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1. Aspecte introductive 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Titlul actului, data 

adoptării şi publicării 

Hotărîrea Guvernului nr.463 din 28.04.2006 ”Cu 

privire la aprobarea Regulamentului școlilor 

sportive” a fost publicată la 12.05.2006 în 

Monitorul Oficial Nr. 73-74,  art Nr : 506. 

2. Temeiul elaborării actului Reglementarea activităților sportive în școli și 

promovarea sportului în calitate de factor de 

coeziune socială și de motor al sănătății persoanei. 

3. Scopul actului Realizarea prevederilor articolului 20 alineatul (5) 

din Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu 

privire la cultura fizică şi sport și crearea 

condiţiilor optime pentru pregătirea rezervelor 

sportive şi sportivilor de performanţă. 

4. Structura actului Actul normativ cuprinde IX capitole, și 

anume: 

I. Dispoziţii  generale; 

II. Scopurile de bază, completarea şi etapele 

de pregătire multianuală; 

III. Organizarea procesului de instruire; 

IV. Administrarea şcolii; 

V. Direcţii principale de activitate; 

VI. Salarizarea; 

VII. Controlul medical; 
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VIII. Baza materială. Finanţarea; 

IX. Supravegherea şi controlul. 

   

  

2. Aplicabilitatea actului normativ 

         Hotărîrea Guvernului nr.463 din 28.04.2006 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului 

școlilor sportive” este funcțională și relgementează situații juridice din domeniul culturii fizice 

și sportului. Prevederile Hotărîrii nominalizate sînt aplicabile. 

        Totodată, informăm că Ministerul Tineretului și Sportului a expus actul normativ spre 

consultare tuturor părților interesate, inclusive societății civile. 

 

3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Gradul de îndeplinire a 

obiectivelor 

Putem menționa că obiectivele și scopul 

Hotărîrii Guvernului nr.463 din 28.04.2006 ”Cu 

privire la aprobarea Regulamentului școlilor 

sportive” sînt îndeplinite, iar reieșind din opinii, 

Hotărîrea respectivă se consideră a fi funcțională. 

2. Cauzele generatoare de 

neîndeplinire a 

obiectivelor actului 

Cauze generatoare de neîndeplinire a 

obiectivelor actului nu au fost. 

3. Soluţia                           - 

 

4. Modificările operate în actul normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

  

1. Modificările şi 

completările actului 

    De la intrarea în vigoare a Hotărîrii 

nominalizate, au parvenit unele modificări și 

completări la Hotărîrii Guvernului nr.463 din 

28.04.2006 ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului școlilor sportive”, care nu au avut 

impact asupra scopului și esenței acesteia. 

2. Efectele modificărilor şi 

completărilor actului 

Modificările ulterioare operate în actul normativ 

nu au deviat de la scopul şi esenţa acestuia. 

 

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

Actul monitorizat 

 Capitolul / articolul 

care urmează a fi 

modificat 

Cauza de modificare Redacţia propusă 

1. Capitolul II, pct.9 Reieșind din practica 

internațională și ritmul 

avansat de dezvoltare a 

societății 

Se propune reducerea 

vîrstei de înmatriculare a 

copiilor în școlile 

sportive la ramura de 

sport fotbal de la 8 ani la 

7 ani. 
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2. Capitolul VIII, pct.31 Revizuire în conformi- 

tate cu prevederile Legii 

finanțelor  

La pct.31, sintagma 

,,mijloacelor speciale” se 

va substitui prin 

sintagma ,,veniturilor 

colectate”. 

    

    

Actul secundar 

  Capitolul / articolul 

care urmează a fi 

modificat 

Cauza de modificare Redacţia propusă 

  Nu este  

Concluzii 

 

Pentru punerea în aplicare a cadrului juridic secundar necesar, pentru a asigura 

mecanismul de reglementare a actului normativ menționat și gradul de suficiență a resurselor 

materiale și financiare pentru funcționarea actului normativ în cauză, menționăm faptul ca nu 

va fi necesar de alocat, în acest scop, mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat. 

 

 

6. Coerenţa şi consecvenţa actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Stabilirea contradicţiilor 

şi prevederilor ambigui 

În rezultatul monitorizării, s-a stabilit că  

Hotărîrea Guvernului nr.463 din 28.04.2006 ”Cu 

privire la aprobarea Regulamentului școlilor 

sportive”, nu conține prevederi contradicții sau 

prevederi care dublează sau contravin prevederilor  

altor acte normative. Actul normativ se consideră a 

fi coerent și consecvent. 

2. Altele - 

 

7. Neutralitatea actului normativ 

 

Proporționalitatea între interesele publice și cele private 

Opinia autorităţii publice Opinia sectorului privat Concluzii 

În rezultatul consultărilor avute cu 

sectorul asociativ, inclusiv autoritățile 

administrației publice centrale și loca- 

le, s-a constatat că Hotărîrea Guvernu- 

lui nr.463 din 28.04.2006 ”Cu privire 

la aprobarea Regulamentului școlilor 

sportive” 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. 

 

Este asigurată proporționa- 

litatea dintre interesele 

publice și cele private și nu 

conține reglementări în exces 

sub pretextul atingerii sau 

ocrotirii intereselor publice 

sau a unor interese private. 

Actul normativ  asi- 

gură proporționalitatea 

dintre interesele 

publice și cele private. 
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8. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ 

Nr. 

d/o 

Acţiunea Argumentarea 

 

1 Frecvenţa revizuirii actului Actul normativ, în procesul implementării a fost 

revizuit o singură dată. 

2 Cum a fost afectat scopul 

actului după 

modificare/completare 

Reieșind din cele relatate la punctul ” Modificările 

operate în actul normativ”, putem menționa că 

Hotărîrea Guvernului nr.463 din 28.04.2006 ”Cu 

privire la aprobarea Regulamentului școlilor 

sportive”, fiind revizuită conform unor criterii 

obiective, nu a suferit modificări, ce ar influența 

scopul și esența acesteia. 

 

9. Eficienţa actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1 Eficienţa actului În rezultatul monitorizării procesului de 

implementare a Hotărîrii Guvernului nr.463 din 

28.04.2006 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului 

școlilor sportive” putem menționa, că actul normativ 

optează pentru soluția celui mai mic cost pentru 

atingerea obiectivului, din considerentul că Şcoala 

sportivă are menirea de a antrena copiii, cadeţii, 

juniorii, tineretul şi seniorii în practicarea sistematică 

a culturii fizice şi sportului, formarea unui mod 

sănătos de viaţă, dezvoltarea fizică, intelectuală şi 

morală, atingerea nivelului de performanţă în 

corespundere cu capacităţile acestora. 

2 Propuneri pentru optimizarea 

cheltuielilor în scopul 

implementării actului 

Nu sunt. 

 

10. Modul de consultanţă 

                                                     Modalitatea de consultanţă 
        În procesul monitorizării Hotărîrii nominalizate au fost identificate principalele părți 

interesare, și anume: Federația de Fotbal, Federația Sportului Școlar, autoritățile 

administrației publice centrale de resort, inclusiv autoritățile administrației publice locale. 

        Hotărîrea Guvernului nr.463 din 28.04.2006 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului 

școlilor sportive” a fost consultantă de către toți subiecții interesați: Federația de Fotbal, 

Federația Sportului Școlar, ministerele de resort, inclusiv autoritățile administrației publice 

locale. Concomitent, a fost plasat pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului anunțul cu 

privire la inițierea procesului de monitorizare 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 opiniilor 

și propuneri asupra implementării actului normativ. 

    Totodată, Ministerul Tineretului și Sportului a revizuit minuțios Hotărîrea Guvernului 
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nr.463 din 28.04.2006 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului școlilor sportive”. Urmare, 

au fost propuse modificări și completări la actul normativ și urmează a fi perfectat proiectul 

hotărîrii Guvernului ”Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.463 

din 28.04.2006”. 

    Generalizînd propunerile și opiniile principalelor părți interesate, se menționează că 

Hotărîrea Guvernului nominalizată este eficientă și nu necesită cheltuieli suplimentare de 

implementare. 

Opinia sectorului public Opinia sectorului privat 

În rezultatul consultărilor avute cu 

autoritățile administrației publice centrale 

s-a constatat că Hotărîrea Guvernului 

nr.463 din 28.04.2006 ”Cu privire la 

aprobarea Regulamentului școlilor 

sportive” este aplicabilă, funcțională și 

obiectivele și scopul actului normativ sunt 

îndeplinite. 

În rezultatul consultărilor avute cu 

sectorul privat, de asemenea, s-a constatat că 

Hotărîrea Guvernului nr.463 din 28.04.2006 

”Cu privire la aprobarea Regulamentului 

școlilor sportive” este aplicabilă, funcțională și 

obiectivele și scopul actului normativ sunt 

îndeplinite. 

11. Concluzii 

1.   Hotărîrea Guvernului nr.463 din 28.04.2006 ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului școlilor sportive” este funcțională și aplicabilă, iar obiectivele 

și scopul actului normativ sunt îndeplinite. 

2.    Hotărîrea Guvernului nominalizată este eficientă și nu necesită cheltuieli 

suplimentare de implementare. 

 

3. Actul normativ  asigură proporționalitatea dintre interesele publice și cele 

private. 

4. Hotărîrea nominalizată nu a suferit modificări, ce ar influența scopul și esența 

actului și nu a fost afectat principiul predictibilității actului. Acesta nu implică 

costuri adiționale de implementare. 

 

12. Recomandări 

Nr. 

d/o 

Recomandări Argumentarea 

Se recomandă modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.463 din 28.04.2006 

”Cu privire la aprobarea Regulamentului școlilor sportive”, conform propunerilor și 

recomandărilor parvenite în procesul monitorizării implementării actului normativ 

nominalizat. 

 

1. Măsuri de modificare şi 

completare a actelor 

normative şi aspectele ce 

trebuie îmbunătăţite 

 

În scopul  completării și modificării 

(îmbunătățirii) actului normativ, se propune de 

a modifica/completa Capitolul II, pct.9 și 

Capitolul VIII, pct.31 din actul normativ 

nominalizat. 

 

 

2. 

Alte măsuri decît cele 

normative de asigurare a 

acţiunii juridice a actelor 

normative monitorizate 

  Nu sunt. 

 

 

 

 


