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D E C I Z I E 
mun. Cahul 

                                   
 

Nr. 10/11-V                                                                       din 15 decembrie 2022 
 
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
premierea și stimularea performanțelor sportive 
   

           În temeiul  art.43, art.46 din Legea nr.436/2006 privind administrația 
publică locală, Legii nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport, în 
conformitate cu prevederile Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 
aprobate prin Hotărârea  Guvernului nr.1552/2002, pentru aprecierea rezultatelor 
sportivilor și promovarea sportului de performanță, luând în considerație avizele 
Comisiilor consultative de specialitate, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se aprobă Regulamentul privind premierea și stimularea sportivilor din 

raionul Cahul, care au obținut performanțe deosebite în cadrul competițiilor 
rationale, naționale, europene și mondiale ale sporturilor olimpice și 
neolimpice. 

2. Serviciul tineret și sport va ține evidența sportivilor legitimați la școlile, 
cluburile și asociațiile  sportive din raionul Cahul în competițiile sportive, 
care au obținut rezultate deosebite pe plan raional, național și internațional la 
toate ramurile de sport, conform clasificației sportive unice a Republicii 
Moldova, pentru acordarea premiilor  în raport cu categoria competiției și 
locul ocupat în clasament. 

3. Cheltuielile de plată a premiilor pentru performanțe sportive se vor efectua 
din mijloacele financiare prevăzute în acest scop în bugetul raional Cahul. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii și a utilizări mijloacelor 
financiare conform destinației se pune în sarcina vicepreședintelui raionului 
Cahul, dna Tatiana  Seredenco, și Comisiei de specialitate probleme sociale 
(învățământ, tineret, sport, cultură, asistență socială, protecția drepturilor 
copilului, utilizarea forței de muncă). 

 
 

 Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                        Sergiu DRANGOI       
                                                                       
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 

 

 
 
 



 
 

Anexă 
                                                                        la Decizia Consiliului Raional Cahul 

                                                                        nr.10/11-V din 15 decembrie 2022 
 
 

REGULAMENTUL 
privind premierea și stimularea  performanțelor sportive  

 
I. DISPOZIȚII GENERALE 

         Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii     nr.330/1999 cu 
privire la cultura fizică și sport, Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin 
Hotărîrea Guvernului nr.1552/2002, în vederea aprecierii performanțelor sportive, motivării 
practicării sportului și promovării modului sănătos de viață. 
1.1    Scop: 

     a) Atragerea și stimularea tuturor categoriilor de sportivi legitimați la școli, cluburile și 
asociațiile sportive din raionul Cahul, fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, 
independent sau în cadru organizat, pentru participarea la competiții raionale, naționale și 
internaționale; 
    b) Selectarea celor mai valoroși sportivi pe ramura de sport, pregătirea și participarea cu 
obținerea de performanțe; 
    c) Perfecționarea măiestriei sportive; 
    d) Obținerea experienței competiționale. 
1.2   Obiective: 

    a) Evidențierea contribuției semnificative și constante a sportivilor de performanță la 
reprezentarea și sporirea prestigiului raionului Cahul pe plan național și internațional; 
    b)  Susținerea și dezvoltarea disciplinilor și a probelor sportive la nivel raional, național și 
internațional; 
    c)  Susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea și gradul de 
dezvoltare a fiecăruia, la nivel raional, național și internațional; 
    d)  Acordarea suportului financiar și încurajarea practicării sportului de performanță. 
 
1.3   La începutul fiecărui an calendaristic conducătorii instituţiilor, asociaţiilor, cluburilor 
sportive din raionul Cahul vor prezenta  Consiliului Raional Cahul lista sportivilor pe grupe la 
toate secţiile sportive cu antrenorii responsabili. 
 
1.4   Conducătorii şcolilor, cluburilor şi asociaţiilor sportive din raionul Cahul vor prezenta la 
Consiliul Raional Cahul lista sportivilor şi antrenorilor înregistraţi prealabil la Federaţia de profil 
pentru participare la competiţiile naţionale şi internaţionale. 

 
II. MODUL DE STABILIRE A PREMIILOR 

2.1.   Premiile se acordă:  
2.1.1 Sportivilor care locuiesc pe teritoriul raionului Cahul, sunt antrenați  și  legitimați în 
școlile, cluburile și asociațiile sportive din raionul Cahul nu mai puțin de 3 ani și au obținut 
performanțe deosebite la probele individuale sau pe echipe la Jocurile Olimpice și Neolimpice, 
Campionatele Mondiale, Europene și Naționale. 
2.1.2. Antrenorilor care activează în școlile, cluburile și asociațiile sportive din raionul Cahul, 
care au contribuit prin aportul personal la realizarea performanțelor de către sportivi în cadrul 
Jocurilor Olimpice și Neolimpice, Campionatelor și Cupelor Naționale, Mondiale și Europene și 
au ocupat locul I, II și III. 
2.1.3. Deținătorilor Titlului de Maestru în Sport, Maestru în Sport Internațional, Antrenor Emerit 
al Republicii Moldova și activează în școlile sportive, cluburile și asociațiile sportive din raionul 
Cahul. 



2.1.4. Loturilor sportive cu probe pe echipe, inclusiv antrenorilor, care fac parte din ramura de 
sport Olimpică și Neolimpică a școlilor sportive, cluburilor și asociațiilor sportive cu activitate 
nu mai puțin de 3 ani. 
2.1.5 Sportivilor care locuiesc pe teritoriul raionului Cahul cu viza de reședință de cel puțin 24 
luni, și au ocupat locul I, II și III în Campionatele și Cupele raionale organizate de Serviciul 
Tineret și Sport din cadrul Consiliului Raional Cahul. 
2.2. Remunerarea sportivilor pentru rezultatele obținute în cadrul Campionatelor  Europene și 
Mondiale trebuie să depășească un număr de 15 țări înscrise pentru  participare la aceste 
campionate. 
2.3. Remunerarea sportivilor pentru rezultatele obținute  în cadrul Cupelor  Europene și  
Mondiale trebuie să depășească un număr de 5 țări participante înscrise la aceste cupe. 
2.4. Pentru a beneficia de premii sportivii și antrenorii lor vor prezenta următoarele acte: 
a) cererea/acordul de a beneficia de premiu; 
b) copia procesului-verbal, care confirmă performanța obținută, iar, în cazul competițiilor 
internaționale (la care trebuie să participle minim 15 state), de indicat link-ul paginii web a 
competiției;                                                                                                                                                                                                             
c) curriculum vitae al sportivului/antrenorului; 
d) copia buletinului de identitate și a pașaportului sportivului/antrenorului, în cazul minorului – 
copia buletinului de identitate al părintelui sau tutorelui și copia pașaportului sportivului. 
2.5. Comisia, care va examina pachetul de documente, va fi constituită prin dispoziţia 
Președintelui raionului Cahul, în componenţa căreia vor fi incluşi consilieri raionali, angajaţi ai 
Serviciului  Tineret și Sport, reprezentanţi ai instituţiilor sportive şi ai societăţii civile. 
2.6. Actele privind alocarea premiului pentru performanţa sportivă se examinează în termen de 
pînă la 60 de zile de la data înregistrării la Consiliul Raional Cahul, termen în care se va 
comunica beneficiarilor dacă întrunesc criteriile pentru aceste premii. 
2.7. Sportivii (cîştigători ai competiţiilor) şi antrenorii lor pot beneficia pe parcursul unui an 
calendaristic doar de un singur premiu considerat mai valoros în ierarhia competițiilor și ca 
valoare financiară. Sportivul poate beneficia doar de un singur premiu în cadrul unei 
competiții, indiferent la cîte probe participă. De aceea premiile vor fi acordate la sfîrșitul 
anului pentru a avea datele tuturor competițiilor la care  a participat și, respectiv, rezultatele și 
performanțele obținute. 
2.8. În cazul prezentării de acte false sumele plătite ilicit se restituie de către sportiv şi antrenor, 
conform legislaţiei în vigoare. 

 
III. CUANTUMUL PREMIILOR 

3.1. Mărimea premiilor pentru performanțele deosebite obținute la competițiile sportive 
Raionale, Naționale și Internaționale este stabilită în raport cu locul ocupat în clasamentul și 
categoria competiției: 
Nr. 
d/o 

Competiția Locul I Locul II Locul III 

1. Jocuri Olimpice 

individual 60000 40000 20000 

echipă 80000 60000 40000 
2. Campionate mondiale 

individual 50000 35000 20000 
echipă 60000 40000 20000 

3. Campionate europene 

individual 40000 30000 20000 

echipă 50000 35000 20000 
4. Cupe mondiale 

individual 30000 20000 10000 
echipă 40000 30000 20000 



5. Cupe europene 

individual 30000 20000 10000 
echipă 40000 30000 20000 

6. Campionate ale Republicii Moldova 

individual 5000 4000 3000 

echipă 8000 6000 4000 

7. Cupa Republicii Moldova 

individual 3000 2000 1000 

echipă 6000 4000 2000 
8. Campionate / Cupe  raionale 

 
individual 2000 1500 1000 

echipă 7000 6000 5000 
3.2. Acordarea suportului financiar sportivilor pentru performanțele deosebite se va efectua în 
baza prezentului Regulament aprobat de către Consiliul Raional Cahul din contul alocațiilor 
bugetare aprobate anual pentru domeniul sportului în limita bugetului disponibil.  
3.3. Valoarea premiilor cuprinse în tabel, exprimate în lei MDL, reprezintă limita maximă netă 
către plată, la care se vor calcula suplimentar toate contribuțiile și impozitele. 
3.4. Valoarea premiilor pentru copii cu vîrsta de pînă la 18 ani va constitui 50% din suma 
stabilită în tabelul prezentului Regulament, în raport cu locul ocupat și categoria competiției 
sportive. 
3.5. Stimularea antrenorilor din raion, care au contribuit la realizare,  în funcție de valoarea 
performanței, de importanța competiției, de către sportivi și loturile sportive pe echipe, vor fi 
premiați cu 30% din premiul acordat acestora. 
3.6. Antrenorii care activează în școli, cluburi și asociații sportive și care pe parcursul anului 
precedent au obținut Titlul de Maestru în Sport, Maestru în Sport Internațional, Antrenor Emerit 
al Moldovei  se premiază cu 5000 mii lei. 
3.7. Plata premiilor sportivilor și antrenorilor se va efectua în baza dispoziției Președintelui 
raionului Cahul emisă în conformitate cu hotărîrea comisiei de examinare a dosarelor 
beneficiarilor, în luna decembrie a fiecărui an calendaristic. 
 

  III. DISPOZIȚII FINALE 
3.8. Consiliul Raional Cahul va prezenta, anual, consilierilor raionali Cahul informaţia despre 
dosarele depuse şi lista beneficiarilor. 
 
 

  Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                        Sergiu DRANGOI       
                                                                       
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
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