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NOTĂ INFROMATIVĂ 

 PRIVIND SUSPENDAREA FEDERAȚIEI DE TAEKWONDO din RM 

din componența CNOS din RM 

JUSTIFICAREA SUSPENDĂRII 

 

Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova (CNOS) are 

responsabilități și obligațiuni pe care trebuie să le respecte conform Statutului 

CNOS din Republica Moldova pentru a se asigura că își atinge scopul principal de 

a sprijini și a contribui la dezvoltarea sportului moldovenesc și Mișcării Olimpice 

Naționale, cum și este detaliat în Articolul 2.11 a Statutului CNOS. În mod 

specific, conform Articolului 3.1, CNOS efectuează prin intermediul organelor 

sale de conducere controlul activităţii membrilor săi, în vederea respectării şi 

implementării prevederilor Statutului, Cartei Olimpice, a valorilor  şi sarcinilor 

Mişcării Olimpice. 

Mai mult de atât, conform obligațiunilor care decurg din Articolul 4, CNOS  

trebuie să apere interesele sportivilor, antrenorilor, arbitrilor și a altor profesioniști 

la nivel național și internațional2; trebuie să încurajeze și să sprijine promovarea 

eticii şi bunei guvernanţe; și trebuie să promoveze principiile fundamentale ale 

Olimpismului la nivel naţional. 

Conform Articolului 4.12, CNOS recunoaște doar o singură federație sportivă 

pentru fiecare tip de sport și are obligația de a se asigura că aceste federații 

recunoscute respectă obligațiile sale legale și protejează drepturile sportivilor 

moldoveni.  

CNOS propune suspendarea Federației Naționale de Taekwondo pentru încălcarea 

Articolelor 9.3 (a), (c), (d), (g), și (l) a Statutului CNOS din Republica Moldova, 

conform împuternicirilor CNOS în temeiul: Art. 4.15 (încurajarea si sprijinul 

promovării eticii şi bunei guvernanţe în sport); Art. 4.19 ( opunerea oricărei forme 

de discriminare care afecteză  Mişcarea Olimpică şi Sportivă din Republica 

Moldova); Art. 4.29 (“CNOS apără interesele sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, 

                                                           
1  Art.2.1. CNOS sprijină şi contribuie la dezvoltarea sportului moldovenesc şi a Mişcării Olimpice naţionale, în concordanţă cu 

prevederile Cartei Olimpice; propagă olimpismul prin programe de formare şi educaţionale; sprijină activitatea instituţiilor 

consacrate Educaţiei Olimpice şi programele culturale în relaţie cu Mişcarea Olimpică.  

 

2  Art. 4.29 Apără interesele sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, altor specialişti, veteranilor culturii fizice şi sportului pe plan 

naţional şi international. 
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altor specialişti, veteranilor culturii fizice şi sportului pe plan naţional şi 

international”) și Art. 4.32 (asigurarea respectării Cartei Olimpice în Republica 

Moldova).  

JUSTIFICĂRI 

În conformitate cu Articolul 7.11.1 a Statutului, Federația Națională de Taekwondo 

trebuie să fie suspendată de Adunarea Generală pentru încălcări grave ale Cartei 

Olimpice, Codului de Etică CIO, Statutului CNOS, regulamentelor, directivelor și 

deciziilor CNOS.  

Federația de Taekwondo a încălcat următoarele articole:  

Art. 9.3 a) – Federația Națională de Taekwondo este obligată să respecte 

Statutul, Regulamentele, Codul de Etică și Hotărîrile organelor CNOS, 

precum și prevederile Cartei Olimpice și Codurile CIO – obligații care nu au 

fost respectate.  

Federația de Taekwondo a comis o încălcare gravă a articolului 9.3 (a) prin refuzul 

de a permite sportivilor din Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv și Centrul 

Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale să participe la Campionatul Național de 

taekwondo. Federația nu a respectat în acest proces principiul fundamental al 

Olimpismului.3 

  

Art. 9.3 c) - Federația Națională de Taekwondo trebuie să contribuie la 

consolidarea şi creşterea prestigiului CNOS şi a Mișcării Olimpice – obligație 

ce nu a fost respectată de către Federație.  

Federația Națională de Taekwondo a comis o încălcare gravă a Articolului 9.3 (c) 

prin faptul că a impiedicat inexplicabil și în mod greșit speranțele Olimpice în 

taekwondo să participe la evenimente internaționale importante, unde sportivii ar fi 

putut obține puncte valoroase pentru calificare olimpică către Rio 2016. Prin astfel 

de acțiuni Federația nu a contribuit la consolidarea și creșterea prestigiului Mișcării 

Olimpice din Republica Moldova.  

Doar 6 sportivi din Reoublica Moldova sunt incluși în clasamentul mondial WTF, 

fapt ce atestă poziția lor de lideri, atât la nivel național, cât și la cel internațional. 

Aceștia sunt: Aaron Cook, Dimitrov Stepan, Rotaru Andrei, Dimitrov Vadim, 

Cuichitu Ana și Uskov Serghei. Patru din ei, care pot contribui la creșterea 

                                                           
3 Art. 1.4.4. (Principii fundamentale ale Olimpismului) Practicarea sportului este un drept al omului. Orice individ trebuie să 

aibă posibilitatea de a practica sportul în spirit olimpic, fără nici un fel de discriminare şi presupune inţelegere reciprocă, spirit 

de prietenie, solidaritate şi fair-play.  
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prestigiului țării noastre în lume - Dimitrov Stepan, Rotaru Andrei, Dimitrov 

Vadim și Ciuchitu Ana – nu au primit de la Federația Națională de Taekwondo 

permisiunea de a participa la competiții internaționale, în ciuda faptului că aceste 

evenimente au fost necesare pentru acumularea punctelor de calificare către 

Jocurile Olimpice din Rio 2016 și Tokyo 2020.  

Aceste eșecuri grave ale Federației Naționale de Taekwondo l-au forțat pe Rotaru 

Andrei – dublu medaliat cu argint la Campionatele Europene WTF Under 21 și cu  

bronz la Universiada Mondială 2011, să părăsească țară și să concureze pentru 

România.  

Astfel, în loc să contribuie la consolidarea și creșterea prestigiului CNOS și a 

Mișcării Olimpice, acțiunile Federației Naționale de Taekwondo au compromis 

dezvoltarea Mișcării Olimpice în Republica Moldova, slăbind mișcarea sportivă 

din țară, după cum demonstrează pierderea sportivului Rotaru Andrei.  

Art. 9.3 d) – Federația Națională de Taekwondo este obligată să nu 

întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile, interesele sau 

reputaţia profesională a CNOS - obligație ce nu a fost respectată de către 

Federație. 

CNOS are obligația să încurajeze și să sprijine promovarea eticii şi bunei 

guvernanțe în sport; să încurajeze și sprijine organizarea, dezvoltarea și 

coordonarea Olimpismului, sportului și competițiilor sportive; să apere interesele 

sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, a altor profesioniști, veteranilor ai culturii fizice 

și sportului la nivel național și internațional; și să se asigure că fiecare dintre 

membrii săi respectă Carta Olimpică. Acțiunile Federației Naționale de 

Taekwondo au eșuat la toate nivelele în ceea ce privește menținerea obiectivelor, 

intereselor și reputației profesionale a CNOS. Mai exact, Federația a împiedicat în 

mod greșit sportivii moldoveni și antrenorul Vladislav Mazur să reprezinte 

Republica Moldova la competițiile internaționale.  

Federația Națională de Taekwondo a continuat să încalce art. 9.3 d), prin 

trimiterea unei scrisori în data de 3 iulie 2017 către Președintele CIO, Thomas 

Bach. Această scrisoare informează despre conflictul cu CNOS și cere Comitetului 

Internațional Olimpic să invalideze Statutul CNOS și să excludă CNOS al RM din 

Mișcarea Olimpică Internațională. Prin această acțiune Federația a lezat scopurile, 

interesele și reputația profesională a CNOS. 

Art. 9.3 g) – Federația Națională de Taekwondo este obligată să colaboreze la 

pregătirea activităţilor organizate de CNOS aducîndu-şi contribuţia la 

realizarea scopurilor statutare, realizarea hotărârilor Adunării Generale, a 
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Comitetului Executiv, a comisiilor speciale ale CNOS - obligație ce nu a fost 

respectată de către Federație. 

  

Una din misiunile principale ale CNOS este participarea la Jocurile Olimpice. 

CNOS trebuie să se asigure că fiecare din federațiile sportive maximizează 

potențialul Moldovei de pregătire a sportivilor care vor reprezenta CNOS la 

Jocurile Olimpice. Acțiunile Federației Naționale de Taekwondo încalcă în mod 

direct obligația de a promova interesul CNOS și a Republicii Moldova: acțiunile 

Federației au limitat oportunitatea sportivilor de top care practică taekwondo să 

câștige puncte pentru calificare către Rio 2016 și Tokyo 2020. 

Art. 9.3 l) – Federația Națională de Taekwondo din Republica Moldova este 

obligată să îndeplinească alte îndatoriri care îi sunt încredinţate de către 

Adunarea Generală, Comitetul Executiv, Preşedinte, Prim-vicepreşedinte, 

Vicepreşedinţi sau alte organe competente ale CNOS. 

Federația Națională de Taekwondo a fost atenționată în repetate rînduri de către 

CNOS și reprezentanții CNOS să înceteze activitățile care împiedică participarea 

sportivilor moldoveni și antrenorilor la competițiile naționale și internaționale la 

Taekwondo. Cu toate acestea, în ciuda avertismentelor și plîngerilor sportivilor, 

Federația Națională de Taekwondo a continuat să încalce drepturile sportivilor și 

antrenorilor și să lezeze interesele sportului moldovenesc.  

Federația Națională de Taekwondo din RM a încălcat Statutul Federației 

Internaționale de Taekwondo.  

Federația de Taekwondo din RM a refuzat prelungirea valabilității licențelor WTF 

pentru sportivii Stepan Dimitrov și Vadim Dimitrov, astfel sportivii nu au deținut 

licența GMS în perioada ianuarie – 31 martie 2017. Prin refuzul de a depune 

cererea pentru obținerea licențelor sportivilor, Federația de Taekwondo din RM a 

încălcat Art. 6.4.2 cu privire la Nondiscrimare al Federației Internaționale de 

Taekwondo.4  

 

 

 

                                                           
4 Fiecare Federație Națională trebuie să dispună de o Politică de nondiscrimare în procesul de distrubuire a Licențelor GMS. 

Cererile de a emite Licența GMS trebuiesc distribuite tuturor membrilor pentru fiecare categorie de licență cu scopul de a 

include cât mai mullți membri posibil. Dacă o Federație Națională refuză o cerere pentru Licența GMS, un motiv serios trebuie 

prezentat echipei GMS care va expedia răspunsuri oficiale cu privire la disputele din partea aplicanților, a căror licențe au fost 

refuzate.   
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Adunarea Generală urmează să examineze cazurile de încălcare gravă a Cartei 

Olimpice, a Codului de Etică CIO, Statutului CNOS, regulamentelor CNOS, 

directivelor și deciziilor CNOS de către Federația Națională de Taekwondo pentru 

a determina sancțiunea corespunzătoare în temeiul articolelor 7.10 și 7.11.  

În conformitate cu Articolele 7.10.7 și 7.11.1 Federației Naționale de Taekwondo i 

se va oferi oportunitatea de a fi audiată pentru a se apăra în cadrul Adunării 

Generale.  

 

 


