în vederea aplicării prezentei Strategii, 

precum şi armonizarea acestuia cu legislaţia europeană, vor fi direcţionate spre:  

a) perfecţionarea mecanismului de interacţiune a autorităţilor centrale cu cele 

locale; 

b) perfecţionarea mecanismului de interacţiune a autorităţilor publice cu 

structurile sportului din Republica Moldova (asociaţii sportive, cluburi sportive, 

şcoli sportive, centre de pregătire olimpică, federaţii sportive naţionale, ligi 

profesionale, Comitetul Naţional Olimpic etc.); 

c) elaborarea unui sistem viabil de finanţare a sportului din contul bugetului 

de stat şi al celor locale, al mijloacelor provenite din desfăşurarea loteriilor 

sportive, al taxelor şi accizelor la ţigări şi băuturi alcoolice etc.; 

d) impulsionarea activităţii economice în domeniul culturii fizice şi sportului; 

e) crearea unei baze legislative pentru asigurarea activităţilor de marketing în 

sfera culturii fizice şi sportului; 

f) asigurarea prin lege a protecţiei simbolurilor olimpice (după exemplul 

Austriei, al Italiei şi al multor altor ţări europene); 

g) reglementarea condiţiilor pentru practicarea exerciţiilor fizice în scop 

profilactic şi terapeutic, precum şi de recreere. 

O analiză generală a legislaţiei naţionale cu privire la cultura fizică şi sport 

demonstrează faptul că este nevoie de o nouă abordare complexă şi sistemică în 

acest domeniu. 

Aspecte legale privind prevenirea şi combaterea dopajului 

Actualmente, una dintre problemele de bază cu care se confruntă sportul de 

performanţă, pe plan mondial, este folosirea substanţelor interzise, adică 

practicarea dopajului în scopul obţinerii rezultatelor de valoare. 

Consumul şi traficul de substanţe dopante în sport nu este un fenomen nou. 

Acesta s-a extins în ultimii ani, devenind un adevărat flagel pentru mai multe 

ramuri de sport, punînd în pericol sănătatea milioanelor de sportivi de pe întreg 
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mapamondul. În ultimul timp, în Republica Moldova s-a mărit numărul de sportivi 

descalificaţi pentru faptul că au fost depistaţi pozitiv ca rezultat al controlului 

antidoping.  

Astfel, prevenirea  şi combaterea dopajului a devenit o problemă de actualitate 

stringentă şi una dintre preocupările majore ale comunităţii sportive internaţionale 

şi naţionale.  

La 17 ianuarie 2006, Republica Moldova a devenit cea de-a 184-a semnatară a 

Declaraţiei Antidoping în Sport de la Copenhaga, document politic prin care ţara 

noastră şi-a exprimat intenţia de a implementa prevederile Codului Mondial 

Antidoping, aprobat în martie 2003 la Copenhaga şi care este piatra de temelie a 

luptei împotriva consumului şi traficului de substanţe dopante în sport, iar la 16 

martie 2007, Agenţia Mondială Antidoping creează Agenţia Regională Est-

Europeană Antidoping (RADA), al cărei membru, alături de alte 12 state, este şi 

Republica Moldova.  

Totodată, la 23 decembrie 2007, prin Legea nr. 298, a fost ratificată Convenţia 

internaţională împotriva dopajului în sport a UNESCO. Parlamentul Republicii 

Moldova a ratificat această Convenţie şi şi-a asumat anumite angajamente.  

În acest context, în scopul racordării Republicii Moldova la cerinţele mondiale 

privind lupta împotriva dopajului în sport, se impune adoptarea unei legi cu privire 

la combaterea dopajului. Astfel, la 8 iunie 2012 Parlamentul Republicii Moldova a 

adoptat, în primă lectură, Proiectul de lege cu privire la prevenirea  şi combaterea 

dopajului în sport.  

În această ordine de idei, este necesară adoptarea, în regim de urgenţă, de 

către Parlamentul Republicii Moldova a legii cu privire la combaterea dopajului în 

sport, care trebuie să prevadă: 

  crearea unei instituţii specializate care să se ocupe de problematica 

dopajului în sport – Agenţia Naţională Antidoping; 

 racordarea legislaţiei Republicii Moldova la cerinţele internaţionale privind 

lupta împotriva dopajului în sport; 
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 stipularea clară a competenţelor instituţiilor responsabile de supraveghere şi 

control în scopul prevenirii şi combaterii dopajului în sport; 

 promovarea fair-play-ului în obţinerea de performanţe sportive (fără 

utilizarea substanţelor interzise).  

Este necesar, de asemenea, a elabora şi a implementa un Program Naţional 

Antidoping, care să devină o preocupare naţională prin implicarea factorilor de 

decizie. 

Aspecte legale referitoare la combaterea violenţei în procesul organizării şi 

desfăşurării activităţilor sportive. 

Un alt fenomen care provoacă nelinişte în rîndul specialiştilor din domeniu, al 

sportivilor de performanţă îl constituie problema violenţei şi a actelor de 

huliganism în timpul activităţilor sportive.  

Dacă, la etapa actuală, în Republica Moldova nu se simte atît de acut această 

problemă (deşi, în ultimii ani se observă o creştere a violenţelor în timpul 

organizării diferitelor competiţii sportive, mai cu seamă în fotbal), ca în statele 

dezvoltate, în care violenţa şi tulburarea ordinii de către spectatori rămân fenomene 

răspândite, trebuie conştientizat pericolul acestor fenomene negative pe viitor. 

Luînd în consideraţie practica internaţională şi cea europeană de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor sportive, este evidentă necesitatea adoptării unei legi 

organice cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în timpul activităţilor 

sportive. 

Legea trebuie să constituie un real suport juridic pentru organele competente 

în demersurile lor de stopare a violenţei în timpul tuturor competiţiilor, să asigure 

un climat favorabil la toate obiectele sportive din ţară. 

Adoptarea acestei legi trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 

 să conţină explicarea termenilor şi a expresiilor folosite, înlesnind astfel 

interpretarea şi aplicarea ei;  

 să excludă prin prevederi exacte şi coerente, conflictul pozitiv sau negativ 

de competenţă (specific conţinutului multor legi din domeniului apărării, ordinii 

publice şi siguranţei naţionale), prin stabilirea atribuţiilor ce revin tuturor forţelor 
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care participă la menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice în astfel de 

situaţii; 

 să prevadă modalităţile de cooperare a părţilor interesate: serviciile de 

poliţie, organizaţiile sportive, cluburile de suporteri, autorităţile publice etc.; 

 să stipuleze modalităţile de răspundere pentru persoanele care încalcă legea 

respectivă; 

 să asigure măsuri punitive destul de aspre, pentru a preveni tentativele 

persoanelor cu antecedente penale de a tulbura ordinea publică în timpul 

activităţilor sportive. 

Atmosfera tensionată de pe arenele sportive se transmite, deseori, suporterilor 

şi fanilor, fapt ce degenerează în acţiuni violente. Pericolul social sporeşte şi din 

cauza numărului mare de persoane adunate în acelaşi loc, care, fiind influenţate de 

instinctul de gloată, provoacă dezordini în masă. 

Ignorarea aplicării prevederilor legii cauzează, în mod inevitabil, apariţia 

pericolului de lezare a drepturilor şi intereselor legitime ale altor persoane, fapt 

condiţionat în mare măsură de relaţiile sociale strînse. Prin faptele de dezordine în 

masă se neagă autoritatea organelor de stat. 

În acest context, apare necesitatea instituirii unei noi structuri, care ar asigura 

ordinea publică şi protecţia persoanelor.  

Crearea unui cadru juridico-penal ar garanta următoarele avantaje: 

1) individualizarea corectă a răspunderii şi pedepsei penale; 

2) definirea unui nou tip de crimă şi a caracteristicilor ei; 

3) identificarea măsurilor de prevenire şi combatere a noii infracţiuni; 

4) identificarea tacticilor de prevenire şi combatere a acestui fenomen; 

5) organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive într-o atmosferă calmă şi 

atractivă etc. 

Lege ferenda 

Articolul 285. Dezordini în masă  

(1) Organizarea sau conducerea unor dezordini în masă, însoţite de aplicarea 

violenţei împotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de 
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aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate în calitate de armă, precum şi de 

opunere de rezistenţă violentă sau armată reprezentanţilor autorităţilor, se 

pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani.  

(2) Participarea activă la săvîrşirea acţiunilor prevăzute la alin.(1) se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.  

(2
1
) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) săvîrşite în timpul activităţilor 

sportive sau a concursurilor comerciale se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 9 ani.  

(3) Chemările la nesupunere violentă activă cerinţelor legitime ale 

reprezentanţilor autorităţilor şi la dezordini în masă, precum şi la săvîrşirea actelor 

de violenţă împotriva persoanelor se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 

500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 

180 la 240 de ore, sau cu închisoare pînă la 2 ani. 

Evidenţierea prejudiciului provocat de dezordinile în masă în timpul 

activităţilor sportive şi aplicarea pedepsei conform legii respective vor diminua 

numărul unor astfel de manifestări negative. 

Aspecte privind prevenirea şi combaterea înţelegerilor ilegale referitoare la 

rezultatele competiţiilor 

În contextul reformelor şi al angajamentelor pe care le-a asumat Republica 

Moldova extrem de actual a devenit combaterea fenomenului corupţiei în sfera 

privată şi în cea publică. Acest fapt este determinat, pe de o parte, de aderarea 

Republicii Moldova la Convenţia civilă privind corupţia, iar pe de altă parte, de 

creşterea numărului de cazuri constatate şi documentate de către organele 

competente, de meciuri sportive «trucate», în care sunt implicaţi organizatorii, 

antrenorii, sportivii ş.a. 

În acest context, se produc nu doar prejudicii morale, ci şi materiale, prin 

obţinerea ilegală şi prin înşelăciune de la firmele de pariuri, a unor surse financiare, 

de către cei care organizează înţelegeri ilegale pentru obţinerea rezultatelor dorite 

la competiţiile sportive. 

Evident, pentru protecţia unor astfel de valori şi relaţii sociale, legea penală 

prevede un şir de infracţiuni, cum ar fi: escrocheria, delapidarea averii străine, 
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darea sau luarea de mită. Însă toate aceste elemente constitutive ale delictului, luate 

împreună, precum şi fiecare în parte, nu asigură o protecţie juridico-penală 

adecvată relaţiilor sociale juridice existente în Republica Moldova la etapa actuală. 

Această stare de lucruri alarmează nu numai mediul sportiv, dar şi întreaga 

societate şi ar trebui să determine autorităţile publice să ia anumite măsuri de 

eradicare a fenomenului corupţiei în domeniul sportului. Măsurile respective 

poartă un caracter cultural-educaţional, economico-financiar, de management etc. 

care, doar luate în ansamblu, ar putea contribui la combaterea fenomenului. Ele 

cuprind şi acţiunile de asigurare a protecţiei juridico-penale, a căror menire este de 

a include în categoria faptelor ilicite şi infracţiunile care afectează relaţiile sociale 

în domeniul privat, în special în domeniul sportului. 

Crearea unui cadru juridico-penal ar asigura următoarele avantaje: 

1) individualizarea corectă a răspunderii şi pedepsei penale; 

2) definirea unui nou tip de crimă şi a caracteristicilor ei; 

3) identificarea măsurilor de prevenire şi combaterea noii infracţiuni; 

4) identificarea tacticilor de prevenire şi combatere a acestui fenomen; 

5) organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive într-o atmosferă calmă şi 

atractivă etc. 

Lege ferenda 

Capitolul XXI. Infracţiuni de corupţie în sectorul privat 

Articolul 335
2
. Înţelegeri privind rezultatele competiţiilor sportive şi ale 

concursurilor comerciale 

(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, sportivului, 

arbitrului, antrenorului, managerului de echipă, altui participant sau organizator al 

competiţiilor sportive, organizatorului sau membrilor juriului concursurilor 

comerciale de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se 

cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, pentru a influenţa asupra rezultatelor 

competiţiilor sportive şi ale concursurilor comerciale se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare pînă la 3 ani, iar 
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persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2500 unităţi 

convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. 

(2) Acceptarea sau primirea ilegală de către sportiv de bunuri, servicii, 

privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o 

altă persoană, pentru a influenţa asupra rezultatelor competiţiilor sportive şi ale 

concursurilor comerciale, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 

unităţi convenţionale sau cu închisoare pînă la 3 ani şi/sau cu privarea de dreptul 

de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 

2 la 5 ani. 

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite de către arbitru, antrenor, 

manager de echipă, alt participant sau organizator al competiţiilor sportive, fie 

organizator sau  membru al juriului concursurilor comerciale, în aceleaşi scopuri, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 100 la 3000 unităţi convenţionale sau cu 

închisoare pînă la 5 ani şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de 

a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. 

Elementele constitutive ale unui astfel de delict, spre deosebire de cele 

prevăzute la art. 333 (Luarea de mită) şi la art. 334 (Darea de mită) din CP al RM 

au în calitate de subiect special: 

- sportiv; 

- arbitru;  

- antrenor;  

- manager de echipă;  

- organizator al competiţiilor sportive; 

- organizator al concursului comercial; 

- membru al juriului concursului comercial. 

Aceste persoane nu cad sub incidenţa art. 333 din CP al RM (Luarea de mită) 

sau 334 CP RM (Darea de mită) şi pot fi trase la răspundere penală doar în cazul în 

care se va stabili că au cauzat daune cu caracter patrimonial, existînd posibilitatea 

incriminării infracţiunilor prevăzute la cap. VI din CP al RM. 
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Aspecte privind reglementarea juridică a raporturilor de muncă în domeniul 

sportului  

În conformitate cu art. 16 alin. 8, sportivii de performanţă se împart în: 

a) Profesionişti – persoane care practică sportul ca profesie şi obţin venituri 

pe baza contractului de muncă încheiat cu asociaţia sau clubul sportiv din care fac 

parte.  

b) Amatori – persoane ce nu obţin venituri din practicarea sportului.  

Angajatorii în domeniul sportului sunt asociaţiile, federaţiile, cluburile şi 

organizaţiile specializate, înregistrate în modul corespunzător.  

Reglementările contractului individual de muncă sunt prevăzute în Codul 

Muncii al Republicii Moldova (drepturile şi obligaţiile angajatului/angajatorului, 

garanţii, temeiuri şi modalităţi de încetare/reziliere a contractului individual de 

muncă).  

În majoritatea cazurilor, contractele încheiate cu sportivii sunt pe un termen 

determinat, ceea ce contravine art. 54 al Codului Muncii care prevede expres că 

"Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată".  

Codul Muncii prevede excepţia de la regulile principale care se conţin în art. 

55 şi reglementează contractul individual de muncă pe perioadă determinată, însă 

în această categorie sunt incluşi doar colaboratorii ştiinţifici din instituţiile de 

cercetare-dezvoltare, cadrele didactice şi rectorii instituţiilor de învăţămînt 

superior, precum şi conducătorii instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, 

secundar general, special complementar, artistic, sportiv, secundar profesional, 

mediu de specialitate, în baza rezultatelor concursului desfăşurat în conformitate 

cu legislaţia în vigoare.  

Respectiv, încheierea contractelor individuale de muncă pe termen determinat 

urmează a fi reglementată de prevederi exprese. Or, luînd în considerare specificul 

acestei activităţi, este evident că acesta nu poate fi încheiat pentru o perioadă 

nedeterminată, mai ales cînd este vorba despre sportul de performanţă. 

Altfel, adresarea în instanţa de judecată a angajaţilor privind încălcarea 

prevederilor Codului Muncii de către angajatori, este întemeiată. 
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Aplicarea directă a Codului Muncii se datorează lipsei unei Convenţii 

Colective Naţionale de Sport (CCNS), în care să fie prevăzute în detalii condiţiile 

de muncă, durata, activităţile fizice ale sportivilor, serviciile profesionale etc. O 

astfel de practică există în Franţa, instanţelor de judecată revenindu-le rolul de a 

determina competenţa aplicării normelor din Codul Muncii în Convenţia Colectivă 

Naţională de Sport. Astfel, Înalta Curte de Casaţie din Franţa a determinat ca fiind 

corectă prevederea din CCNS prin care să fie încheiate contracte individuale de 

muncă pe termen determinat.  

În art. 325 al Codului Muncii, este reglementată munca sportivilor 

profesionişti: "Sportivilor profesionişti, salariaţilor mijloacelor de informare în 

masă, ai teatrelor, circurilor, organizaţiilor cinematografice, teatrale şi 

concertistice, precum şi altor persoane care participă la crearea şi/sau 

interpretarea operelor de artă, li se aplică prevederile prezentului cod, cu 

particularităţile prevăzute de legislaţia în vigoare".   

Actul normativ de bază în domeniul sportului este Legea cu privire la cultura 

fizică şi sport nr. 330-XIV din 25.03.99. Alte acte normative care să completeze 

prevederile Codului Muncii nu există. 

O altă modalitate de reglementare a relaţiilor juridice dintre sportivi şi 

cluburi/asociaţii ar fi contractul de prestări servicii, care ar constitui o modalitate 

de legiferare a unor relaţii juridice, dar în această situaţie, ambele părţi sunt în 

raport de egalitate, şi nu de subordonare, ceea ce ar constitui un avantaj, iar 

dezavantajul ar consta în lipsa unor garanţii prevăzute în legislaţia muncii.  

Aspecte legale privind constituirea structurilor sportive 

Art. 62 alin.(3) din Codul Civil stabileşte clauzele generale ale actului de 

constituire a persoanei juridice, indiferent de formă. Actul trebuie să conţină 

principalele atribute de identificare (denumirea şi sediul) ale persoanei juridice şi 

modul de administrare a acesteia. Împreună cu clauzele generale, actul de 

constituire trebuie să includă, în funcţie de categoria din care aceasta face parte, şi 

alte clauze indicate în norme speciale. Statutul organizaţiei necomerciale trebuie să 

conţină clauzele stabilite de art. 186 din Codul Civil, precum şi clauzele speciale 
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stabilite pentru asociaţii obşteşti (art. 18 din Legea nr. 837/1996); pentru fundaţii 

(art. 10 şi 11 din Legea nr. 581/1999) şi apoi dublată prin art. 10 din Legea nr. 

1420/2002. Cuprinsul documentelor de constituire este asemănător şi repetarea lor 

în diferite acte legislative este lipsită de sens. Incorporarea lor într-un singur act 

legislativ ar conduce la ordonarea procesului de constituire şi ar elimina din circuit 

un şir de norme juridice inutile. Actele de constituire a structurilor sportive se 

analizează de către autoritatea administrativă centrală şi se eliberează, dacă este 

cazul, avizul necesar obţinerii statutului de persoană juridică, portivit Legii cu 

privire la asociaţiile obşteşti şi Legii cu privire la cultura fizică şi sport.  

Termenul de înregistrare a organizaţiei necomerciale stabilit în Legea nr. 

837/1996 şi în Legea nr. 581/1999 este de 30 de zile şi poate fi prelungit cu încă 

trei luni dacă „a fost încălcată procedura de constituire”. Aceste termene folosite 

pentru verificarea actelor prezentate de fondatori sunt prea mari şi trebuie reduse. 

Verificarea excesivă a actelor poate fi evitată prin stabilirea unor reguli ce privesc 

nulitatea organizaţiei necomerciale constituite cu încălcarea dispoziţiilor legale. 

Nulitatea ca sancţiune va fi mai eficientă decât verificarea indelungată a actelor. 

Aspecte legale privind finanţarea culturii fizice şi sportului 

Conform legislaţiei în vigoare, finanţarea culturii fizice şi sportului se 

efectuează: 

a) din contul mijloacelor bugetului de stat şi al bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale;  

b) din mijloacele instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor şi asociaţiilor lor; 

c) din mijloacele provenite de la desfăşurarea loteriilor sportive;  

d) din desfăşurarea acţiunilor sportive publice;  

e) din acţiuni filantropice şi donaţii de la organizaţii şi cetăţeni;  

f) din alte surse care nu contravin legislaţiei.  

Chiar dacă există multiple surse de finanţare prevăzute de legislaţie, procedura 

de finanţare a culturii fizice şi sportului la etapa actuală rămîne în continuare 

ineficientă, fapt demonstrat de ansamblul problemelor de ordin financiar cu care se 

confruntă acest domeniu.  
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Alte aspecte legale referitoare la cultura fizică şi sport 

Luînd în consideraţie argumentele şi propunerile făcute în capitolele 

precedente, este necesar a efectua următoarele acţiuni: 

a) adoptarea legii cu privire la prevenirea  şi combaterea dopajului în sport; 

b) adoptarea legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în timpul 

activităţilor sportive; 

c) adoptarea legii cu privire la sportul de performanţă; 

d) adoptarea legii cu privire la sportul studenţesc; 

e) adoptarea legii privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină 

sportivă; 

f) modificarea Codului Fiscal; 

g) modificarea legii cu privire la filantropie şi sponsorizare; 

h) modificarea legislaţiei în sensul de a obliga instituţiile de învăţămînt să 

încheie contracte cu studenţii finanţaţi din bugetul de stat, care să prevadă 

obligativitatea acestora de a reprezenta Republica Moldova la competiţiile sportive 

şi, după absolvirea instituţiei, o anumită perioadă. 

i) armonizarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale în 

conformitate cu actele normative naţionale şi internaţionale; 

j) elaborarea şi revizuirea altor acte normative cu incidenţă asupra 

domeniului culturii fizice şi sportului. 

În concluzie, solicităm autorităţilor publice responsabile de cultura fizică şi 

sport din Republica Moldova: Guvernului RM, Parlamentul RM (Comisia Cultură, 

educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media), Ministerul Tineretului şi 

Sportului, să iniţieze cît mai curînd măsuri privind perfecţionarea legislaţiei din 

domeniul culturii fizice şi sportului luînd în consideraţie propunerile făcute. 

 

6.2. Asigurarea securităţii şi ordinii publice în edificiile sportive 

Din punct de vedere al asigurării securităţii în timpul desfăşurării acţiunilor 

sportive de cultură fizică cu caracter de masă, scopul principal este contracararea 
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faptelor criminale şi a altor acţiuni care prezintă pericol pentru siguranţa 

participanţilor, a arbitrilor, a spectatorilor, a oaspeţilor şi a altor persoane. 

Sarcinile principale ale asigurării ordinii de drept şi a securităţii publice în 

timpul desfăşurării acţiunilor de cultură fizică şi sportive de masă la obiectele 

sportive sunt: 

- crearea condiţiilor în scopul respectării dreptului cetăţenilor de a practica 

cultura fizică şi sportul, de a beneficia de servicii sportive spectaculoase fără risc 

pentru viaţă, sănătate, proprietate şi pentru mediul înconjurător; 

- pregătirea bazei legislative, care reglementează ordinea şi regulile de 

desfăşurare a acţiunilor de cultură fizică şi sport, comportamentul participanţilor la 

acţiunile date, cerinţele tehnice faţă de edificiile sportive, care includ: securitatea 

antiincendiară, tehnică, fizică etc. Introducerea în Codul penal şi în Codul despre 

infracţiuni a conţinutului infracţiunilor şi a crimelor, privind persoane fizice şi 

juridice, pentru care vor fi prevăzute sancţiuni juridice. 

- repartizarea responsabilităţilor între persoanele şi organele competente 

pentru asigurarea securităţii acţiunilor sportive; 

- coordonarea activităţii tuturor subiecţilor implicaţi în organizarea şi 

asigurarea ordinii de drept şi a securităţii publice în edificiile sportive, inclusiv 

reglementarea raporturilor juridice, care apar în timpul acţiunilor de cultură fizică 

şi a celor sportive de masă dintre organele puterii publice, organizatorii acţiunilor 

şi administraţia obiectelor sportive, pe de o parte, şi participanţi, pe de altă parte; 

- propagarea, în mijlocul populaţiei, în primul rînd în mediul tineretului, 

orientată spre combaterea violenţei şi a huliganismului în sport, precum şi 

cooptarea voluntarilor pentru asigurarea ordinii publice în timpul desfăşurării 

acţiunilor sportive; 

- îmbunătăţirea calităţii activităţii social-profilactice, în primul rînd cu 

suporterii, prin colaborare fructuoasă cu grupuri organizate de fani; 

- elaborarea programelor pentru însuşirea, de bază şi suplimentară, a măsurilor 

de securitate şi tactică a comportamentului în situaţii critice, de către personalul de 

serviciu din organizaţiile sportive; 
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- elaborarea şi aplicarea în practică a cursului obligatoriu de lecţii 

„Managementul securităţii obiectului sportiv” pentru conducătorii, administraţia şi 

managerii organizaţiilor sportive; 

- crearea unui sistem eficient de legătură cu societatea (prezentarea 

informaţiei în mass-media, organizarea întîlnirilor cu suporteri etc.), coordonarea 

schimbului de informaţie cu departamentele respective şi cu unele organizaţii de 

peste hotare; 

- elaborarea şi realizarea, în comun cu reprezentanţii mass-media, a unor 

programe specializate, orientate spre prevenirea violenţei sportive, a 

huliganismului şi a altor acţiuni care contravin legii; 

- contracararea, prin contrapropagandă, a răspîndirii acestor acţiuni în reţeaua 

Internet. 

Securitatea publică în incinta edificiilor sportive trebuie asigurată conform 

principiilor: 

 legalităţii (elaborarea şi adoptarea actelor normative corespunzătoare, care 

reglementează securitatea acţiunilor sportive); 

 perseverenţei (realizarea unor acţiuni succesive, continue în vederea 

asigurării securităţii, a prevenirii neutralizării şi contracarării pericolelor şi a 

ameninţărilor); 

 caracterului complex al acţiunilor desfăşurate, printr-o combinare raţională 

a unui ansamblu de forţe şi mijloace existente; 

 oportunităţii economice, printr-o finanţare suficientă şi raţională a 

măsurilor de asigurare a securităţii, ţinând seama de importanţa şi necesitatea lor; 

 perfecţionării continue a forţelor şi mijloacelor de asigurare a securităţii 

ţinând seama de progresul tehnico-ştiinţific şi de evoluţia pericolelor şi a 

ameninţărilor; 

 interacţiunii organelor puterii executive şi legislative de orice nivel şi a 

organizaţiilor de cultură fizică şi sport obşteşti în chestiunile de asigurare a ordinii 

de drept şi a securităţii publice în timpul desfăşurării acţiunilor de cultură fizică şi 

sport de masă; 
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 siguranţei conducerii orientate spre asigurarea stabilităţii şi mobilităţii 

tuturor elementelor sistemului, organizarea unei reacţii adecvate la orice schimbări 

într-o situaţie operativă; 

 priorităţii sarcinilor în asigurarea ordinii de drept şi a securităţii publice în 

perioada de desfăşurare a acţiunilor de cultură fizică şi sport de masă; 

 accesibilităţii activităţilor de cultură fizică şi sport pentru toate categoriile 

şi grupurile de populaţie. 

Asigurarea ordinii legale şi a securităţii publice în timpul desfăşurării 

acţiunilor de cultură fizică şi sport de masă, la obiectele sportive, trebuie să 

prevadă următoarele direcţii principale: 

 formarea convingerii, la populaţie, despre necesitatea desfăşurării 

măsurilor de asigurare a ordinii legale şi a securităţii publice şi a transparenţei în 

această sferă; 

 desfăşurarea unei campanii informaţionale specializate, în cadrul căreia 

participanţii la acţiunile de cultură fizică şi sport obţin cunoştinţele necesare despre 

pericolele şi ameninţările potenţiale, despre comportamentul în timpul unor 

asemenea măsuri, despre tactica contracarării actelor ilegale, despre comportament 

în situaţii extremale; 

 crearea unor programe informaţional-editoriale, îndreptate spre formarea 

culturii comportamentului în timpul măsurilor sportive şi spre comunicarea 

cunoştinţelor necesare în domeniul securităţii; 

 analiza eficienţei măsurilor luate în vederea contracarării manifestărilor de 

violenţă şi huliganism din partea suporterilor (spectatorilor), a asigurării ordinii de 

drept, a securităţii publice şi a siguranţei de exploatare a obiectelor sportive, a 

elaborării şi realizării recomandărilor de îmbunătăţire a lor; 

 crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a măsurilor de 

cultură fizică şi sport; 

 formarea cadrelor şi perfecţionarea profesională a lucrătorilor care asigură 

ordinea de drept, securitatea publică şi siguranţa exploatării edificiilor sportive, 

inclusiv prin schimb de experienţă cu structuri analoage din diferite ţări; 
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 elaborarea şi implementarea unui sistem de certificare a obiectelor 

sportive, introducerea „paşaportului securităţii obiectului sportiv” obligatoriu; 

 elaborarea şi implementarea unui sistem de eliberare a licenţelor cluburilor 

sportive şi altor organizaţii care desfăşoară măsuri de cultură fizică şi sport de 

masă, ţinînd seama de cerinţele de asigurare a securităţii; 

 crearea unei baze moderne instrumental-analitice de control al nivelului 

securităţii măsurilor sportive de masă; 

 desfăşurarea monitorizării permanente a nivelului asigurării ordinii de 

drept şi a securităţii publice, în incinta obiectelor sportive şi în timpul desfăşurării 

măsurilor sportive. 

Realizarea programului de securitate publică în incinta obiectelor sportive va 

presupune: 

 elaborarea şi perfecţionarea bazei legislative, ce reglementează asigurarea 

ordinii legale şi securitatea publică în timpul desfăşurării măsurilor de cultură 

fizică şi sport de masă în unităţile sportive; 

 determinarea, în baza monitorizării, a nivelului de asigurare a ordinii de 

drept şi a securităţii publice, în special printre spectatori, şi stabilirea măsurilor de 

eliminare a neajunsurilor constatate; 

 perfecţionarea sistemului de control, din partea statului, a asigurării ordinii 

de drept şi a securităţii publice a măsurilor de cultură fizică şi sport de masă în 

unităţile sportive; 

 implementarea unui sistem de standardizare şi certificare a securităţii 

unităţilor sportive şi a serviciilor de cultură fizică şi sport prestate în cadrul lor, 

aducerea lui în corespundere cu cerinţele practicii internaţionale; 

 crearea, în cadrul fiecărei unităţi sportive, a serviciului de securitate, sau 

atribuirea funcţiei de control al securităţii şi ordinii publice, unei persoane concrete 

din administraţia organizaţiei sportive; 

 aducerea unităţilor sportive existente, pe calea modernizării, la nivelul 

cuvenit al securităţii; construirea unor noi unităţi sportive care ar corespunde 

standardelor internaţionale de securitate; 
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 dotarea tuturor unităţilor sportive cu sisteme de semnalizare a incendiilor şi 

de stingere automată a incendiilor, cu sisteme de înregistrări video şi de control al 

intrărilor, şi cu alte sisteme; 

 elaborarea în Republica Moldova a programelor regionale de asigurare a 

ordinii de drept şi a securităţii publice în unităţile sportive; 

 organizarea şi asigurarea unei interacţiuni eficiente între organele puterii 

publice şi organizaţiile care desfăşoară măsuri de cultură fizică şi sport de masă, în 

domeniul asigurării ordinii de drept şi a securităţii publice în unităţile sportive;  

 dezvoltarea sistemului de pregătire şi de perfecţionare a cadrelor din sfera 

culturii fizice şi sportului, ţinând seama de cerinţele securităţii; 

 desfăşurarea periodică a unor treninguri practice cu persoanele respective 

privind unele chestiuni ale asigurării securităţii şi ordinii publice în timpul 

acţiunilor sportive de masă; 

 stabilizarea şi reducerea tendinţelor negative în organizarea ordinii de 

drept, diminuarea numărului de acte de violenţă şi a acţiunilor huliganice, atât în 

incinta edificiilor sportive, cît şi în imediata vecinătate, precum şi de-a lungul 

drumului parcurs de către spectatori. 

Măsurile de asigurare a ordinii de drept şi a securităţii publice la unităţile 

sportive trebuie să includă elaborarea: 

 proiectului Legii „Despre securitate în timpul desfăşurării măsurilor de 

cultură fizică şi sport de masă în Republica Moldova”; 

 proiectului hotărârii Guvernului Republicii Moldova „Despre măsurile de 

instalare a ordinii de drept şi a securităţii publice în timpul desfăşurării măsurilor 

de masă la unităţile sportive în Republica Moldova”; 

 proiectului cerinţelor normative pentru certificarea securităţii organizaţiilor 

sportive (paşaportul securităţii obiectului); 

 regulamentului funcţionării şi creării, pe baza lui, a Comisiei de control 

asupra organizării şi desfăşurării acţiunilor de masă în edificiile de cultură fizică şi 

sport, de pe lângă organele puterii executive, la nivel naţional sau regional, care 

acţionează în permanenţă. 
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Asigurarea ordinii de drept şi a securităţii publice a măsurilor de masă în 

edificiile sportive va permite elaborarea unui sistem de asigurare a ordinii de drept 

şi a securităţii publice în timpul desfăşurării măsurilor de cultură fizică şi sport de 

masă în edificiile sportive, precum şi   luarea, la momentul oportun, a măsurilor cu 

caracter social, cultural şi preventiv pentru preîntîmpinarea violenţei, a actelor 

criminale şi a altor acte ilegale, care prezintă pericol. 

Sarcinile principale în activitatea realizată cu suporterii sportivi se vor 

concretiza în: 

- formarea calităţilor moral-spirituale şi civice, a devotamentului faţă de 

sportul moldovenesc, a normelor etico-morale şi a culturii comportamentului în 

edificiile sportive ale suporterilor şi amatorilor sportului; 

- contribuirea la formarea la spectatori a necesităţilor privind practicarea 

activă a sportului şi a modului sănătos de viaţă, debarasarea de narcomanie, 

alcoolism şi fumat; 

- protecţia socială a suporterilor-invalizi, a veteranilor, a copiilor şi a 

adolescenţilor; 

- neutralizarea grupurilor organizate de fani, al căror scop este violenţa, 

nerespectarea ordinii publice şi săvîrşirea altor acte ilegale; prevenirea creării unor 

asemenea grupuri pe viitor. 

Pentru soluţionarea acestor sarcini sunt necesare următoarele măsuri: 

 fondarea Asociaţiei moldoveneşti a cluburilor suporterilor conform 

ramurilor de sport; 

 reflectarea activităţii cluburilor suporterilor în mass-media; 

 realizarea, în comun cu reprezentanţii societăţii civile, a Codului de etică a 

suporterului sportiv; 

 elaborarea şi adoptarea unui regulament-model al Clubului suporterilor; 

 desfăşurarea, în fiecare an, a concursului naţional pentru cel mai bun club al 

suporterilor; 

 elaborarea şi realizarea măsurilor de stimulare şi sancţionare cu privire la 

Clubul suporterilor în funcţie de rezultatele desfăşurării acelei sau altei acţiuni, 
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ceea ce va contribui la cooptarea activă a voluntarilor (dintre suporterii din club) la 

asigurarea ordinii publice; 

 înscrierea în cluburile pentru suporteri a persoanelor responsabile de 

menţinerea ordinii publice şi interacţiunea cu organele respective; 

 întocmirea şi realizarea de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova, în comun cu alte organe competente în domeniul culturii fizice şi 

sportului, a unui sistem de măsuri cu caracter profilactic în munca cu suporterii; 

 elaborarea şi realizarea programului naţional de trecere la bilete 

individualizate de intrare la acţiunile sportive cu asigurarea echipamentului 

respectiv; 

 crearea bazei informaţionale naţionale a persoanelor, care au mai săvârşit 

acte ilegale în timpul acţiunilor sportive, schimb de date cu colegii străini; 

 introducerea modificărilor în legislaţia în vigoare privind stabilirea 

responsabilităţii administrative pentru folosirea de către spectatori a pirotehnicii şi 

a altor obiecte care prezintă pericol, în timpul acţiunilor de cultură fizică şi sport; 

nerespectarea de către spectatori a regulilor de desfăşurare a acţiunilor de cultură 

fizică şi sport; 

 introducerea sancţiunii suplimentare pentru încălcările sus-menţionate, sub 

formă de interzicere provizorie de frecventare a acţiunilor de cultură fizică şi sport 

(sau a unităţilor sportive) de către infractori inveteraţi ai ordinii publice în timpul 

acţiunilor de cultură fizică şi sport; 

 

Acţiuni concrete pentru menţinerea ordinii publice la competiţiile sportive  

Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de asigurare a ordinii şi 

siguranţei spectatorilor în arenele sportive categoriile de persoane responsabile de 

aceasta au următoarele obligaţii:  

 pentru cluburile sau organizatorii de competiţii sportive 

 să stabilească măsurile de asigurare a ordinii şi siguranţei participanţilor 

în arena sportivă; 



 135 

 să efectueze, prin personalul de ordine şi siguranţã şi, după caz, cu forţele 

de ordine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amănunţit al 

arenei sportive, pentru descoperirea şi îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale 

interzise; 

 să asigure înregistrarea şi supravegherea video a comportamentului 

participanţilor în arena sportivă şi în zona punctelor de acces şi să afişeze, în locuri 

vizibile, atenţionări asupra faptului că în arena sportivă participanţii vor fi 

supravegheaţi video; 

 să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul 

băuturilor alcoolice în arena sportivă; 

 să afişeze în locuri vizibile, la porţile de acces, regulile ce trebuie 

respectate la competiţiile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse 

în arena sportivă, precum şi sancţiunile care se aplicã în astfel de cazuri; 

 să interzică afişarea în arena sportivã a simbolurilor, sloganurilor ori 

textelor cu conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură 

naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă; 

 să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate 

vizuală pe gardul care delimiteazã suprafaţa de joc de tribunã sau în orice alte 

locuri, ce reduc fie vizibilitatea jocului de către spectatori, fie asigurarea unei 

intervenţii oportune; 

 pentru firmele de pază: 

 verificarea documentelor de acces, precum şi efectuarea controlului 

corporal preventiv şi al bagajelor în dreptul punctelor de acces; 

 interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora nu 

le este permisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se 

află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub influenţa 

substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme 

şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare 

sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, 

lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, 
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şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru 

tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine; 

 interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a 

băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone; 

 participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de 

agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine. 

Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia 

producerii unor incidente de amploare: 

a) evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură 

ordinea publică în stadion se execută de către firma de pază angajată. Dacă firma 

de pază este depăşită de situaţie, efective ale Poliţiei intervin pentru restabilirea 

ordinii publice; 

b) în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în 

pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de 

incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor 

situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporalã ori sănătatea persoanelor 

sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective ale Poliţiei şi ale firmei 

de pază vor evacua parţial sau total stadionul (locul de desfăşurare a competiţiei). 

Intervenţia în forţă pentru restabilirea ordinii publice în afara stadionului 

va fi executată de efective ale Poliţiei care asigură măsurile de ordine publică la 

eveniment. 

Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor 

incidente sau încălcări ale prevederilor legale: 

 autosesizarea forţelor de ordine; 

 prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului sportiv 

sau al organizatorului; 

 de către observatorul jocului sau alţi oficiali; 

 de către spectatori. 

 

 



 137 

Referinţe bibliografice: 

1. Arsene I., Danail S. Adaptarea psihosocială a elevilor cu reţinere în dezvoltarea psihică 

în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu conţinut adecvat. Chişinău: Valinex, 2010. 190 p. 

2. Belu A., Godea N., Relaţii colective de muncă. Bucureşti: Editura Fundaţiei România 

de Mâine,,  2008. 153 p. 

3. Bompa T. Antrenamentul sportiv. Bucureşti: CCPS, 2002. 402 p. 

4. Budevici A., Manolachi V., Carp I. Manualul calităţii al USEFS. Chişinău: USEFS, 

2008. 156 p. 

5. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994 publicată în Monitorul Oficial 

al R.Moldova nr.1 din 12.08.1994. Chişinău: Editura Iulian, 2004. 

6. CCoodduull  cciivviill al RM Nr. 1107 din  06.06.2002.. Monitorul Oficial Nr. 82-86. 

7. CCoodduull  ppeennaall al RM Nr. 985 din  18.04.2002. Monitorul Oficial Nr. 128-129. 

8. Codul muncii al RM, nr. 154 din  28.03.2003. Monitorul Oficial Nr. 159-162. 

9. Codul fiscal al RM Nr. 407 din  26.07.2001. Monitorul Oficial Nr. 1-3. 

10. Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultură fizică şi sport. Monitorul 

Oficial Nr. 83-86. 

11. Legea nr. 547 din  21.07.1995 învăţămîntului. Monitorul Oficial Nr. 62-63. 

12. LLeeggeeaa nr. 26 din  22.02.2008  pprriivviinndd  îînnttrruunniirriillee.. Monitorul Oficial Nr. 80. 

13. Legea nr.837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (Republicată în temeiul 

art. IV al Legii nr.178-XVI din 20 iulie 2007, cu renumerotarea elementelor şi corespunzător 

modificarea referinţelor). Monitorul Oficial Nr. 6. 

14. Legea nr. 1420-XV din 31.10.2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare.  

Monitorul Oficial Nr. 185. 

15. Legea nr. 298 din  21.12.2007 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale împotriva 

dopajului în sport a UNESCO. Monitorul Oficial Nr. 5-7. 

16. Legea nr. 247 din  27.11.2008 pentru ratificarea Convenţiei contra dopajului.  

Monitorul Oficial Nr. 226-229. 

17. Hotărîrea Guvernului nr. 1552 din 04 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă.  Monitorul Oficial Nr. 174-176. 

18. Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 26 martie 2003 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a federaţiilor sportive naţionale. Monitorul Oficial 

Nr. 062. 

19. Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 28 aprilie 2006 ccuu  pprriivviirree  llaa  aapprroobbaarreeaa  

RReegguullaammeennttuulluuii  şşccoolliilloorr  ssppoorrttiivvee. Monitorul Oficial Nr. 73-74. 

20. Hotărîrea Guvernului nr. 766 din 16 noiembrie 2009 ccuu  pprriivviirree  llaa  aapprroobbaarreeaa  

RReegguullaammeennttuulluuii  pprriivviinndd  oorrggaanniizzaarreeaa  şşii  ffuunnccţţiioonnaarreeaa  MMiinniisstteerruulluuii  TTiinneerreettuulluuii  şşii  SSppoorrttuulluuii,,  

ssttrruuccttuurriiii  şşii  eeffeeccttiivvuulluuii--lliimmiittăă  aallee  aappaarraattuulluuii  cceennttrraall  aall  aacceessttuuiiaa. Monitorul Oficial Nr. 173.. 

21. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного 

процесса. Москва: Физкультура и спорт, 1985. 176 с.  

22. Вильчковский Э.С., Круцееич Т.Ю. Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста // Теория и методика физического воспитания/ под ред. Т.Ю. Круцевич. Киев: 

Олимпийская лит-ра, 2003. Т.2, с.21-77. 

23. Иващенко Л.Я., Благий А.Л. Физическое воспитание взрослого населения // 

Теория и методика физического воспитания/ под ред. Т.Ю. Круцевич. Киев: Олимпийская 

лит-ра, 2003. Т.2, с.201-252. 



 138 

24. Кобринский М., Еншин М. Организационно-методические аспекты управления 

спортом. Минск: БГУФК, 2010. 217 с. 

25. Кокуркин Д. Инновационная деятельность. М.: Экзамен, 2001. 186 с. 

26. Круцевич Т.Ю., Воробьев М.И. Контроль в физическом воспитании детей, 

подростков и юношей. Киев: Полиграф-Еспрес, 2005. 

27. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов. Киев: Олимпийская литература, 1999. 318 с. 

28. Никитушкин В.Г. Методология программно-нормативного обеспечения 

многолетней подготовки квалифицированных юных спортсменов: Автореф. дис. … д-ра 

пед. наук. Москва, 1996. 98 с. 

29. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте.  Киев: Олимпийский спорт, 1997. 416 с. 

30. Разумовский Е.А. Проблемы управления подготовкой 

высококвалифицированных спортсменов. В: Сборник науч. трудов ВНИИФК, 1984, с. 53-

78. 

31. Смолиус Г.Г., Шитикова Г.Ф., Давиденко Е.В. Физическая культура в системе 

общего образования детей школьного возраста // Теория и методика физического 

воспитания/ под ред. Т.Ю. Круцевич. Киев: Олимпийская лит-ра, 2003. Т.2, с.77-113. 

32. Суслов Ф.П., Сыч В.Д., Шустин Б.Н. Современная система спортивной 

тренировки. Москва: СААМ, 1995. 448 с. 

33. Туманян Г.С. Стратегия подготовки чемпионов. Москва: Советский спорт, 

2006. 492 с.  

34. Фатхутдинов Р. Стратегический маркетинг: учебник для вузов. СПб.: Питер, 

2003. 347 с.  

35. Финогенов Ю.С. Физическая подготовка в Вооруженных Силах // Теория и 

методика физического воспитания/ под ред. Т.Ю. Круцевич. Киев: Олимпийская лит-ра, 

2003. Т.2, с.184-201. 

36. Чудная Р.В. Адаптивное физическое воспитание // Теория и методика 

физического воспитания/ под ред. Т.Ю. Круцевич. Киев: Олимпийская лит-ра, 2003. Т.2, 

с.252-342.  

37. Шапошникова В.И. Индивидуализация и прогноз в спорте. Москва: 

Физкультура и спорт, 1984. 159 с. 

38. www.dsjvaslui.ro/doc/strategie0508.doc  

39. www.infosport.ru/strategiya/ 

40. www.statistica.md/  

41. http://mst.gov.by/ru/razvitie-sporta 

 

 

http://www.infosport.ru/strategiya/
http://mst.gov.by/ru/razvitie-sporta

