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nr.07/24

Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind procedura
de finanţare a măsurilor sportive
În conformitate cu prevederile art. 7 şi 30 alin. (1),(4),(7),(8),(10) din Legea nr.
Nr. 330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică şi sport, Hotărârea
Guvernului Nr. 1552 din 04.12.2002 pentru aprobarea Normelor privind
reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă precum și în temeiul
art. 46 din Legea privind administrația publică locală Nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006, Consiliul Raional Hîncești DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentului privind procedura de finanţare a măsurilor
sportive, conform Anexei nr. 1;
2. Specialistul responsabil de domeniul tineret şi sport va asigura activitatea la
capitolul „acţiuni pentru sport” în conformitate cu prezentul regulament.
3. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dnl. Ghenadie
BUZA Preşedintele raionului Hînceşti.
Preşedintele şedinței:

Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului raional Hînceşti

Valentin CALCATENIUC

Elena MORARU TOMA

Anexa nr.1
La Decizia Consiliului Raional
Nr.07/24 din 22.12.2017

REGULAMENTUL
privind procedura de finanţare a măsurilor sportive
Capitolul I
Dispoziţii generale
1.1 Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor legale:
 Legea nr. 330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică şi sport;
 Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală;
 Hotărârea Guvernului nr. 1552 din 04.12.2002 pentru aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea sportivă.
1.2. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a
procedurii de finanţare din bugetul local a evenimentelor sportive de nivel local,
organizaţiilor cu profil de asanare, instituţiilor educative, organizaţiilor sportive și
cluburilor sportive, cât și finanțarea participării sportivilor legitimaţi la competiţii
sportive raionale, naționale și internaţionale. Organizaţiile cu profil de asanare,
instituţiile educative, organizaţiile sportive, cât și cluburile sportive vor activa în
raza administrativă a raionului Hîncești. Sportivii, care vor beneficia de
finanțare,vor fi cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi sau originari din
raionului Hînceşti, care vor promova, prin activitățile sale, imaginea raionului sau
vor încuraja sportul pentru toţi şi sportul de performanţă. Finanţarea se va face
din bugetului alocat, la capitolul „acţiuni pentru sport”.
1.3. Cultura fizică este un domeniu al culturii societăţii, orientat spre menţinerea şi
fortificarea sănătăţii, dezvoltarea calităţilor fizice, morale şi intelectuale ale
omului. Cultura fizică şi sportul cuprind: educaţia fizică, sportul pentru toţi, sportul
de performanţă, exerciţiile fizice practicate cu scop de întremare, profilactic şi
terapeutic.
1.4. Autoritățile publice locale în limita competențelor sale asigură dreptul
Cetăţenii Republicii Moldova să practice cultura fizică şi sportul (inclusiv sportul
ca profesie).Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să încurajeze sportul
pentru toţi şi sportul pentru performanţă, acordând o atenţie specială creării
condiţiilor de practicare a acestora,oferă condiţii deosebite tinerilor, inclusiv
copiilor de vârstă preşcolară, precum şi persoanelor în vârstă, pentru practicarea
sportului , asigură condiţii pentru practicarea culturii fizice şi sportului de către
persoanele cu dezabilităţi în scopul dezvoltării personalităţii lor şi incluziunii
sociale a acestora, precum şi mijloace care ar permite sportivilor cu dezabilități
participarea la competiţii naţionale şi internaţionale.
1.5. Dreptul organizaţiilor cu profil de asanare, instituţiilor educative,
organizaţiilor sportive și cluburilor sportive , cât și sportivilor legitimaţi la

competiţii sportive raionale, naționale și internaţionale la finanţarea se stabileşte de
către Consiliul raional Hînceşti, în conformitate cu prezentul Regulament.
1.6. Dreptul sportivilor legitimaţi la competiţii sportive raionale, naționale și
internaţionale la Premiu, pentru rezultate remarcabile, se stabilesc de către Comisia
de specialitate, numită prin dispoziţia Preşedintelui raionului Hînceşti prin
prezentarea copiilor actelor care confirmă performanţa obţinută şi mărimea
acesteia va fi în limita surselor financiare alocate de bugetul local la capitolul
„acţiuni pentru sport” și nu poate depăşi normele prezentate în tabelul nr.
1.prezentului Regulament
Capitolul II
Scopul şi Obiectivele
Scopul principal: Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de
selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea
de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei.
2.1 Promovarea valenţelor culturii fizice şi sportului:
- angrenarea şi stimularea cetăţenilor privind practicarea sistematică şi continuă a
exerciţiului fizic;
- promovarea modului sănătos de viaţă în rândurile tineretului;
- antrenarea tinerilor generaţii în practicarea unei ramuri sportive.
2.2 Promovarea sportului de performanţă:
- selectarea celor mai valoroşi sportivi pe ramura de sport şi categorii de vârstă
privind pregătirea şi participarea cu obţinerea de performanţe la campionatele
naţionale şi internaționale;
- perfecţionarea măiestriei sportive;
- obţinerea experienţei competiţionale;
- promovarea imaginii raionului Hîncești și a Republicii Moldova pe arena
internaţională.
2.3 Realizarea obiectivelor:
- evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la
reprezentarea şi sporirea prestigiului Consiliului raional Hînceşti pe plan naţional
şi internaţional;
- susţinerea activităţii de performanţă a (seniorilor, tineret);
- perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru sport de
performanţă;
2.4 Consolidarea relaţiilor de colaborare în domeniul culturii fizice şi sportului.
Capitolul III
Premii şi alte cadouri
Premii pentru sportivi
3.1. Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţiile sportive, Consiliul
Raional Hîncești şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale, care au în
subordine unităţi sportive, asociaţiile, cluburile, federaţiile şi şcolile sportive, după
necesitate, pot acorda sportivilor în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa

competiţiei, de aportul personal şi în limita bugetului aprobat, premii băneşti sau
obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul nr. 1.

Tabel nr.1
Recordul
1
olimpic
paraolimpic
mondial

european

Categoria

Echipă/sportiv

Suma, lei

2
seniori

3
echipă
sportiv

4
20000
10000

tineret

echipă
sportiv
echipă
sportiv
echipă
sportiv
echipă
sportiv
echipă
sportiv
echipă
sportiv

15000
7000
10000
5000
8000
4000
4000
1000
1000
200
800
150

seniori
tineret, juniori

naţional raional

seniori
juniori I – tineret
juniori – cadeţi

3.2. În cadrul sporturilor individuale cu probe pe echipe, cupluri, perechi sau pe
echipaje, precum şi al jocurilor sportive valoarea premiului prevăzut în prezentele
norme este individuală (pentru fiecare sportiv).
3.3. Sportivii şi antrenorii lor, premiaţi pentru performanţele obţinute, pot primi
premii şi din partea altor federaţii, asociaţii, cluburi, şcoli sportive şi administraţii
locale de nivelul I la care aparţin, din bugetele proprii ale acestora.
Premii pentru antrenori şi alţi tehnicieni
3.4.Antrenorii sau profesorii care au contribuit la realizarea performanţelor de către
sportivi în cadrul Jocurilor Olimpice, campionatelor mondiale, europene, precum şi
al altor competiţii prevăzute în tabelul nr. 1 vor putea fi premiaţi în raport cu:
numărul sportivilor promovaţi la loturile olimpice şi naţionale, frecvenţa
selecţionării lor în aceste loturi şi valoarea performanţelor obţinute în competiţii;
responsabilitatea avută în pregătirea sportivilor; durata participării acestora la
pregătirea sportivilor, calitatea muncii depuse; aportul personal la obţinerea
performanţelor, după cum urmează:
a) la sporturile individuale:
- dacă e pregătit un singur sportiv premiant – un premiu până la valoarea celui
acordat sportivului premiat;

3.5.La probele pe echipe, perechi sau pe echipaje din cadrul sporturilor individuale,
antrenorul ori profesorul poate primi un premiu pentru fiecare probă pe echipe,
cupluri, perechi, sau pe echipaje al cărui cuantum va fi echivalent cu cel mai mare
premiu acordat unuia dintre sportivi, majorat până la 50%. În cazul în care
pregătirea a fost asigurată de mai mulţi antrenori, premiul respectiv se împarte,
între aceştia în raport cu aportul fiecărui la obţinerea rezultatelor;
3.6. Dacă la realizarea performanţei au contribuit mai mulţi antrenori sau
profesori, premiul cuvenit, conform prevederilor de mai sus, se împarte între
aceştia, în raport cu contribuţia fiecăruia. Valoarea globală a premiului acordat
acestor antrenori nu va putea depăşi premiul cuvenit antrenorului care a obţinut
premiul cel mai mare.
Premii pentru alte activităţi
3.7. La sfârșitul fiecărui an, se vor putea acorda premiu celui mai bun sportiv, la
masculin şi feminin, care a realizat performanţe excepţionale, Premiul raional
pentru sport constând dintr-un trofeu şi un premiu individual în obiecte sau bănesc
până la valoarea sumei de 5000 lei.
3.8. Anual, Comisia de specialitate, numită prin dispoziţia Preşedintelui raionului
Hînceşti, la propunerea organizaţiilor cu profil de asanare, instituţiilor educative,
organizaţiilor sportive și cluburilor sportive ce activează pe teritoriul raionului
Hînceşti, vor stabili premii pentru sportivi şi echipe care au obţinut rezultate
deosebite pe plan internaţional, cărora le vor putea acorda trofee, precum şi premii
în obiecte sau băneşti până la valoarea individuală de 3000 lei. Numărul sportivelor
şi echipelor cât şi diferenţierea va fi stabilită de Comisia de specialitate în raport cu
locul ocupat în clasament.
3.9. Anual, la propunerea Comisiei de specialitate, numită prin dispoziţia
Preşedintelui raionului Hînceşti va stabili sportivi și
echipe care au obţinut
rezultate deosebite pe plan naţional, cărora le vor putea acorda trofee, precum şi
premii în obiecte sau în numerar până la valoarea individuală de 2000 lei, în raport
cu performanţele şi locul ocupat în clasament. Numărul sportivelor şi echipelor
premiante va fi stabilit la propunerea comisiei.
3.10. Administraţiile publice locale, federaţiile sportive naţionale, asociaţiile,
cluburile şi şcolile sportive pot acorda anual din veniturile extrabugetare premii
speciale individuale pentru activul voluntar, antrenori, arbitri şi alte persoane care
au sprijinit activitatea acestora.
3.11. Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi
de valoare internaţională sau a unor cadre didactice/tehnice cu o îndelungată
activitate în domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, autorităţile
administraţiei publice locale, federaţiile, asociaţiile, cluburile şi şcolile sportive pot
acorda trofee sportive, precum şi premii în bani în valoare de până la 1000 lei.
3.12. În conformitate cu prevederile legale, sponsorii pot acorda, suplimentar faţă
de premiile prevăzute la capitolul IV, premii individuale băneşti sau în obiecte
pentru rezultatele obţinute atât în competiţiile internaţionale, cât şi în cele
naţionale. Valoarea acestor premii individuale se stabilesc de către sponsori.

Capitolul IV
Condiţiile financiare
4.1 Se aprobă normele financiare pentru finanţarea sportivilor ce au obţinut
performanţe, au promovat, prin activitățile sale, imaginea raionului şi au încurajat
sportul pentru toţi şi sportul de performanţă
4.2 Finanţarea măsurilor sportive şi sportivilor prevăzute în prezentul regulament
se stabileşte prin decizie de către Consiliul raional Hînceşti, conform bugetului
aprobat pentru anul de referinţă la capitolul „acţiuni pentru sport”.
4.3 Cheltuielile de participare a sportivilor de performanţă (transport, cazare şi
hrana) pot fi suportate de către Consiliul raional Hînceşti în limita alocaţiilor
bugetare prevăzute la capitolul “Tineret şi Sport” pentru anul bugetar de referinţă.
4.4 Pentru obţinerea finanţării subiecţii trebuie să facă dovada participării la
competiţiile pentru care este solicitată finanţarea.

Capitolul V
Dispoziţii finale
5. 1 Finanţarea poate fi anulată în caz de:
- furnizarea informaţii false în documentele prezentate.
- sursele de finanţare vor fi folosite cu alte scopuri decât cele pentru care au
fost prevăzute în devizul de cheltuieli.
5.2.Controlul asupra corectitudinii stabilirii, achitării şi utilizării conform
destinaţiei a mijloacelor financiare se pune în seama organelor abilitate cu funcţii
de control.

Secretarul
Consiliului raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA

