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 În conformitate cu pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.386 din 16.06.2015 

”Cu privire la aprobarea Listei actelor legislative şi normative, care vor fi 

monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe 

parcursul anului 2015”, Ministerul Tineretului și Sportului prezintă alăturat 

Raportul privind monitorizarea procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului 

nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă”. 
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R A P O R T 
privind monitorizarea procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului 

nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea Normelor financiare pentru 
activitatea sportivă” 

          

 
Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.1552 

din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă” este întocmit 
în baza Hotărîrii Guvernului nr.386 din 16.06.2015 ”Cu privire la aprobarea Listei actelor 

legislative şi normative, care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate 

ale administraţiei publice pe parcursul anului 2015” și în corespundere cu Metodologia 
”Privind monitorizarea procesului de implementare a legislației”, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.1181 din 22.12.2010 (Publicată la 24.12.2010 în 
Monitorul Oficial Nr.254-256 art Nr:1297).  

 

1. Aspecte introductive:  

Hotărîrea Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea Normelor 
financiare pentru activitatea sportivă” a fost publicată la 20.12.2002 în Monitorul 

Oficial Nr.174-176, art. Nr:1750.  
Scopul actului normativ este reglementarea finanțării activităților sportive.  

Normele financiare pentru activitatea sportivă sînt compuse din IV capitole, 
precum urmează: 

- Cheltuielile ce pot fi efectuate pentru pregătirea şi participarea la acţiuni şi 

competiţii sportive interne şi internaţionale; 
-    Premii și alte cadouri; 

-    Reglementări comune; 
-    Dispoziții finale.     

                                   
2. Funcţionalitatea actului normativ:  

Hotărîrea Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea normelor 
privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă” este 

funcțională și reglementează situații juridice din domeniul culturii fizice și 
sportului. Prevederile Hotărîrii nominalizate sînt aplicabile.  

Ministerul Tineretului și Sportului a expus actul normaiv spre consultare 
tuturor părților interesate, inclusiv societății civile. Avînd la bază opiniile, 

propunerile şi avizele părţilor interesate și a factorilor implicați, s-a constatat că  
actul normativ necesită de a fi completat și modificat, deoarece în procesul 
monitorizării implementării acestuia au parvenit propuneri și recomandări de a 

modifica și completa anexa 1 a Hotărîrii nominalizate, și anume: 
La Normele financiare pentru activitatea sportivă:  

1. Revizuirea prevederilor care se referă la remunerarea sau premierea 
sportivilor, în dependență de performanțele obținute de aceștia, cît și a prevederilor 

ce țin de alocațiile zilnice de cazare și hrană pentru activitatea sportivă de 
performanță internă și internațională;  



2. Revizuirea prevederilor, care se referă la premierea persoanelor cu 
dizabilități și remunerarea arbitrilor. A fost menționat, că din cauza unor tarife 

foarte mici, stabilite pentru remunerarea  arbitrilor la desfășurarea competițiilor 
sportive organizate de școlile sportive sau cluburile sportive (de exemplu, clubul 
sportiv central ,,Dinamo” din subordinea Ministerului Afacerilor Interne), există 

problema asigurării arbitrajului, întrucît arbitrii refuză din cauza remunerării foarte 
mici a muncii pentru o zi de lucru; 

  3. Reieșind din cerinţele contemporane în domeniul sportului, se impune 
necesitatea ajustării şi modificării conţinutului Hotărîrii Guvernului nr.1552, și 

anume, a următoarelor puncte din actul normativ nominalizat: 
- pct. 43, ce prevede procurarea, cu încadrarea în sumele prevăzute în 

bugetul ministerului, a medicamentelor, vitaminelor şi susţinătoarelor de efort;  
- pct.50, care prevede acordarea premiilor pentru sportivi, reieșind din 

performanțele obținute în competițiile sportive; 
-  pct. 66, care prevede acordarea premiilor pentru realizarea unor recorduri 

omologate de forurile sportive. 
De asemenea, se propune modificarea și completarea pct. 75, 77, 78, 79, 82, 

86 și 89 din Hotărîrea Guvernului nominalizată.   
 
3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului legislativ:  

Reieșind din cele expuse la punctul precedent, putem menționa că 
obiectivele și scopul Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru 

aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă” sînt îndeplinite, iar 
reieșind din opinii,  Hotărîrea respectivă se consideră a fi funcțională. 

Însă, reieșind din scopul principal al Hotărîrii cu referire la stabilirea 
Normelor financiare în activitatea  sportivă, se propune modificarea şi completarea 

plafoanelor de hrană, preparatelor vitaminoase precum şi a altor componente 
extrem de importante în cadrul procesului de reglementare a finanţării acţiunilor 

sportive naţionale şi internaţionale, expuse în capitolul precedent.  
 Acestea și alte modificări și completări ce vor fi operate pe parcurs, vor 

asigura în continuare realizarea obiectivelor propuse şi a scopului actului normativ. 
 

4. Modificările operate în actul normativ şi influenţa acestora asupra 

scopului şi esenţei actului normativ:   

De la intrarea în vigoare a Hotărîrii nominalizate, au parvenit modificări și 

completări la Hotărîrea Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea 
normelor financiare pentru activitatea sportivă”, care nu au avut impact asupra 

scopului și esenței acesteia.         
Actualmente, Hotărîrea Guvernului nominalizată se propune de a fi 

modificată și completată, iar proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la 
modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 04.12.2002” se află în 

proces de avizare. 
 
5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar necesar, 

pentru a asigura mecanismul de reglementare a actului normativ  și gradul de 



suficiență a resurselor materiale, financiare și umane pentru funcționalitatea 
actului normativ:  

Pentru punerea în aplicare a noului proiect din perspectiva asigurării 
financiare pentru activitatea sportivă, menţionăm faptul că nu va fi necesar de 
alocat, în acest scop, mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat, deoarece 

prin intermediul acestui proiect de hotărâre a Guvernului se doreşte de a asigura 
utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate anual în bugetul de stat 

domeniului sportului, pentru activitatea sportivă.  
          
6. Consecvenţa şi coerenţa actului legislativ, inclusiv evaluarea practicii 

judecătoreşti: 

În rezultatul analizei Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru 
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă” nu s-au constatat 

dublări și contradicții cu alte acte legislative. Actul normativ se consideră a fi 
coerent și consecvent. 

   
7. Neutralitatea actului legislativ: 

 În rezultatul consultărilor avute cu sectorul asociativ, inclusiv autoritățile 
administrației publice centrale și locale, s-a constatat că Hotărîrea Guvernului 
nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă” nu încalcă principiul proporționalității dintre interesele publice și cele 
private și nu conține reglementări în exces sub pretextul atingerii sau ocrotirii 

intereselor publice sau a unor interese private. 
 

8. Stabilitatea şi predictibilitatea actului legislativ: 

 Reieșind din cele relatate la punctul ”Modificările parvenite la act şi 

influenţa acestora asupra scopului şi esenţei actului respectiv”, putem menționa că 
Hotărîrea Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă”, fiind revizuită conform unor criterii 
obiective, nu a suferit modificări, ce ar influența scopul și esența acesteia. 

  
9. Eficienţa actului legislativ: 

În rezultatul analizei Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru 

aprobarea normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea 
sportivă” putem menționa, că noile plafoane de hrană, preparate vitaminoase 

precum şi alte componente extrem de importante în cadrul procesului de 
reglementare a finanţării acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale nu vor 

influența la majorarea mijloacelor financiare din bugetul de stat. Prin intermediul 
proiectului hotărîrii de Guvern, se doreşte de a asigura utilizarea eficientă a 

mijloacelor financiare alocate, anual, în bugetul de stat domeniului sportului.  
 

10. Modul de consultanţă:    

În procesul monitorizării Hotărîrii nominalizate au fost identificate 

principalele părți interesate, și anume: Comitetul Național Olimpic  și Sportiv, 



Federațiile sportive din Republica Moldova, autoritățile administrației publice 
centrale de resort, inclusiv autoritățile administrației publice locale. 

Hotărîrea Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea Normelor 
financiare pentru activitatea sportivă” a fost consultată de către toți subiecții 
interesați: Comitetul Național Olimpic și Sportiv, Federațiile Sportive din 

Republica Moldova, ministerele de resort și autoritățile administrației publice 
locale. Concomitent, a fost plasat pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului 

anunțul cu privire la inițierea procesului de monotorizare a procesului de 
implementare a Hotărîrii menționate și Chestionarul privind evaluarea procesului 

de implementare a acesteia, au fost expediate scrisori oficiale, prin care au fost 
solicitate propuneri și recomandări asupra implementării actului normativ 

respectiv.        
 De asemenea, au fost expediate demerse instituțiilor sportive, Federațiilor 

Sportive și Consiliilor raionale cu privire la monitorizarea implementării Hotărîrii 
respective. S-a prezentat tuturor subiecților implicați, spre examinare, un 

chestionar, cu solicitarea de opinii și propuneri asupra implementării actului 
normativ.   

Totodată, Ministerul Tineretului și Sportului a revizuit minuțios Hotărîrea 

Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea Normelor financiare pentru 
activitatea sportivă”. Urmare, au fost propuse modificări și completări la actul 

normativ și s-a perfectat proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la modificarea 
și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 04.12.2002”. 

Generalizînd propunerile și opiniile principalelor părți interesate, se  
menționează că Hotărîrea Guvernului nominalizată este eficientă și nu necesită 

cheltuieli suplimentare de implementare.  
Aspectele obținute în rezultatul consultărilor pot fi examinate mai detaliat în 

Tabelul cu propuneri parvenite în procesul monitorizării actului normativ 
nominalizat. 

 
11. Concluzii: 

Reieșind din cele relatate pe parcurs, formulăm următoarele concluzii 
referitor la Hotărîrea Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă”: 

- Hotărîrea nominalizată este funcțională și aplicabilă;  
- Obiectivele și scopul Hotărîrii Guvernului respective sunt îndeplinite, au 

fost atinse obiectivele invocate la adoptarea actului normativ nominalizat;   
- Hotărîrea nominalizată nu a suferit modificări, ce ar influența scopul și 

esența actului și nu a fost afectat principiul predictabilității actului. Aceasta nu 
implică costuri adiționale de implementare;  

- Prin intermediul proiectului hotărîrii de Guvern ”Cu privire la modificarea 
și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 04.12.2002” se doreşte de a 

asigura utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate anual din bugetul de stat 
domeniului sportului. 

 
 



12. Recomandări: 

Se recomandă modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 

04.12.2002 ”Pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă”, 
conform propunerilor și recomandărilor parvenite în procesul monitorizării 
implementării actului normativ moninalizat.   

 
 

Tabel 
privind propunerile parvenite în procesul monitorizării 

Hotărîrea Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea Normelor 
financiare pentru activitatea sportivă” 

               
Nr. 

d/o 

Propuneri                   Prevederea      

         Legii (dacă poate fi                

                identificată) 
                 Grupurile țintă:  

I. Federații sportive naționale:  
1.  
 

Federația de Iahting din Republica Moldova:  

La Anexa nr.1 din Hotărîrea Guvernului nr.1552 

din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea normelor 
privind reglementarea unor probleme financiare 

în activitatea sportivă” se propun de a fi 
modificate și completate: pct. 3, 5, 15, 19, 20, 26 
și 29. 

 

2.  

 
 
 

 

Federația Joc de Dame din Republica Moldova:  

La Anexa nr.1 din Hotărîrea Guvernului nr.1552 
din 04.12.2002 ”Pentru aprobarea normelor 
privind reglementarea unor probleme financiare 

în activitatea sportivă” se propun de a fi 
modificate și completate: pct.50, tabelul nr.1; pct. 

60, 63, 66, 75, 77, 78, 79, 82, 86, 89, 90. 
De asemenea, redactarea Anexei nr.2 la Normele 
financiare pentru activitatea sportivă. 

  

 

4.  
II. 

 Autoritățile administrației publice centrale:  

1. 

5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

10.  
11. 1

. 

Ministerului Afacerilor Interne:  

Revizuirea prevederilor care se referă la 
remunerarea sau premierea sportivilor, în 
dependență de performanțele obținute de aceștia, 

cît și a prevederilor ce țin de alocațiile zilnice de 
cazare și de hrană. S-a propus, de asemenea, 

revizuirea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la Normele 
financiare pentru activitatea sportivă, și anume, 
premierea persoanelor cu dizabilități și 

remunerarea  arbitrilor.   

 

III.    Autoritățile administrației publice       

                        Locale: 

 

                 Consiliile raionale:  



1. Consiliul municipal Chișinău:  

 Majorarea plafonului pentru hrana sportivilor și 

pentru procurarea medicamentelor, remunerarea 
arbitrilor sportivi pentru o zi de lucru la 

competițiile sportive, majorarea primelor pentru 
cei mai buni 10 sportivi ai anului, la nivel local. 
 

 

2. Consiliul raional Orhei:  

 Capitolul IV, anexa nr. 2 la Normele financiare 
pentru activitatea sportivă: 

Se propune de a majora Normele financiare 
pentru arbitri. 

 

 

3. Consiliul raional Strășeni:  

 Majorarea alocațiilor pentru hrana sportivilor și  
remunerarea arbitrilor sportivi pentru o zi de lucru 

la competițiile sportive. 
 

 

5. Consiliul raional Ialoveni:  

 Propuneri de a modifica și completa Hotărîrea 

Guvernului nominalizată la Capitolul II. ,,Premii 
și alte  cadouri”; 

Revizuirea normelor de remunerare a arbitrilor 
sportivi și lucrătorilor medicali pentru o zi de 
lucru la competițiile sportive. 

 

 

 
 

 


