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Sinteza recomandărilor prezentate la proiectul de decizie 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului  

privind premierea și stimularea performanțelor sportive” 

 

Recomandarea 
recepționată 

Autorul 
recomandării 

Poziția subdiviziunii autor 
( acceptarea sau respingerea 
recomandărilor) 

Argumentarea în cazul 
respingerii 

La cap. III CUANTUMUL 

PREMIILOR să fie 

adăugat punctul 8: 

Campionatul / Cupa 

Raionului la toate probele 

de Sport cu suma după 

cum urmează: Loc.I 

individual 3000,00 lei; 

echipă 10000,00 lei; Loc.II 

individual 2000,00 lei; 

echipă 8000,00 lei; Loc.III 

individual 1000,00 lei; 

echipă 5000,00 lei 

Sergiu Rența- 
Consilier Raional 

 
Se acceptă cu următoarele 

modificări 

La cap. III 
CUANTUMUL 

PREMIILOR să fie 
adăugat punctul 8: 
Campionatul / Cupa 
Raionului la toate 
probele de Sport 
organizate de către 
Serviciului de Tineret și 
Sport din cadrul 
consiliul raional Cahul 
cu suma după cum 
urmează: Loc.I 
individual 2000,00 lei; 
echipa 7000,00 lei; 
Loc.II individual 
1500,00 lei; echipă 
6000,00 lei; Loc.III 
individual 1000,00 lei; 

echipă 5000,00 lei 

Echivalarea sumelor 
premiilor a Campionatelor 
Mondiale cu Campionatele 
Europene 

Vasile Raru- șef 
secție Agricultură 
Consiliu Raional 
Cahul 

Se respinge Conform hot.de Guvern 
1552 din 04.12.2002 
Competițiile sportive 
sunt calsificate după 
cum urmează: 
Olimpice; Mondiale; 
Europene; ect.Respectiv 
și sumele premiilor  
acaordate diferă de la o 

categorie  la alta. 

 

La capitolul DISPOZIȚII 

GENERALE se adaugă: 
-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. 
-conducătorii şcolilor, 
cluburilor şi asociaţiilor 

sportive din raionul Cahul 
vor prezenta la 

Serviciul Tinere și 
Sport, Consiliul 
Raional Cahul 

Se acceptă  
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Consiliul raional Cahul 
lista sportivilor şi 
antrenorilor înregistraţi 
prealabil la Federaţie de 
profil pentru participare la 
competiţiile naţionale şi 

internaţionale. 

La capitolul privind 
MODUL DE 

STABILIRE A 

PREMIILOR  se adaugă: 
-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 de Tineret și 
Sport, reprezentanţi ai 
instituţiilor sportive şi ai 
societăţii civile. 
-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. 
-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 s a participat și 

Serviciul Tinere și 
Sport, Consiliul 
Raional Cahul 

Se acceptă  
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respectiv rezultatele 
și performanțele obținute. 
-în cazul prezentării de 
acte false sumele plătite 
ilicit se restituie de către 
sportiv şi antrenor, 
conform legislaţiei în 
vigoare. 
-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. 

La capitolul 
CUANTUMUL 

PREMIILOR se adaugă: 
La pct 3.7 se adaugă 

,,emisă în conformitate cu 

hotărîrea comisiei de 

examinare a dosarelor 

beneficiarilor, în luna 

decembrie a fiecărui an 

calendaristic” 

La pct. 3.2. se adaugă 

,, din contul alocațiilor 

bugetare aprobate anual 

pentru domeniul sportului” 

 

Serviciul Tinere și 
Sport, Consiliul 
Raional Cahul 

Se acceptă  

La capitolul DISPOZIȚII 

FINALE se adaugă: 

-consiliul raional Cahul va 
prezenta, anual, 

Consilierilor raionali 
Cahul informaţia despre 
dosarele depuse şi lista 
beneficiarilor. 
 

Serviciul Tinere și 
Sport, Consiliul 

Raional Cahul 

Se acceptă  

Se modifică  denumirea 

prezentului Regulament 

după cum urmează:  

,,Regulamentul privind 

premierea și stimularea 

performanțelor sportive” 

Serviciul Tineret și 
Sport, Consiliul 
Raional Cahul 

Se acceptă  
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La punctul  2.1.1 și 2.1.4 
din prezentul Regulament 
se solicită să fie schimbată 
perioada de la 5 ani la 3 
ani. 

Rîbakov Gheorghe 
Președintele  
Clubului Sportiv 
,,Rîbakov Team” 

Se acceptă  

La punctul 2.1.1 din 
prezentul Regulament se 
solicită să fie exclusă 
perioada . 

Sergiu Drangoi, 
Consilier Raional 

Se respinge Daca se va exclude 
termenul,există riscul 
pentru crearea unui 
precedent unde sportivii 
de performanță din alte 
raioane ale R.Moldova 
se vor legitima la 
cluburile din raionul 
Cahul ca să benificieze 
de premii.Astfel există 
riscul ca alocațiile 
pentru acordarea 
premiilor pentru 
performanțe  sportive să 
fie consumat în scurt 

timp. 

La punctul 2.1.1 din 
prezentul Regulament se 
solicită să rămână 
termenul de 5 ani  

Sergiu Rența, 
Consilier Raional 

Se respinge Pentru a nu fi privați  de 
premii sportivi care 
promovează imaginea 
raionului Cahul 
modificăm  termenul în 

unul rezonabil de 3 ani. 

La punctul 3.2 din 
prezentul Regulament se 
solicită inluderea 
cuvântului ,, prezentului 
Regulament” 

Constantin Hodenco, 
șef Direcție Generală 
Finanțe  

Se acceptă  

La punctul 1.2 din 
prezentul Regulament se 
solicită excluderea 

cuvântului ,,Neolimpic” 

Vitalie Hotnogu, 

Societatea Civilă 

Se acceptă  

La punctul 3.6 din 

prezentul Regulament se 
solicită excluderea 

(salariul mediu pe 
economie) 
 

Andrian Galaju, 

Consilier Raional 

Se acceptă  

La punctul 2.1.2 se adaugă 
cuvîntul ,,Cupelor,, 

Serviciul Tinere și 
Sport, Consiliul 

Raional Cahul 

Se acceptă  

La pct. 1,1 lit.a) se exclude 
cuvintele ,,competițiile 
Olimpice și 
Neolimpice,Naționale, 

Mondiale și Europene” și 
se adaugă cuvintele ,, 
competițiile raionale, 

Serviciul Tinere și 
Sport, Consiliul 
Raional Cahul 

Se acceptă  
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Naționale și Internaționale 
La pct.1.2 se exclude 
cuvintele ,,competițiile 
Olimpice și 
Neolimpice,Naționale, 
Mondiale și Europene” și 
se adaugă cuvintele ,, 
competițiile Raionale, 
Naționale și Internaționale. 
 

 

 



Proces-verbal al ședinței audieri publice  
din 8 decembrie 2022 asupra proiectului de decizie privind 

aprobarea ,,Regulamentului privind premierea  
și stimularea  performanțelor sportive” 

 
 

Prezenți la ședință: 
 

- Domnul Nicolae Dunas, Președintele raionului Cahul; 
- Doamna Tatiana Seredenco, Vicepreședintele raionului Cahul ; 
- Doamna Elena Daud, Vicepreședintele raionului Cahul; 
- Domnul Ruslan Nedov, Vicepreședintele raionului Cahul; 
- Doamna Cornelia Prepeliță, Secretarul Consiliul raional Cahul; 
- Colaboratorii Direcției Gеnеrаlе Finanțe, reprezentanții Direcției Gеnеrаlе 

Învățămînt, Direcției Gеnеrаlе Asistență Sосiаlă și Protecție a Familiei; 
- Direcțiilor și secțiilor din subordine а Consiliului Raional Cahul; 
- Consilieri raionali;  
- Reprezentanți ai Cluburilor și Asociațiilor sportive; 
- Reprezentanții ONG-urilor pentru tineri; 
- Reprezentanții presei locale; 
- Reprezentanții societății civile din raionul Cahul. 

 
Ședința а fost prezidată de сătre Doamna Tatiana Seredenco, Vicepreședintele 
raionului Cahul.  
 
Raportorii:  
Doamna Carolina Stuparu, șefа Serviciului Tineret și Sport. 
 
Obiectivele de bаză ale ședinței: 
   
1. Prezentarea informației despre  Regulamentul privind premierea și stimularea  
performanțelor sportive; 

 
2. Discutarea ideilor noi propuse pentru а le lua în considerație la aprobarea 
„Regulamentului privind premierea și stimularea  performanțelor sportive”. 
 
Desfășurarea evenimentului: 
 

 Doamna Tatiana Seredenco, Vicepreședintele raionului Cahul, a rostit un 
cuvânt de salut. Apoi cuvîntul а fost oferit Doamnei Carolina Stuparu, șefa 
Serviciului  Tineret și Sport.  
      Doamna Stuparu а prezentat Regulamentul privind premierea și stimularea 
performanțelor sportive, a menționat importanța, scopul și obiectivele   acestui 
regulament, а adus lа cunoștință modul de stabilire a premiilor, cuantumul premiilor 
și cine pot fi beneficiari al prezentului regulament.  
 



      La finele prezentării participanții audierilor publice au fost invitați să înainteze 
propuneri. 
     Primele întrebări și propuneri au parvenit de la Domnul Sergiu Rența - Consilier 
Raional. 
 
 Întrebări: 

- De ce nu se acordă premii celor care ocupă loc I ,II și III în campionatele 
raionului Cahul.  
 

Propuneri: 
- La cap. III CUANTUMUL PREMIILOR să fie adăugat punctul 8: 

Campionatul / Cupa Raionului la toate probele de Sport cu suma după cum 
urmează: Loc.I individual 3000,00 lei; echipă 10000,00 lei; Loc.II individual 
2000,00 lei; echipă 8000,00 lei; Loc.III individual 1000,00 lei; echipă 5000,00 
lei. 

- La punctul 2.1.1 din prezentul Regulament se solicită să rămână termenul de 5 
ani. 

Cu propuneri a intervenit și Domnul Vasile Raru- șef secție Agricultură Consiliul 
Raional Cahul, și anume: 

- Echivalarea sumelor premiilor a Campionatelor Mondiale cu Campionatele 
Europene. 

Următoarea propunere a parvenit din partea Domnului Sergiu Drangoi, Consilier 
Raional 

-  La punctul 2.1.1 din prezentul Regulament să fie exclusă perioada. 
Tot la această întrebare a venit cu propunerii și Domnul Rîbakov Gheorghe 
Președintele  Clubului Sportiv ,,Rîbakov Team” 
     -    La punctul  2.1.1 și 2.1.4 din prezentul Regulament să fie schimbată perioada 
de la 5 ani la 3 ani. 
Următoarea propunere este din partea Domnului Adrian Galaju ,Consilier Raional 

- La punctul 3.6 din prezentul Regulament să fie exclus (salariul mediu pe 
economie) 

Domnul Constantin Hodenco, șef Direcție Generală Finanțe a propus: 
-  La punctul 3.2 din prezentul Regulament să fie inclus cuvântul ,, prezentului 

Regulament” 
Din partea societății civile Domnul Vitalie Hotnogu, a propus: 

-  La punctul 1.2 din prezentul Regulament să fie  exclus cuvântul ,,Neolimpic” 
Din partea Serviciului Tineret și Sport din cadrul consiliului raional Cahul au 
parvenit următoarele propuneri: 
1. La capitolul DISPOZIȚII GENERALE să fie adăugat: 
     -     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. 

- Conducătorii şcolilor, cluburilor şi asociaţiilor sportive din raionul Cahul vor 
prezenta la Consiliul raional Cahul lista sportivilor şi antrenorilor înregistraţi 
prealabil la Federaţie de profil pentru participare la competiţiile naţionale și 
internaționale. 

2. La capitolul privind MODUL DE STABILIRE A PREMIILOR  să fie  adăugat: 



     -    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 de Tineret și Sport, reprezentanţi ai instituţiilor 
sportive şi ai societăţii civile. 
     -    Actele privind alocarea premiului pentru performanţa sportivă să fie examinată 
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. 
     -    Sportivii (cîştigători ai competiţiilor) şi antrenorii lor să poată beneficia pe 
parcursul unui an calendaristic doar de un singur premiu considerat mai valoros în 
ierarhia competițiilor și ca valoare financiară. Sportivul să poată beneficia doar de un 
singur premiu în cadrul unei competiții, indiferent la cîte probe participă. De aceea 
premiile să fie acordate la sfîrșitul anului pentru a avea datele tuturor competițiilor la 
care sa participat și respectiv rezultatele și performanțele obținute. 
    -     În cazul prezentării de acte false sumele plătite ilicit să fie restituie de către 
sportiv şi antrenor, conform legislaţiei în vigoare. 
    -     Să beneficieze  de premii și Sportivii 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. 
3. La capitolul CUANTUMUL PREMIILOR să fie adăugat: 
    -     La pct 3.7 să fie adăugat ,,emisă în conformitate cu hotărîrea comisiei de 
examinare a dosarelor beneficiarilor, în luna decembrie a fiecărui an calendaristic” 
    -     La pct. 3.2. să fie adăugat ,, din contul alocațiilor bugetare aprobate anual 
pentru domeniul sportului” 
4. La capitolul DISPOZIȚII FINALE să fie adăugat: 
    -     Consiliul raional Cahul să prezinte, anual, Consilierilor raionali Cahul 
informaţia despre dosarele depuse şi lista beneficiarilor. 
    -     Să fie modificată denumirea prezentului Regulament după cum 
urmează: ,,Regulamentul privind premierea și stimularea performanțelor sportive” 
    -     La punctul 2.1.2 să fie adăugat cuvîntul ,,Cupelor” 
    -     La pct. 1,1 lit.a) să fie exclus cuvintele ,,competițiile Olimpice și 
Neolimpice,Naționale,Mondiale și Europene” și să fie adăugat  
cuvintele ,,competițiile raionale, Naționale și Internaționale” 
    -     La pct.1.2 să fie excluse cuvintele ,,competițiile Olimpice și Neolimpice, 
Naționale, Mondiale și Europene” și să fie adăugat  cuvintele 
 ,, competițiile Raionale, Naționale și Internaționale”. 
 
          Doamna Tatiana Seredenco a menționat că propunerile vor fi analizate și a 
exprimat sincere mulțumiri pentru atenția și propunerile acordate. 
 
Carolina Stuparu,  
șefа Serviciului Tineret și Sport 
 


