
Program de activitate

al candidatului la postul de Preqedinte al Comitetului Na{ional Olimpic qi
Sportiv din Republica Moldova pentru perioada anilor 2016-2020,

Nicolae Juravschi, dublu Campion Olimpic,

Maestru Emerit al Sportului

Pentru interesul general al sportului moldovenesc Si al miscdrii Olimpice, sunt
decis, tmpreund cu toli membrii Comitetului Nalional Olimpic Sisportiv, sd asigur
in continuare demoltarea C^{OS ;i a Miscdrii Olimpice din Republica Moldovq tn
conformitate cu principiile Cartei Olimpice ;i lindnd cont de recomanddrile
Agendei 2020 cu scopul de a promova valorile olimpice pe teritoriul Republicii
Moldova.

Sunt hotdrdt sd contribui la consolidarea miscdrii sportive din lard pentru a

fortifica pozilia sportului tn societatea noastrd. in acest sens, voi continua
conlucrarea cu Federaliile Nalionale, cluburile ;i asocialiile sportive, dar Si
structurile guvernamentqle Si asociative.

Voi tntreprinde acliuni energice pentru ca Comitetul Nalional Olimptic ;i Sportiv
sd rdmtnd aceea;i construclie puternicd, reprezentdnd un partener competent ;i
fiabil in relaliile cu diverSi actori guvernamentali, economici, mediatici, dar si
creand sinergie cu societatea civild.

l. Rolul Comitetul Nafional Olimpic qi Sportiv in dezvoltarea sportului
moldovenesc gi coordonarea Miqcirii Olimpice din Republica Moldova
- Consolidarea legitimitdlii CNOS tn calitate de institulie umbreld a

mi;cdrii sportive din lard. O mi;care sportivd consolidatd va fortifica
pozi{ia sportului in societate ,'

- Fortificqrea autoritdlii Federaliilor Nalionale prin oferirea serviciilor
specifice de informere, consultare, dar ;i sprijin logistic, financiar tn
vederea creSterii notorietdlii acestora in calitate de membri ai CNOS;

- Asigurarea prezenlei delegayiilor CIVOS la diverse evenimente, tntruniri
;i congrese ale structurilor sportive internalionale tn vederea ameliordrii
comunicdrii ;i procesului de informqre cu privire la evoluliile pe plan
international ,'



Promovarea personalitdlilor notorii din domeniul sportului tn
structurilile organismelor sportive europene ; i mondiale;
Consolidarea capacitdlii CNOS pentru promovareq Olimpismului Ei
rdspdndirea educaliei bazatd pe valorile olimpice ;
Dezvolarea voluntariatului olimpic tn caliliate de element important
pentru dezvoltare sportului ;i promovarea valorilor olimpice ;
Suslinerea programelor Academiei olimpice ;i a Muzeului olimpic
pentru promovarea valorilor olimpice, organizarea Zilei u;ilor deschise
la CII{OS;
in scopul promovdrii valorilor olimpice ;i modului activ (sdndtos) de
viald, voi elabora pi asigura implementarea unui program de conlucrqre
cu Asocialia Presei Sportive din RM, cu Compania Publicd Teleradio
Moldova ;i mijloacele mass media private.

2. Activitatea in domeniul sportiv
- Elaborarea unui Program lValional pentru ciclul olimpic 2016-2020 in

vederea pregdtirii sportivilor pentru Jocurile Olimpice din Pyongchang
2018 ;i Jocurile Olimpice de vard Tolqto 2020. Aprobarea Programului
respectiv tn;edinld de Guvern;i crearea Comisiei guvernamentale mixte
din reprezentanli ai statului ;i CNOS. Comisia va propune Guvernului
aprobarea bugetului CNOS pentru ciclul olimpic. in baza rapoartelor
CIIOS despre implementareq Planului ;i asigurarea lui financiard,
Comisia va interveni cdtre Guvern cu propuneri de modificare (model -

Acordul dintre Guvern;i A$M).
- Asigurareq conditriilor optime ;i a controlului asupra pregdtirii lotului

olimpic pentru participare la Jocurile Olimpice din Tolqto 2020 ;i alte
competilii sportive organizate de CIO;i COE ;

- Perfeclionarea criteriilor de selectare a sportivilor de performanld,
inclu;i tn Programul de pregdtire a acestora pentru Jocurile Olimpice
din Tol<yo 2020;

- Continuarea politicilor de selectare Si asigurare cu burse olimpice
pentru Jocurile Olimpice din Tokyo 2020 a celor mai performanli
sportivi. Conlucrarea eficientd cu Ministerul Tineretului ;i Sportului din
RM in selectarea Ei urmdrirea evoluliei sportivilor bursieri pe parcursul
ciclului olimpic.

- Delegarea antrenorilor moldoveni gi conducdtorilor de
diverse stagii de formare continud, perfeclionare

federayii la
profesionald,



Finisarea lucrdrilor de modernizare a pistelor de atletism a stadionului
,,Dinamo", proiect iniliat de CMS ;i suslinut financiar de CIO ;i
Federalia Interna{ionald de Atletism ;
Promovarea permanentd ;i insistentd tn Parlamentul, Guvernul RM qi
ministerul de resort a politicilor cu privire la finisarea elabordrii
proiectului Arenei Sportive I,{alionale si demarqrea lucrdrilor de
construclie a acestui obiectiv strategic pentru sportul nalional;
in scopul cointeresdrii absolvenlilor USEFS de a tmbrdlisa profesia de
profesor-ontrenor, voi demara selectarea anuqld, tmpreund cu
Federaliile respective ;i (/SEFS, a studenlilor cu calitdyi ;i capacitdli
pedagogice, care vor deveni stagieri-bursieri ai CAroS. Ei vor fi
repartizali cdtre cei mai titrali antrenori, iar la sfir;itul studiilor t;i vor
continua activitatea de antrenor cel pulin 3 ani.
incurajarea si motivarea fo;tilor sportivi de performanld qi q
antrenorilor de valoare de a continua cariera tn domeniul sportiv ;
Sprijinirea, prin mijloace multiple, inclusiv prin suport metodic ,ri
didactic, a Liceelor ;i ;colilor sportive;
Promovarea Zilei Sportivului ;i a Miqcdrii olimpice, consfinlitd prin
Hotdrtre de Parlament, in calitate de actiune de solidarizare q
instituliilor guvernqmentale si nonguvernamentale pentru un mod de
viald sdndtos, dar Si cumularea experienlei la toate nivelurile pentru
lansarea unui indemn puternic de practicare a sportului de cdtre toatd
societatea,'
Sprijinirea Agenliilor Teritoriale olimpice privind promovorea
idealurilor ;i valorilor Mi;cdrii olimpice prin organizarea de
manifestdri sportive, cognitive ;i culturale cu caracter de masd sub egida
CNOS, inclusiv a marcdrii Zilei Sportivului Si a Mi;cdrii Olimpice;
Promovarea tn continuare a proiectului CIVOS ;i Academiei Olimpice
"Leclii Olimpice" tn conformitate cu Acordul-Cadru, semnat la 20
aprilie 2016 tntre CI'IOS;i Minsterul Educaliei pentru o perioqdd de 4
ani;
Organizarea evenimentelor sportive cu caracter de masd, tn parteneriat
cu Ministerul Tineretului ;i Sportului ;i alte structuri ale autoritdlilor
administrayiei publice centrale ;i/sau locale ,'



\(4,

3. Activitatea in domeniul anti-doping
' Menlinerea politicii de toleranld zero cu privire la dopaj in scopul

protejdrii unui sport cltret ,'
' Impulsionareq relaliilor de colaborare cu Agenlia Nalionald Anti-

Dop ing  (AMD)  ;
- Cooperaree c?t AIIAD in vederea promovdrii educaliei anti-doping

pentru sportivi ;i lansarea unui ciclu de seminare anti-doping sub egida
Agenliei Mondiale Anti-Doping (WADA).

- Suslinerea iniliativelor din Agenda 2020 cu privire la protejarea
"sportivului curet", reiterdnd pozilia CNOS de promotor activ al
sportului /drd dopaj

- i, scopul tncurajdrii politicilor anti-doping tn RM, anual, de rdnd cu
desemnarea celor mai buni sportivi ;i antrenori, voi inilia desemnarea;i
celui mai "curat sportiv".

4. Surse de Finanfare
- La formarea bugetului C//OS, tmi propun sd sporesc atragerea unor

surse suplimentare de la bugetul de stat, din sponsorizdri Si fondurile
CIO, SO, COE.

' Voi insista ;i voi obyine sporirea suportului financiar din partea statului
pentru suslinerea sportului de performanld, Miscdrii Olimpice ;i pentru
pregdtirea sportivilor moldoveni cdtre Jocurile Olimpice din Tokyo
2020;

- Voi continua conlucrarea cu actualii parteneri Si sponsori ai CIVOS qi
voi atrage altrii prin dezvoltarea diverselor programe de marketing,'

- Utilizqrea tuturor programelor de finanlare ale CIo, CoE (2) ;i ale
Solidaritdlii Olimpice ( I B) ;

- Accederea la proiecte cu finanlare europeand pentru dezvoltarea
infrastructurii sportive (p" exemplul proiectului pistei de atletism,
stadionul Dinamo), tn colaborare cu autoritdlile administraliei publice
centrale.
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