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Capitolul I

PREAMBUL

1.1 Comitetul National Olimpic gi Sportiv din Republica Moldova, in continuare

dupd text CNOS, este continuatorul Comitetului National Olimpic, fondat la
29.01.1991, recunoscut provizoriu de cStre Cornitetul Internalional Olimpic, in
continuare dupd text CIO, in anul 1991 gi definitiv in anul 1993.

CNOS este o asocialie obqteascd de interes nalional, unicd de acest gen pe teritoriul
Republicii Moldova, este o persoand juridica , organiza\ie neguvernamentald, de

nivel republican, necomercialS, autonomd gi independentd de autoritdlile publice,
de utilitate publicS, nonprofit, apoliticd, ftrd scop lucrativ, constituitd pe o duratd

nedeterminatS in condiliile legii Republicii Moldova. CNOS este o organizatie care

apa(ine Migcirii Olimpice, fiind organizatd gi funcliondnd inbaza statutului
propriu, elaborat in conformitate cu prevederile Cartei Olimpice qi dispozi[iilor
legislaliei in vigoare a Republicii Moldova.
1.2 CNOS pdstreazd aceleagi simboluri, emblem6 qi drapel cu cele aprobate de

Comisia Executivd a CIO pentru CNOS. Acestea sint inregistrate la Ministerul
Justiliei al Republicii Moldova qi Agenlia de Stat pentru Proprietate Intelectuald
din Republica Moldova conform prevederilor legislaliei nalionale in vigoare.
1.3 Sediul CNOS din Republica Moldova este situat in municipiul Chiqiniu,
str.Puqkin nr.1 1.

1.4 Principii fundamentale ale Olimpismului

1.4.1 Olimpismul este o filosofie a vielii, exaltdnd si combindnd intr-un ansamblu
echilibrat calitdlile corpului, voinlei gi spiritului. Asociind sportul culturii qi

educafiei, Olimpismul cauti sd creeze un mod de via!6 bazat pe bucuria aflatd in
efort, pe valoarea educativd a bunului exemplu, responsabilitSlii sociale qi a

respectu-lui fa15 de principiile etice fundamentale universale.
1.4.2 Scopul Olimpismului este sd pund sportul in slujba dezvoltirii armonioase a

umanitdlii in vederea promovdrii unei societdli paqnice, preocupate de pdstrarea

demnitdlii umane.

1.4.3 Miqcarea Olimpicd este acliunea concertatd, organizatS, universalS qi

perrnanentd, exercitatd sub autoritatea suprem6 a CIO, a tuturor indivizilor qi

entitelilor, inspirali de valorile Olirnpismului. Ea se extinde pe cinci continente.
Aceasta atinge punctul culminant cu ocazia reunirii sportivilor lumii la marele
festival al Sportului reprezentat de Jocurile Olimpice. Simbolul sdu este constituit
de cinci cercuri inlSnfuite.
1.4.4 Practicarea sportului este un drept al omului. Orice individ trebuie sd aib6



-

posibilitatea de a practica sportul in spirit olimpic, fErd nici un fel de discriminare
gi presupune inlelegere reciproc6, spirit de prietenie, solidaritate gi fair-play.
1.4.5 Recunoscdnd cd sportul este practicat in cadrul societSlii, organiza{iile
sportive din cadrul Migcdrii Olimpice vor avea drepturile qi obligaliile inerente
autonomiei, gi anume, libera stabilire qi controlul reglementSrilor sportive,
definirea structurilor qi guvemanlei, exercitarea dreptului la alegeri libere de orice
influenld din afard qi responsabilitatea de a vegheala aplicarea principiilor de bund
guvemantS.

1.4.6 Orice formd de discriminare fa!6 de o lard sau o persoanS, din considerente de
rasd, religie, politic[, sex sau altele, este incompatibild cu apartenenla la Miqcarea
Olimpic6.
1.4.7 Apartenenla la Migcarea Olimpicd cere respectarea Cartei Olimpice si
recunoaqterea de cdtre CIO.

Capitolul 2

SCOPUL CNOS

2.1 CNOS sprijind gi contribuie la dezvoltarea sportului moldovenesc qi a Miqcdrii
Olimpice nalionale, in concordan!5 cu prevederile Cartei Olimpice; propagi
olimpismul prin programe de formare gi educalionale; sprijind activitatea
instituliilor consacrate Educatiei Olimpice gi programele culturale in relalie cu
Migcarea OlimpicS.
Aclioneaz[ impotriva tuturor formelor de discriminare gi violen!5 in sport, precum
gi impotriva utilizdrii substanlelor qi procedurilor interzise de Codul Mondial Anti-
Doping; asigurd respectarea Cartei Olimpice, definind, in concordanp cu aceasta,
regulile deontologice din sport gi veghind asupra aplicirii lor.
2.2 CNOS promoveazd,unitatea Miqcdrii Sportive pe plan na{ional, ale cdrei
componente sunt Federatiile Sportive Nafionale, alte structuri sportive gi sportivii
lor legitima\i; reprezintd Miqcarea Sportivi in relaliile cu instituliile/organiza\iile,
ale ciror obiectiv este contribulia directd sau indirectd la dezvoltarea Sportului sau
la punerea in operi a functiilor sociale care ii sunt recunoscute; faciliteazd
reglementarea conflictelor din Migcarea Sportivd prin conciliere, mediere sau
arbitraj; Aclioneazd,injustilie, in caz de necesitate, ter[e persoane, institulii,
autoritdli, publice sau private, pentru apdrarea intereselor colective ale Miqcdrii
Olimpice qi Sportive.
2.3 CNOS intreprinde, in colaborare cu Federaliile Sportive Nalionale, in respectul
autonomiei gi prerogativelor acestora, toate activitalile de interes comun de naturi
sd incuraj eze dezvoltarea sportului de inalt nivel, precum gi a Sportului pentru To!i.
intreprinde acliuni destinate promovdrii sportului pe plan social, ca factor care
contribuie la educalie, sdnState qi coeziune sociald; formdrii iniliale qi continue a
conducdtorilor, cadrelor de personal qi tehnicienilor din domeniu; cercetirii,
prospectdrii, documentdrii gi comunicdrii in sport.
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2.4inindeplinirea scopului sdu, CNOS aclioneazd pentru menlinerea relaliilor de

colaborare cu Autoritalile Administraliei Centrale gi Locale, constituindu-se ca un

partener de dialog gi reprezentare a organizaliilor sportive neguvernamentale in

raporturile sale cu AutoritAlile qi Instituliile Publice. TotodatA, CNOS iqi va pdstra

autonomia qi va rezista oricdror presiuni, de orice fel, incluzdnd, dar ftrd a se limita
la presiunile legale, politice, religioase sau economice ce ar putea sd il impiedice sd

se conformeze Cartei Olimpice.

Capitolul 3

ATRIBUTIILE CNOS

3.1 CNOS asigurl aplicarea gi respectarea in Republica Moldova a prevederilor

Cartei Olimpice , a decizrilor CIO gi ale Federaliilor Sportive Internalionale, a

Codului Mondial Anti-Doping, precum gi ale dispoziliilor qi reglementdrilor

legislaliei nalionale privitoare la activitatea sportivS. in conformitate cu scopul qi

rolul sdu la nivel nalional, CNOS sprijind gi incurajeazdinitriativele de promovare a

pdcii, a eticii sportive, a luptei impotriva dopajului, a protejdrii mediului

inconjurdtor; se obligd si aplice o conduitd nediscriminatorie in domeniu,

indiferent de rasd, religie, politicd, sex sau alte criterii qi aclioneazd pentru

combaterea incdlcdrii valorilor morale gi impotriva manifestirilor de violen!6 in
sport; promoveazb qi sprijind integrarea pe plan social a sportivilor qi se preocupd

pentru promovarea femeii in sport. CNOS efectueazd.prin intermediul organelor

sale de conducere controlul activitSlii membrilor sdi, in vederea respectdrii qi

implimentdrii prevederilor prezentului Statut, Cartei Olimpice, a valorilor qi

sarcinilor Migcdrii Olimpice.

Capitolul 4

ROLUL CNOS

4.1 CNOS are rolul de a promova principiile fundamentale ale Olimpismului la
nivel na{ional prin programele de inv6!6mAnt, de educalie fizicd gi sport, in
instituliile qcolare qi universitare, sprijinind activitatea organismelor qi instituliilor
de profil. De asemenea, CNOS sprijind activitatea qi crearea de institulii care sd se

dedice educaliei Olimpice, Culturii Fizice gi Sportului.
4.2 CNOS are obligalia de a participa la Jocurile Olimpice prin trimiterea de

sportivi.
4.3 CNOS constituie, organizeazd Si conduce delegaliile moldovenegti la Jocurile
Olimpice qi la alte competilii internalionale patronate de CIO; este responsabil
pentru comportamentul membrilor delegaliei sale la competiliile menlionate.
4.4 CNOS deline competenla exclusivd pentru reprezentarea Republicii Moldova
la Jocurile Olimpice gi la celelalte competilii, activitSli qi programe organizate sub

egida CIO, ca gi in relaliile cu Comitetul Internalional Olimpic, cu Asocialiile
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Olimpice Continentale sau cu Comitetele Olimpice Nalionale.

4.5 CNOS este singurul for autorizat sd desemneze localitatea, oraqul din

Republica Moldova care poate s6-qi prezinte candidatura pentru organ\zarea de

competilii, activitali qi programe organizate sub egida CIO.

4.6 CNOS este unicul delinltor pe teritoriul Republicii Moldova al drepturilor de

folosire a insemnelor qi a tuturor simbolurilor olimpice, a denumirii, drapelului,

devizei gi imnului olimpic, altor elemente de identificare conform prezentului

statut, Cartei Olimpice qi altor documente normative ale MiqcSrii Olimpice.

4.7 persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul Republicii Moldova sau din afara

acestuia nu pot folosi f6r6 acordul prealabil al CNOS insemnele sau emblema

CNOS gi alte drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale de proprietate intelectuald

ale acestuia.

4.8 Litigiile, generate de folosirea neautorizatd ainsemnelor olimpice qi altor

drepturi menlionate mai sus, se vor soluliona in conformitate cu prevederile

statutare ale CNOS qi ale Cartei Olimpice, a prevederilor legislaliei in vigoare a

Republicii Moldova.
4.9 CNOS organizeazS qi coordoneazdactivitatea Academiei Olimpice din

Republica Moldova, in calitate de unitate aflat[ in subordinea sa, fdrd personalitate

juridicd, cu atribulii in dezvoltarea qi promovarea principiilor fundamentale ale

Olimpismului.
Academia Olimpicd igi desfrqoard activitateainbaza propriului Statut 9i

Regulament de Organizare qi Funclionare, aprobat de cdtre Comitetul Executiv

CNOS in conformitate cu principiile Cartei Olimpice qi statutului siu.

4.10 CNOS colabor eazd, in vedere a realizdrii obiectivului sdu statutar, cu institulii

nalionale qi internalionale, guvernamentale gi neguvernamentale, cu alte organ\zalii

de drept public sau privat, se preocupS de dezvoltarea de programe culturale legate

de Migcarea Olimpicd qi Sportiv[, de suslinerea Muzeului Olimpic al CNOS.

4.1 1 CNOS susline financiar, dupS posibilitate, pe bazd de contracte sau programe

de finanlare, activitatea centrelor nalionale olimpice de pregdtire olimpicd. Acord6,

conform strategiei proprii, sprijin organizatoric, tehnic qi material-financiar

Federaliilor Sportive Nalionale; burse: sportivilor, antrenorilor, altor specialiqti in

domeniul sportului, prioritar pentru suslinerea programelor de pregdtire, calificare

qi particip are asportivilor la Jocurile Olimpice qi la celelalte competilii, activitali $i

programe organizate sub egida CIO, precum gi pentru participarea la campionatele

mondiale qi europene, la alte manifestdri sportive interna{ionale.

4.12 CNOS recunoaqte numai o singur6 Federalie Sportivd Na{iona16 pentru fiecare

ramurd de sport, recunoscutd de Autoritatea Administra{iei Publice Centrale de

Specialitate, in continuare dupd text denumitd A.A.P.C.S., qi de Federalia Sportiva

Internalionald respectivd sau de alte organ\za!\i sportive interna{ionale similare,

dupd caz.

4.13 CNOS sprijind programele privind formarea gi educalia continud a
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specialiqtilor din educalia fizicdqi din sport, precum $i pe cele specifice cercetSrii

giiinlifi.e in domeniu gi de medicind sportiv6. CNOS va adopta qi implementa

codul Mondial Anti-Doping astfel incat s5 asigure conformitatea cu acesta a

politicilor qi Regulamentelor, a calitdlii de membru qi/sau a cerinlelor de finanlare

ii u pro..durilor de administrare a rezultatelor, respectdnd toate rolurile qi

,.sporrabilit6lile atribuite Comitetelor Nalionale Olimpice enumerate pe lista

Codului Mondial Anti-DoPing.
4.14 CNOS lupt6 impotriva utilizdrii substanlelor qi metodelor interzise, definite

prin Codul Mondial Anti-Doping sau de cdtre Federaliile Sportive Internalionale,

intervenind pe l6ng6 forurile nalionale competente pentru efectuarea controalelor

medicale ale sportivilor in cele mai bune condilii.

4.15 incurajeazdsi sprijind promovarea eticii qi bunei guvernanle in sport, precum

gi educarea tineretului prin sport; dedicarea eforturilor pentru a se asigura cd, in

sport trebuie sd domneascd spiritul de fairplay, iar violen{a sa fie interzisi.

+.tO irrr.rrajeazdgi sprijin[ organizarea, dezvoltarea si coordonarea Olimpismului,

Sportului qi a Competiliilor sportive.

4.17 Colaboreazdcu Organizaliile si Autoriteflle Publice sau Private competente pe

plan nalional gi internalional in scopul punerii Olimpismului qi Sportului in

serviciul umanitalii qi al promovdrii pbcii, in acest fel.

4.18 Acli oneazdin scopul intdririi unitdlii qi a protejdrii independenlei Migcarii

Olimpice, pdstrdrii autonomiei sportului.

4.19 Se opune oricdrei forme de discriminare care afectezd Miqcarea Olimpicd qi

Sportivd din Republica Moldova.

4-20 incurajeazdqi sprijind promovarea femeilor in sport, la toate nivelurile qi in

toate structurile, in scopul punerii in aplicare a principiului egalitdlii intre bdrbali qi

femei.
4.21incurajeazdqi sprijind mdsurile menite sa protejeze sdndtatea sportivilor qi se

opune utilizdrii abuzive,politice sau comerciale a sportului qi al sportivilor.

4.Z2incurajeazdqi sprijind eforturile organizaliilor sportive gi ale Autoritalilor

Publice pentru a asigura viitorul social gi profesional al sportivilor qi a foqtilor

sportivi.
4.23 Organizeazd,anual Ziua qiisau SdptSmdna Olimpicd.

4.24incurajeazddezvoltarea la nivel nalional a Sportului de PerformanlA $i a

Sportului pentru Toli practicat in spirit Olimpic.

4.25 Susline, in comun cu Federaliile Sportive Nalionale, a A.A.P.C.S., a altor

organisme cu orientare sportivd, in vederea selectdrii qi pregdtirii sportivilor cdtre

Jocurile Olimpice gi celelalte competilii, activitSli qi programe organizale sub egida

CIO.
4.26Promoveazdpropunerile de orice naturd in fala CIO, inclusiv a propunerilor

cu referinld directd la Carta Olimpic[, Miqcarea Olimpicd in general.

4.27 Organizeazd, qi desfrqoard prin intermediul Academiei Olimpice qi altor
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institulii specializate, a conferinle qtiinlifice 9i seminare, Pe marginea subiectelor

din sfera de interese ale CNOS.

4.Zg Creaz6 qi susline dup6 posibilitate fundaliile qi organizaliile de binefacere in

folosul sportului pentru toli qi al celui de performanld'

4.29 Apirrd interesele sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, altor specialiqti,

veteranilor culturii fizice qi sportului pe plan nalional qi intemational.

4.30 Real izeazdPrograme ale Solidaritalii Olimpice.

4.31 particip6 activ la implementarea Programelor de ocrotire a mediului ambiant.

4.32 Asigurd respe ctarea Cartei Olimpice in Republica Moldova.

Capitolul 5

DREPTURILE CNOS

5.1 in relaliile sale internalionale cu Comitetul Internalional Olimpic, CNOS are

dreptul:

5.1.1 SA formuleze propuneri cdtre CIO privind conlinutul Cartei Olimpice,

problematica Miqclrii Olimpice in general, inclusiv organizatea qi desfr$urarea

Jocurilor Olimpice.
5.1.2 Sd participe, la solicitarea CIO, prin reprezentanlii sii aleqi sau desemna{i, la

activitAgle CIO sau ale comisiilor acestuia, precum gi la comisiile de specialitate

ale asocialiilor continentale ale Comitetelor Olimpice Na{ionale.

5.1.3 Sd colaborezelapreg6tirea Congreselor Olimpice qi ale altor activitSli

internalionale patronate de CIO.

5.1.4 S5 reprezinte interesele colective ale membrilor sdi in alte organisme

interna!ionale.
5.1.5 Sd trimitA competitori,reprezentanli qi alli membri ai echipei la Jocurile

Olimpice, in conformitate cu prevederile Cartei Olimpice.

5.1.6 Sd beneficieze de asistenld din partea SolidaritSlii Olimpice.

5.1.7 Sd facd uz de anumite proprietdli olimpice cu autorizarea CIO in

conformitate cu prevederile Cartei Olimpice.

5.1.8. Sd participe la activitdtile conduse sau sprijinite de CIO, inclusiv jocurile

regionale.
5.1.9 36 facS parte din Asocialii ale Comitetelor Nalionale Olimpice recunoscute

de cdtre CIO, sd-qi exprime opinia in legdtur6 cu candidatura la organizarea

Jocurilor Olimpice.
5. 1 . 10 Sd participe la Programele Solidaritalii Olimpice.

5.1.11 Caute surse de finanlare compatibile cu principiile fundamentale ale

'Olimpismului.

5.1.12 Sd exercite orice alte drepturi qi misiuni acordate de cdtre Carta Olimpica

sau de cStre CIO.

5.2Lanivel nalional CNOS are suplimentar urmdtoarele competenle 9i atribu[ii :

6
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5.2.1 Colaboreazdcu A.A.P.C.S. din Republica Moldova la derularea Programelor

privind pregdtirea qi participarea sportivilor Republicii Moldova la Jocurile

Olimpice, precum qi pentru promovarea valenlelor educative ale Olimpismului.

5.2.2 Colaboreazdprin intermediul structurilor sale sau ai membrilor teritoriali cu

Autorit6lile Administraliilor Publice Locale; organizeazd,in comun cu acestea,

activiteli sportive, competilii, cu participarea sportivilor de performan!6,

promoveazS Miqcarea Olimpicd, idealurile 9i valorile Olimpismului.

5.2.3 Monitorizeazdincomun cu A.A.P.C.S. qi Federaliile Nalionale pe ramuri de

sport, recunoscute de A.A.P.C.S., implementatea planurilor de pregdtire 9i

participare a sportivilor privind realizareaobiectivelor de evoluare la Jocurile

Olimpice gi la competiliile internalionale oficiale.

5.2.4Iniliazdpropuneri qi participd la elaborarea politicii statului in domeniul

educaliei fizice qi sportului.

5.2.5 Elaboreazd in comun cu A.A.P.C.S., proiectul Programului nalional de

pregitire qi particip are a sportivilor din Republica Moldova la ediliile Jocurilor

Olimpice.
5.2.6Elaboreazd in comun cu A.A.P.C.S. propuneri privind repartizarea

mijloacelor financiare bugetare de stat alocate de cdtre Guvemul Republicii

Moldova pentru finanlarea Olimpismului qi Sportului.

5.2.7 Elaborcazd qi susline in comun cu A.A.P.C.S. Programul Nalional Anti-

Doping, pornind de la prevederile Codului Mondial Anti-Doping, Convenliei

Antidoping a Consiliului Europei pentru prevenireautilizdr\i qi eliminarea

dopajului din activi tatea sportivS.

5.2.8 Colabore azd,inbazd de contract, cu Federaliile Sportive Nalionale, care au

drept obiectiv de activitate ramuri de sport cuprinse in Programul Olimpic, in

vederea pregitirii qi participdrii sportivilor la Jocurile Olimpice.

5.2.9 Are in subordinea sa Centre de Pregdtire Olimpicd , organ\za1ii specializale,

care asigurd pregStirearezeryelor olimpice qi a loturilor nalionale pe ramuri de

sport recunoscute de cdtre CIO.

5.2.10 Susfine financiar, in limita posibilitSlilor sale, activitatea Centrelor de

PregStire Olimpicd.
5.2.11Beneficiazd de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru realizarea

scopurilor sale statutare qi a prevederilor legislaliei in vigoare a Republicii

Moldova.
5.2.12 BeneficiazS impreund cu structurile sale sportive de alocalii de la bugetul de

stat gi de la bugetele locale pentru finanlarea de programe sportive. Aceste sume

vor fi acordate pebazd de contracte incheiate intre structurile respective qi

Autoritdlile Administraliei Publice Centrale qi Locale, dupd caz.

5.2.13 Desf6goard activitSli economice organizateinunitdli proprii, cu sau fErd

personalitate juridicd, pentru oblinerea de venituri utilizabile in scopul realizdrir

obiectivelor statutare qi legale pentru care a fost autorizat.
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5.2.14 Poate primi gi deline in proprietate, concesiune sau in folosinld imobile,
baze, edificii, instalalii sportive $i alte infrastructurd sportivd de interes nalional din
patrimoniul public al statului in condiliile unei legi speciale.

5.3. in calitate de Asocialie Obqteascd CNOS are dreptul:

5.3.1 Se d\fuzeze liber informalia despre activitatea sa.

5.3.2 Sb infiinleze mijloace proprii de informare in masd.

5.3.3 S5 desf5qoare activitate editoriald.
5.3.4 Sd reprezinte qi sd apere interesele legitime ale membrilor sdi in organele qi

organizatiile de stat.

5.3.5 Si pronunle misuri disciplinare prin intermediul comisiilor sale.

5.3.6 SE oblind de la autoritetile publice informalia necesard pentru desfdqurarea

activitdlii statutare, cu omisiunile reglementate de legislalie.
5.3.7 Sd creeze, in funclie de necesitEli, pe contul mijloacelor proprii, subdiviziuni
structurale locale.

5.3.8 SE desfEgoare o activitate economicd ce rezultd nemijlocit din scopurile
prevdzute in statut, inclusiv cu ajutorul unor societili comerciale qi cooperative

create in acest scop.

5.3.9 Si participe la concursuri nalionale qi internafionale in vederea oblinerii de

comenzi sociale qi dotalii din partea statului, precum qi in vederea oblinerii de

granturi qi burse de la alte 16ri, de la funda{ii qi organizalii nationale, strdine qi

intemalionale gi de la persoane particulare.
5.3. 10 Sd incheie cu perso ane frzice qi juridice acorduri bilaterale gi multilaterale
de colaborare tehnico-qtiin{ific6, economicd, financiard qi de produclie, de

executare de lucrdri qi de prestare de servicii in vederearealizdrii scopurilor qi

sarcinilor statutare.

5.3.1 1 Si incheie cu persoanele ftzice gi juridice contracte de utilizare a obiectelor
de proprietate intelectuald qi de altd naturd care ii apa(in cu drept exclusiv.
5.3.12 Sd execute lucr[ri de cercetare gtiinlificd, de proiectare, s6 efectueze
expertiza obqteasci a proiectelor qi programelor de importanld sociald, sd participe
la lucrdrile comisiilor mixte atunci cind se examineazd aceste proiecte, cu condilia
stipuldrii acestor activitdli in statut sau in regulamentele sale.

5.3. l3 Si posede denumire gi simbolic[ proprie.
5.3.14 Sd exercite in volum deplin atribuliile care nu contravin legisla{iei cu privire
la asocialiile obqtegti.

5.3.15 Sd organizeze, in condiliile legii, intruniri gi alte acliuni publice.
5.3.16 S[ exercite alte drepturi previzute de prezentul statut qi legislalia Republicii
Moldova.

Capitolul 6

SARCINILE CNOS



CNOS realizeazd urmdtoarele sarcini :

6.1 iqi constituie , organizeazd si conduce delegaliile la Jocurile Olimpice qi la

competiliile plurisportive regionale, continentale sau mondiale, patronate de CIO;

Decide asupra inscrierii la competiliile sus-men(ionate a sportivilor propugi de

cdtre Federaliile Sportive Nalionale. Selec{ia trebuie sd se bazeze nu numai pe

performanlele sportive ale unui sportiv, ci, in egald m5sur6, gi pe aptitudinea de a

servi drept exemplu tinerilor sportivi din lara sa.

6.2 Sdingrijeasc6 de echipamentul, transportul si cazarea membrilor delegaliilor

sale. In acest scop, va incheia un contract de asipurare adecvatS, care sd acopere

riscurile de deces, de invaliditate, de boal6, costurile medicale qi farmaceutice gi

raspunder ea fald de te(i.
6.3 Deline puterea unicd qi exclusivd de a indica qi de a determina {inutele qi

uniformele care urmeazd a fi purtate qi echipamentul care urmeazd. a fi folosit de

cdtre membrii delegaliilor sale cu ocazia Jocurilor Olimpice qi a tuturor

competiliilor qi ceremoniilor legate de acestea. Aceasta putere exclusivi nu se

extinde asupra echipamentului specializat folosit de cStre sportivii delegaliilor sale

in timpul competiliilor sportive. Orice publicitate in legdturd cu orice echipament

specializat trebuie supusa aprob6rii CNOS dacd se face, expres sau implicit,
referire la Jocurile Olimpice.
6.4 Asist6 CIO in ceea ce priveqte protejarea proprietd[ilor Olimpice pe teritoriul
Republica Moldova.
6.5 intru realizarea sarcinilor, scopurilor qi a atribuliilor sale, CNOS dispune, pe

lingi organele de conducere, control, disciplind qi altele, de un personal angajat

care indeplineqte funcliile administrativ-organizatorice, executive, financiar-
contabile qi gospodSreascS.

Capitolul 7

MEMBRII CNOS

7. 1 Membrii CNOS s6nt perso ane ftzice (cetdleni ai Republicii Moldova) qi

persoane juridice care sdnt afiliate la CNOS, ader[ la prezentul statut qi inleleg sd

respecte prevederile acestuia gi a Cartei Olimpice CIO.

CNOS, fiind o Asocialie ObqteascS, este constituit gi funclioneazd qi pe bazd de

voluntariat, autogestiune gi egalitate in drepturi a membrilor sdi. CNOS este liber
in stabilirea structurii qi componenlei sale interne, a scopurilor, formelor gi

metodelor de activitate. Numdrul membrilor CNOS este aprobat qi stabilit la
propunerea Comitetului Executiv de cdtre Adunarea Generald a CNOS qi este

constant in aga fel, inc6t sI fie respectat raportul de majoritate votanta de 50 o +l
al voturilor exprimate de cdtre Federaliile Sportive Nalionale recunoscute de CIO
qi incluse in Programul Olimpic sau a reprezentanlilor acestora.

7 .2. Categoriile de membri ai CNOS



a) Federaliile Sportive Na{ionale pe ramuri de sport parte a Programului Jocurilor

Olimpice, afiliate la FederaJiile Internalionale, recunoscute de cdtre CIO, prin

intermediul reprezentantului fi ecdrei federa{i i.

b) Federaliile Sportive Nalionale care nu sint parte a Programului Jocurilor

Olimpice, afiliate la Federalii Interna{ionale pe ramuri de sport recunoscute de

cdtre CIO prin intermediul reprezentantului fiecSrei federalii.

c) Agenliile Teritoriale Olimpice qi Sportive prin intermediul reprezenlantului

fiecdrei agenlii.

d) Persoane fizice - sportivii olimpici activi propugi de cdtre Comisia de Atleti

conform prevederilor Cartei CIO in numdr de maxim 3 persoane.

e) Asocialia Femeia gi Sportul reprezentatd de un numdr de 5 persoane.

f) Asocialia Atlelilor Olimpici reprezentatd de un numdr de 3 persoane.

g) Persoane fizice: Campionii Olimpici qi Delindtorii de Medalii care au

reprezentat Republica Moldova la Jocurile Olimpice intr-un numdr de maxim 15

persoane.

h) Membrii CIO din Republica Moldova, daca aceqtea exist6. Aceqti membri au

drept de vot la Adundrile Generale ale CNOS. in plus, membrii CIO din RM, la

care se face referire, sunt membri de drept qi ai Comitetului Executiv al CNOS, in

cadrul caruia au drept de vot;

i) Alte Organizalii care au contribuit la consolidarea CNOS sau care au adus

servicii deosebite cauzei Sportului gi Olimpismului, a c6ror activitate coincide cu

sarcinile qi scopurile statutare ale CNOS.

Membrii CNOS, persoane fizice qi reprezentanlii persoanelor juridice afiliate

trebuie sd fie cetSleni ai Republicii Moldova.

7.3 Calitatea de membru al CNOS inseamnd acceptarea necondilionatd, conform

legii, a prezentului Statut, a oricdror amendamente la el, a Hotdririlor Adundrii

Generale, Deciziilor Comitetului Executiv CNOS, Cartei Olimpice 9i altor acte

CIO.
7.4 Membrii CNOS iqi indeplinesc obligaliunile voluntar, pe baze obqteqti, cu

exceplia persoanelor care asiguri administrarea CNOS.

7.5 Membrii CNOS nu rdspund personal pentru obligaliunile qi datoriile CNOS,

respectiv, CNOS nu rispunde pentru datoriile qi obligaliunile membrilor sdi.

7.6 Membrii CNOS, persoane juridice, pot fi reprezentatelaAdunarea Generald

numai de citre un singur reprezentant, care va fi acceptat in aceastd calitate prin

hotarirea Comitetului Executiv in bazacriteriilor stabilite de c6tre Adunarea

General6 a CNOS. Aceast[ calitate va fi supusd ulterior aprobdrii de c[tre

Adunarea Generald a CNOS la propunerea Comitetului Executiv'

7.7 Federaliile Sportive Nalionale iqi pot delega reprezentan{ii sdi pentru o

perioada de la I la 4 ani, printr-o scrisoare oficiald, insolitS dupd necesitate de
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procur6 sau proces verbal corespunzdtor al organului de conducere competent,

iotodatd prin decizia organului de conducere al acestora, reprezentantul poate fi

inlocuit cu un altul. Faptul delegdrii unei alte persoane urmeazd s6 fie comunicat in

scris CNOS cu cel puJin 30 de zile inainte de data convocdrii Adundrii General

7.g Raioanele, municipiile qi oraqele din Republica Moldova vor fi reprezentate in

componenla CNOS prin intermediul Agen{iilor Teritoriale Olimpice qi Sportive.

Labazaalegerii reprezentanlilor organ\za\iilor olimpice qi sportive teritoriale se va

pune principiul meritelor in Miqcarea Olimpicd qi Sportivd din Republica Moldova.

Agenliile Teritoriale Olimpice gi Sportive vor avea la baza activitdtii lor un statut

model aprobat qi recomandat de CNOS.

T.gCalitatea de membru se dobindeqte in urmdtoarele condilii :

7.9.1 Pentru a fi eligibili, membrii CNOS, persoane frzice, trebuie sd aibd virsta

cuprinsd intre 18 qi 70 ani. Orice membru al CNOS trebuie si se retragd din

aceastd calitate la finele anului calendaristic in cursul c[ruia a implinit virsta de

70 ani. Ca exceplie de la aceastd regul6, dacd un membru atinge limita de virstd

sus-menlionatd in cursul mandatului s6u de Preqedinte, Prim-vicepreqedinte,

Vicepreqedinte sau membru al Comitetului Executiv al CNOS, retragerea sa va

avea loc la expirarea mandatului pentru care a fost ales.

7.9.2 Organele Guvernamentale sau alte Autoritdli Publice conform

prevederilor Cartei Olimpice nu au membri in CNOS. Comitetul Executiv al

CNOS este in drept sd invite la Adunarea GeneralS in calitate de Invitali

Speciali, frri drept de vot, reprezentanli ai acestor AutoritSli. Membrii CNOS

sau a Organelor sale de conducere pot activa in condiliile legii qi in organele de

stat cu condilia ci aceastd activitate nu va aduce prejudicii CNOS.

7.9.3 Un membru CIO, un membru onorific sau un membru de onoare exclus

din CIO nu poate fi membru al CNOS.

7 .9.4 Persoand fizicd sau juridicd care indeplineqte condiliile qi corespunde

prevederilor prezentului statut, altor acte qi regulamente ale CNOS, poate

solicita afilierea la CNOS prin inaintarea unei cereri qi a unui set de documente

stabilite de cdtre Adunarea Generald sau Comitetul Executiv al CNOS. Dupd

verificarea candidaturii de cdtre Comitetul Executiv al CNOS, in caz de

indeplinire de cdtre candidat a tuturor criteriilor stabilite, acesta poate fi propus

Adundrii Generale pentru a fi afiliat in calitate de membru al CNOS.

Candidatul poate fi audiat in legdturd cu cererea sa de afiliere de cdtre Adunarea

General[ sau de cdtre Comitetul Executiv al CNOS.

7.9.5 Membrii organelor de conducere a Federaliilor Nalionale Sportive,

Asocialiilor Sportive, Uniunilor Sportive nu pot face parte din componenla

organelor de conducere ale structurilor sportive din alte !dri, precum qi din

structurile spoftive internalionale paralele, nerecunoscute de Federatiile

Internalionale de Profil Ei de Comitetul Internalional Olimpic;
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7.10 Calitatea de membru al CNOS se pierde in cazul :

7.10.1 Demisiei, retragerii din iniliativd proprie sau decesului.

7.10.2 Renuntdrii la cet6lenia Republicii Moldova.

7 .10.3 Nerespectarea prevederilor p. 7 .9.5 din cap. 7 , atrage dupd sine suspendarea

temporard, iar, in caz de neconformare in decurs de 6 luni, excluderea structurii
respective din componenfa de membru al CNOS;

7 .10.4 Dizolvdrii legale a Federaliei Sportive Nalionale sau a Organiza{iei pe care

o reprezintS, altor situa{ii in acest sens reglementate de legisla{ia in vigoare a

Republicii Moldova.
7.10.5 Excluderea, pierderea calitdlii de membru, acceptarea dezafilierii, retragerii,
demisiei se face inbaza unei hotdr6ri a Adundrii Generale CNOS.
7.10.6 persoand fizicd, este considerat dezafiliat qi iqi pierde calitatea de membru,

flrd vreo declaralie din partea acestuia, dac6-gi schimbd sau iqi transferi domiciliul
intr-o alt61ard. AceastS consecinlI este valabild gi in situaJia in care pe parcursul a
2 ani acesta nu asistd la qedinlele AdunSrii Generale sau nu participd la lucrdrile
CNOS.

7.10.7 persoand juridicd este considerat dezafiial qi iqi pierde calitatea de membru,
frrd vreo declaralie din partea acestuia, dacd pe parcursul a2 ani acesta nu asistd la
gedinlele Adundrii Generale sau nu participd la lucr6rile CNOS.
7.10.8 Hot[rirea de excludere a unui membru al CNOS sau al unui membru de

onoare sau onorific al CNOS este luat6 cu o majoritate de voturi de 213 a

membrilor (reprezentanlilor) cu drept de vot prezenli la Adunarea Generald, dup6
ce acesta a fost audiat in prealabil in apdrarea sa.

7.11 Suspendarea calitdlii de membru are loc in caz de :

7.ll.l incSlcarea gravda Cartei Olimpice, Codului de Eticd al CIO qi / sau al
prezentului Statut, codurilor, regulamentelor, directivelor qi deciziilor CNOS qi ale

organelor sale, poate rezulta in suspendarea calitilii de membru afiliat la CNOS
pentru o perioadd determinati sau nedeterminatd de timp la decizia AdunSrii
Generale, dupd ce respectivul membru afiliat a fost audiat in prealabil in apdrarea

sa.

7 .11.2 Adunarea Generald a CNOS adopti decizia privind suspendarea calitalii de

membru al CNOS la propunerea Comitetului Executiv. in perioada dintre
AdunSrile Generale, Comitetul Executiv poate lua de sine stdtdtor, provizoriu,
decizia privind suspendarea calitdlii de membru cu efect imediat, inclusiv qi in
cazuri de retragere sau de incetare a activitdlii. Suspendarea va acliona p6nd la
Adunarea Generald imediat urmdtoare qi va fi confirmatl de cStre aceasta. Aceasta
nu se referd la cazul cind suspendarea a expirat sau a fost ridicatd de cStre

Comitetul Executiv pdndla data desfrgurdrii Adundrii Generale imediat urmdtoare.
7 .11.3 Suspendarea se valideazd de cdtre Adunarea GeneralS imediat urmdtoare cu
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cel pulin 50yo+l a voturilor valabil exprimate a membrilor qi reprezentanlilor cu

drept de vot prezen[i la Adunarea respectivd. in caz cd. suspendarea nu a fost
validatd, ea se considerd automat anulatd pentru viitor, fdrd careva consecinle.

7 .11.4 Membrul suspendat este privat pe perioada suspendSrii de drepturile sale de

membru afiliat. Alli membri afiliali nu pot intreline careva contacte, in special de

ordin olimpic qi sportiv, cu membrul suspendat.

7 .11.5 Suspendarea are ca efect ridicarea dreptului de participare in sistemele

competilionale ale CNOS pentru perioada suspenddrii, privarea membrului afiliat,
precum qi a reprezentantului acestuia, de dreptul de a participa qi vota Ia Adundrile
Generale, gedinlele Comitetului Executiv qi ale altor Comisii de lucru CNOS din
care eventual acesta face parte; privarea de dreptul de a alege qi a fi ales in
organele de conducere gi Comisiile CNOS pe perioada pentru care s-a dictat
pedeapsa de suspendare.

7 .11.6 Adunarea GeneralS poate decide continuarea suspenddrii, prelungirea sau

incetarea acesteia. Daci este cazul, Adunarea GeneralS poate decide excluderea
membrilor afilia[i suspenda{i.

T.l2Membri cu drept de vot

7.12.1 Fiecare membru al CNOS persoand fizicd sau reprezentant al unei persoane
juridice dispune in cadrul Adundrii Generale de dreptul la vot. De reguld,
reprezentantul unei persoane juridice membru al CNOS va fi conducitorul
acesteia, cu toate acestea, in caz ci imprejurdrile o cer, membrul afiliat la CNOS
poate delega pentru a participa la Adunarea Generald, a CNOS o altd persoand din
cadrul organelor sale de conducere.

Compozilia qi valoarea nominald, a votului fiecdruia dintre membrii CNOS din
Republica Moldova in cadrul procesului de vot este constituita conform ponderii
urmitoare:

a) Federaliile Sportive Nalionale pe ramuri de sport, parte a Programului Jocurilor
Olimpice, afiliate la Federaliile Internalionale, recunoscute de CIO, care dispun de

medaliali olimpici, prin intermediul reprezentantului fiecdrei federalii - 4 voturi ;

b) Federaliile Sportive Nalionale pe ramuri de sport, parte a Programului Jocurilor
Olimpice, afiliate la Federaliile Internalionale, recunoscute de CIO, care dispun de

participanli la Jocurile Olimpice prin intermediul reprezentantului fiec[rei federalii

- 3 voturi ;

c) Federaliile Sportive Nalionale parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la
Federa{ii Internalionale pe ramuri de sport recunoscute de CIO, prin intermediul
reprezentantului fiecdrei federalii - 2 voturi.

d) Federaliile Sportive Nalionale care nu sint parte a Programului Jocurilor
Olimpice, afiliate la Federalii Internalionale pe ramuri de sport recunoscute de

CIO, in dependenld de performan{ele oblinute la competilii internalionale, inbaza
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criteriilor stabilite de cdtre Comitetul Executiv al CNOS, prin intermediul
reprezentantului fiec6rei federatii - I vot .

e) Agentiile Teritoriale Olimpice qi Sportive, prin intermediul reprezentantului
fiecirei agenlii - 1 vot ;

f) Persoane frzice - Sportivii Olimpici Activi, propuqi de Comisia de Atleli. Aceqti
membri trebuie si fi participat la Jocurile Olimpice. Ei trebuie s[ se retragd din
calitatea de membru cel mai $trziu la sfirgitul celei de-a treia Olimpiade care
urmeazd, ultimelor Jocuri Olimpice la care ei au participat, conform prevederilor
Cartei CIO, ?n numdr de maxim 3 persoane - a cite I vot fiecare;

g) AsociaJia Femeia qi Sportul, reprezentat6 de un num6r de 5 persoane - a cite 1

vot fiecare;

h) Asocialia Atletilor Olimpi ci, reprezentatd de un numir de 3 persoane - a cite 1

vot fiecare;

i) Campionii Olimpici ai Republicii Moldova qi delindtorii de medalii la Jocurile
Olimpice in num6r de maxim l5 persoane - a cite 1 vot fiecare;

j) Membrii CIO din Republica Moldova, daca aceqtia existS - a cite 1 vot fiecare;

k) Alte Organizalii care au contribuit la consolidarea CNOS sau care au adus
servicii deosebite cauzei Sportului gi Olimpismului, a ciror activitate coincide cu
sarcinile qi scopurile CNOS - a cite I vot fiecare.
7.12.2 Majoritatea de voturi a Adundrii Generale este formatd din voturile
exprimate de reprezentanlii federaliilor nalionale afiliate la Federalii Internalionale
care reglementeazd sporturile incluse in programul Jocurilor Olimpice.
Capitolul 8

PRE$EDINTELE DE ONOARE, MEMBRII DE ONOARE $I MEMBzuI
ONORIFICI

8.1 La propunerea Comitetului Executiv CNOS, pentru merite deosebite, Adunarea
GeneralS poate alege, cu titlu de Preqedinte de Onoare, un fost Pregedinte al
CNOS; Pregedintele de onoare are dreptul sa-gi expund opinia in cadrul Adundrii
Generale asupra chestiunilor incluse in ordinea de zi a acesteia.

8.2 Pregedintele de onoare, Membrii de onoare, membrii onorifici pot participa la
qedinlele Adun[rii Generale avind doar drept consultativ.

8.3 Membri de onoare pot fi: foqtii Preqedin{i, Vicepreqedinli ai CNOS, membri ai
Comitetului Executiv gi ai Comisiilor CNOS, personaliteti marcante ale vielii
sportive, sociale, culturale, qtiinlifice, economice sau politice care incurajeazd qi

sprijind activitatea CNOS. La propunerea Comitetului Executiv CNOS, Adunarea
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Generald poate alege, cu titlu de membru de onoare, inalte personalita{i eminente
din afara CNOS, care i-au adus servicii deosebite.

8.4 Orice reprezentant al membrului CNOS sau membrul CNOS care se retrage
dupa ce a servit CNOS cel putin zece ani gi i-a adus servicii exceptionale, poate, la
propunerea Comitetului Executiv CNOS, sa fie ales membru onorific de cdtre
Adunarea GeneralS.

Capitolul 9

DREPTURILE $I OBLIGATIILE MEMBzuT_Crn

9.1 Membrii CNOS trebuie sd-gi exercite drepturile Ei obligaliile prevdzute in
prezentul statut cu bund credinld qi in interesul CNOS.

9.2 Membrii CNOS au urmdtoarele drepturi:

a) S5 fie alegi in organele de conducere, administrare sau control ale CNOS
conform prezentului statut;
b) SA exercite competenfele care le sunt conferite de statutul, regulamentele qi
hotdrArile CNOS, precum qi dreptul de vot in organele CNOS din care fac par-te;
c) Sa prezinte Comitetului Executiv propuneri legate de competen{ele ce le sunt
date de calitatea de membru al Adundrii Generale al cNoS;
d) Se formuleze propuneri pentru modificarea qi/sau completarea statutului CNOS;
e) Sd participe la activitdlile organizate de CNOS;
fl Sa-gi exprime liber qi cu bund credinld opiniile in cadrul cNoS;
g) Sa parlicipe la Adundrile Generale ale CNOS qi sd facd in termenii
corespunzdtori propuneri in legdturd cu ordinea de zi a acesteia;
h) Sa beneficieze de suportul CNOS gi de alte drepturi in conformitate cu
prevederile prezentului statut gi a legislaliei Republicii Moldova.

9.3 Membrii CNOS au urmdtoarele obligalii:

a) SA respecte Statutul, Regulamentele, Codul de Etica gi Hotar6rile organelor
CNOS, precum qi prevederile Caftei Olimpice, ale codurilor CIO qi Codului
Mondial Anti-Doping, sd lupte contra dopajului in sporl;
b) SA participe la lucrdrile Adundrilor Generale ale CNOS qi ale organelor acestuia
in care au fost alegi;

c) Sa contribuie la consolidarea qi creqterea prestigiului CNOS gi Miqcdrii
Olimpice;
d) SA nu intreprinda acfiuni care, prin natura lor, potleza scopurile, interesele sau
reputalia profesion ald, a CNOS;
e) Sa-$i aducd propria contribu{i e la realizarea programelor comisiilor de
specialitate din care fac parte;

0 SA urmdreascd qi sd sprijine dezvoltarea Miqcdrii Olimpice qi a Activit6lii
Sporlive la nivel na{ional qi/sau teritorial, dupa caz, prin aplicarea programelor
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adoptate in acest sens de CNOS;
g) Se colaboreze la pregdtirea activitdlilor organizate de CNOS aducindu-qi
contribulialarealizarea scopurilor statutare, realizareahotSrdrilor Adun6rii
Generale, a comitetului Executiv, a comisiilor speciale ale cNos;
h) SA aibd o conduitd civicd decentS, sd suslini qi sd prom oveze Olimpismul qi
Sportul in cadrul comunitSlii in care trdiesc Ai in mediul profesional in care iqi
de s fdq o ar d activ itatea;
i) Membrii CNOS, cu exceplia administratorilor sportivi, nu vor accepta nici un fel
de compensalie sau gratificalie in legaturd cu serviciile sau cu indeplinirea
funcfiilor lor. Li se pot rambursa cheltuielile de transport qi de cazare, precum si
toate cheltuielile justificate legate de exerciliul funcliei;
j) Sa informeze cu regularitate, qi in scris, conducerea CNOS (Preqedintele, prim-
vicepreqedintele, vicepregedinlii sau Comitetul Executiv) la fiecare sffirqit de an
despre activitatea personali in cadrul Miqcdrii olimpice gi Sportive.
k) 56-1 informeze, frra intirziere, pe Pregedinte asupra tuturor evenimentelor
susceptibile de a impiedica aplicarea Chartei Olimpice sau de a afecta in orice fel
Miqcarea Olimpicd din Republica Moldova sau in cadrul organiza\iei in serviciul
careia se afl6;
1) Sd indeplineascd celelalte indatoriri care ii sunt incredinlate de cdtre Adunarea
GeneralS, Comitetul Executiv, Preqedinte, Prim-vicepregedinte,Vicepregedinli sau
alte organe competente CNOS.

Capitolul 10

ORGANE DE CONDUCERE

10.1 Organele de conducere, administrare, control qi disciplinare ale CNOS sunt:
a) Adunarea Generald;
b) Comitetul Executiv compus din Pregedintele, Prim-vicepreqedintele, 2
Vicepreqedinli, Secretarul General CNOS, alli membri ;

c) Consiliul de Supraveghere;
d) Comisia de Cenzori;
e) Comisia de Etici.

1 0.2 ADTINAREA GENERALA

10.2.1Adunarea Generald este organul suprem de conducere al CNOS. Ea se
compune din totalitatea categoriilor de membri afiliali qi prevdzuli in prezentul
statut.

10.2.2 Adunarea Generald este condusd de c6tre Preqedintele CNOS sau o altd
persoand imputernicitd de cdtre acesta. Acegtea vor sta in fala Adunirii Generale,
in prezidiu, al5turi de membrii comitetului Executiv cNos.
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10.2.3 Atribuliile Adun6rii Generale:

a) Aprobd strategia qi obiectivele generale; planul anual sau pe ciclu olimpic de

activitate al CNOS;
b) Aprobd bugetul anual, raportul financiar pentru anul precedent, mlrimea
cotizaliei anuale de membru al CNOS;
c) AprobS raportul de activitate al Comitetului Executiv;
d) Aprobd alegerea gi revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere qi a

Comisiei de Cenzori;
e) Aprobd raportul anual de control al Comisiei de cenzori sau a Auditului;
f) AprobS modificarea statutului cu votul a2l3 din membrii afilia{i la CNOS;

g) Alege, afiliazd, suspendi qi exclude membri; aceastd atribulie poate fi delegatd

Comitetului Executiv al CNOS.
h) Alege qi revocd Preqedintele, Prim-vicepregedintele, Vicepregedin{ii qi membrii

Comitetului Executiv;
i) Alege gi aprobd Preqedintele de onoare, membrii de onoare qi membrii onorifici;
j) Decide reorganizarea,lichidarea, dizolvarea sau incetarea activitalii CNOS cu

votul a314 din membri afiliati.

10.2.4 Adunarea Generali este statutar constituita qi deliberativd prin prezenla a

213 dinnum[rul membrilor cu drept de vot afiliali la CNOS.

10.2.5 Adunarea Generald Ordinard se convoacd o datd pe an, valideazd raportul de

activitate al Comitetului Executiv qi raportul Consiliului de Supraveghere qi a

Comisiei de Cenzori (Audit); aprobd dupi necesitate planul anual de activitate gi

bugetul de venituri gi cheltuieli ale CNOS ;

10.2.6 Convocarea Adundrii Generale ordinare se face in scris de cdtre Comitetul

Executiv, cu cel pu{in 30 de zile inainte de data c6nd aceasta urmeazd, sd se

desfEqoare, urmdnd a fi comunicatd tuturor membrilor prin scrisoare recomandatS,

e-mail qi publicatd pe pagina web a CNOS.
10.2.7 Convocarea va cuprinde data, ora qi locul desfEqurdrii. Ordinea de zi a
Adundrii Generale va fi adusd la cunoqtinli membrilor CNOS cu cel tirziu 10 zile
inainte de intrunirea Adun6rii Generale.

10.2.8 Dacd in ordinea de zi ftgureazd, noi propuneri pentru modificarea /
completarea Statutului qi/sau a altor documente, a cdror adoptare este de

competenla AdunSrii Generale, textul integral al acestor proiecte, in prealabil, va fi
transmis membrilor CNOS sau publicat pe pagina web a CNOS cu cel pulin 4 zile
inainte de data petrecerii AdunSrii Generale a CNOS.
10.2.9 Ordinea de zi a unei Adundri Generale Ordinare sau de dare de seamd qi

alegeri se stabilegte de cdtre Comitetul Executiv al CNOS gi se aprobd de cdtre

Adunarea Generald.

10.2.10 Ordinea de zi propusd de cdtre Comitetul Executiv poate fi modificatd in
cadrul Adunirii Generale doar referitor la chestiunile propuse la termen de cdtre

membrii CNOS, insd care nu au fost incluse in ordinea de zi de citre Comitetul
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Executiv al CNOS gi in cazul in care a fost votatd pro cu votul a2l3 din membrii
cu drept de vot prezenli la Adunarea Generald.

l}.2.ll Propunerile in ordinea de zitrebuie inaintate Comitetului Executiv prin
intermediul secretariatului CNOS cu cel pulin 20 de zile inainte de datala care

urmeazd s[ se desf5qoare Adunarea GeneralS. Propunerile venite cu int6rziere pot

sd nu fie luate in considera{ie de c6tre Comitetul Executiv.
10.2.12 Chestiunile care nu au fost incluse in ordinea de zi nu pot fi supuse

dezbaterii qi votdrii in cadrul Adundrii Generale.
10.2.I3 Accesul la Adunarea Generalda CNOS are loc pebazd de invitalie.
10.2.14 Hotlrdrile Adundrii Generale se iau cu majoritatea absoluti (50%+l) a

voturilor membrilor cu drept de vot prezenli la Adunarea Generali, cu excep{iile
prevdzute in prezentul statut. De reguld, votul este deschis. Adunarea GeneralS

poate decide ca votul sd fie secret, in special , in cazul alegerilor , in cazul in care se

va decide astfel cu votul majoritSlii (50 %+1) a membrilor cu drept de vot prezen(i

la Adunarea GeneralS a CNOS.
l}.2.l5 in cazul in care Adunarea GeneralS nu este statutar constituitd se convoacd

o noud Adunare Generald Repetatd, cu aceea$i ordine de zi, in termen de 15 zile. in
aceastd situalie Adunarea GeneralS este statutar constituitS indiferent de numdrul
de membri cu drept de vot prezen\i.

lO.2.16 in cadrul Adundrii Generale Repetate, desf6quratd potrivit punctului
10.2.15 al prezentului statut, o hotdr6re validd gi legalS poate fi luatd numai dacd

intruneqte votul unanim al membrilor CNOS cu drept de vot prezenli la aceastd

Adunare.

lO.2.l7 in problemele legate de participarea la o edilie a Jocurilor Olimpice,
deciziain cadrul Adundrii Generale sau a Comitetului Executiv al CNOS va fi
luatd doar cu participarea gi votul Federaliilor Sportive Nalionale pe ramuri de

sport, parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federaliile Interna{ionale,
recunoscute de CIO.
10.2.18 Hotir6rile luate de Adunarea GeneralS, in limitele legii ale prezentului
Statut gi Cartei Olimpice, sunt obligatorii gi pentru membrii care nu au fost
prezenli, s-au ablinut, sau au votat impotriva anumitor chestiuni.
10.2.19 Adunarea GeneralS este in drept sd demitd sau sd suspende pentru o
perioadd determinatd sau nedeterminatd, unul sau mai mulli membri din cadrul

unui organ al CNOS. Comitetul Executiv poate include subiectul cu privire la
destituirea sau suspendarea unei persoane sau unui organ in ordinea de zi a
Adundrii Generale. Comitetul Executiv, in perioada dintre Adundrile Generale,
poate, de asemenea, sd suspende din funclie unul sau mai mulli membri ai unui
organ de conducere (Comitetului Executiv) sau control pentru o perioadd
provizorie, cu exceplia pregedintelui CNOS. Inifiativa de destituire sau suspendare

trebuie sd fie justificatd. Iniliativa de destituire sau suspendare se expediazd in
formd scrisi de cdtre Pregedintele sau Secretarul Comitetului Executiv, impreund



cu ordinea de zi a Adundrii Generale, membrilor afiliali sau membrilor Comitetului
Executiv, dupi caz. Persoana sau organul respectiv are dreptul de a se expune in
apdrarea sa la Adunarea Generald sau in cadrul Comitetului Executiv, dupd caz.
Dacd iniliativa de destituire sau suspendare este suslinutd, Adunarea Generald sau
Comitetul Executiv va lua decizia corespunzdtoare prin vot. Pentru a fi adoptat[,
mo{iunea, trebuie sd fie suslinutd de o majoritate de 213 din voturi valabil
exprimate de cdtre membrii qi reprezentan{ii oficiali cu drept de vot ai CNOS
prezenli la Adunarea Generald sau membrii prezenli la qedinla Comitetului
Executiv. Persoana sau organul destituit se elibereazd" din func[iile sale sau este
suspendat, din momentul adoptdrii deciziei respective.
lO.2.2O intre Adunirile Generale activitatea CNOS este condusS de cdlre
Comitetul Executiv al CNOS, Pregedinte, Prim-vicepregedinte, Vicepregedinli qi

Secretarul General conform prevederilor prezentului statut.

10.3 Procedura de convocare a Adundrii Generale de Alegeri qi dare de seamd.
10.3.1 Adunarea Generald de alegeri gi dare de seamd se convoacd o datd la patru
ani, de regulS in anul ulterior desfdqurSrii unei edilii de vard a Jocurilor Olimpice.
Convocarea Adundrii Generale se face cu 60 de zlle inainte de data de desfEqurare
a acesteia. Pentru categoria de membri persoane juridice, secretariatul CNOS
solicitd in scris acestora, cu 60 de zile inainte de data fixatd pentru Adunarea
Generald, sd-gi propund reprezentanlii delegali la Adunarea Generald a CNOS prin
scrisoare insolitd de procurd gi/sau proces verbal corespunzdtor, in caz de
necesitate. Notificdrile de rispuns se vor face de cdtre membrii respectivi in termen
de minimum 30 de zile inainte de data fixatd pentru desfEqurarea acestei Adundrii
Generale. Membrii respectivi trebuie dupd caz sd" reconfirme sau sd desemneze noi
reprezentanli dupd procedura de mai sus la fiecare Adunare Generald, din 4 in 4 ani
sau in fiecare an,la alegerea sa linind cont de valabilitatea imputernicirilor, etc.
10.3.2 Pentru categoria de membri persoane frzice, secretariatul CNOS va notifica
direct persoanele respective, respectind aceleaqi termene qi proceduri ca in punctul
anterior.
10.3.3 Categoriile celelalte de membri, precum Preqedintele de onoare, membrii de
onoare qi onorifici, pot fi invitali la Adunarea Generald cu 7 zile inaintea
desfrgurdrii acesteia.

10.3.4 Votarea se face prin vot secret sau deschis in condiliile prezentului Statut qi

a Regulamentului de organizare qi Desfrqurare a Adundrii Generale.
10.3.5 Distribuirea, numdrarea qi validarea buletinelor de vot sau a voturilor se face
de cdtre Comisia de validare-numdrare, constituiti de cdtre Adunarea Generala
special pentru alegeri qi votare.
10.3.6 Adunarea Generald a CNOS, la propunerea Pregedintelui CNOS, poate crea
o Comisie Electorald qi alege componenla acesteia pentru procesul de alegeri in
cadrul organelor de conducere a CNOS. Aceastd comisie se va ocupa cu
inregistrarea candida{ilor, primirea actelor necesare, realizarea altor formalit6li
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legate de alegeri. Comisia va activa inbazaunui regulament propriu aprobat de
cdtre Adunarea Generald a CNOS.
10.3.7 Rezultatul alegerilor va fi confirmat de Comisia de validare-numdrare,va fi
consemnat in procesul verbal al Adundrii Generale intocmit de cdtre un secretariat
ales la fel de cltre Adunarea Generali. Ulterior procesul verbal qi Hotdrarile
Adundrii Generale de alegeri gi dare de seamd urmeazd,a fi comunicat la CIO.
10.3.8 Orice post, devenit ulterior vacant pentru funclia de preqedinte, prim-
vicepreqedinte, vicepreqedinte sau alt membru al Comitetului Executiv CNOS va fi
completat prin alegeri pentru postul vacant respectiv, la urmdtoarea Adunare
Generali a CNOS in conformitate cu prevederile prezentului statut.

1 0.4 Adunarea Generald Extraordinard

10.4.1 Adunarea Generald Extraordinard poate fi convo catd,lacererea preqedintelui
CNOS, a2l3 din membrii Comitetului Executiv sau la solicitarea scrisd a2l3 din
membrii cu drept de vot afiliali la CNOS.
10.4.2 Adunarea Generald Extraordinard trebuie sd aiba loc in termen de minim 30
zile de la data hotdrdrii convocdrii acesteia sau in maxim 60 de zile de la data la
care au fost inaintate solicitirile de convoc are, dacd" se intrunesc pentru aceasta
cerinfele stipulate in prezentul statut.
10.4.3 Ordinea de zi a Adundrii Generale Extraordinare va fi comunicatd odatd cu
convocarea acesteia gi nu poate fi modificatd.
10.4.4 Procedura gi alte acte, ac[iuni sau condilii suplimentare, necesare pentru
organizarea alegerilor in cadrul CNOS gi pentru desfEqurarea Adundrilor Generale
de dare de seamd 9i alegeri, ordinare sau extraordinare, vor fi prevdzute detaliat in
Regulamentul de Organizare gi Desfd$urare a Adundrii Generale CNOS.

Capitolul 1l

COMITETUL EXECUTIV AL CNOS

11.1 Din Comitetul Executiv al CNOS fac parte membrii CNOS, aleqi de c[tre
Adunarea Generald a CNOS pentru o perioadd de 4 ani, conform prevederilor
prezentului Statut. Majoritatea votanti (50 %+l) a Comitetului Executiv va fi
compusi din reprezentanlii federaliilor sportive nalionale pe ramuri de sport, parte
a programului Jocurilor Olimpice afiliate la Federafii Internalionale recunoscute de
CIO.

comitetul Executiv este format din urmitorii membri cu drept de vot:
-Preqedinte; Prim-vicepreqedinte; Doi Vicepreqedinti;
-$apte membri ordinari alegi in cadrul Adundrii Generale, dintre care unul este ales
in calitate de Secretar General cNoS; membrii clo in Republica Moldova, dac5
aceqtea exist5, fac parte de drept din cei gapte membri ai Comitetului Executiv
CNOS.



I 1.2 Membrii Comitetului Executiv, la propunerea Preqedintelui CNOS, sunt aleqi

de cdtre Adunarea GeneralS din rindul membrilor CNOS sau a reprezenlanlilor

acestora (in cazul persoanelor juridice), prin votul deschis al majoritSlii membrilor

CNOS qi reprezentanlilor acestora prezenli la Adunarea GeneralS respectivd. Ei

sunt reeligibili.
Comitetul Executiv se intrunegte la convocarea Pregedintelui CNOS cel pulin o

datd la 3 luni sau de cite ori este nevoie. $edinlele Comitetului Executiv CNOS se

considerd deliberative dacd la ele sunt prezenli cel pulin 50o +l din membri,in caz

de egalitate de voturi, votul Preqedintelui este decisiv. Cu cel pulin 7 zile inainte de

data desf6qurdrii gedinlei secretariatul va comunica membrilor Comitetului
Executiv data, ora, locul desfEqurdrii gedinlei qi ordinea de zi.

1 1.3 Comitetul Executiv al CNOS are urmdtoarele atribulii:

1 1.3.1 Prez\ntd Adundrii Generale raportul de activitate pe perioada anterioard,

execulia bugetului de venituri qi cheltuieli, auditul gi bilanlul financiar anual,

precum qi proiectul programelor CNOS.

11.3.2 Aprobd sau ia cunoqtinld, dupd necesitate, de actele juridice in numele $i pe

seama CNOS, semnate de cdtre Preqedinte, Prim-vicepreqedinte, Vicepregedinli

sau alte persoane imputernicite.
11.3.3 Stabile$te strategia resurselor umane, aprobd organigrama qi politica de

personal a administraliei CNOS, inbaza propunerilor prezentate de Preqedinte,

Prim-vicepreqedinte sau Vicepreqedinli.
11.3.4 Aprobd componenla, regulamentele, codurile gi programele anuale ale

comisiilor permanente sau grupurilor de lucru ad-hoc ale CNOS.
1 1.3.5 Aprobd qi acordi diplome, distinclii, onoruri, ordine de merit gi alte mdsuri

de stimulare, apreciere qi curtoazie.

1 1.3.6 Decide asupra propunerii cdtre Adunarea GeneralS a chestiunii cu privire la
afiliere, suspendare sau excludere a unor membri din componen[a CNOS.

I | .3 .7 Organize azd realizarea Hotlr0rilor Adundrii Generale.

1 1.3.8 intocmeqte qi aprobl ordine a de zi, frxeazd, data qi locul desfbqurdrii

Adundrii Generale a CNOS.
1 1.3.9 Examineazd qi adoptd Decizii ce lin de problemele pregitirii qi participarii
sportivilor Republicii Moldova la Jocurile Olimpice qi alte competilii patronate de

CIO.
11.3.10 Aprobd regulamentele gi programele de activitate ale Comisiilor CNOS.

1 1.3. I 1 inainteazd propuneri de stimulare gi sanclionare a membrilor CNOS;
propune gi aprobd conducdtorii Agenliilor Teritoriale Olimpice qi Sportive.

1 1.3.12 Exercitd qi alte atribulii, mdsuri sau acliuni care nu sunt in mod expres

atribuite Adundrii Generale CNOS.
1 1.3.13 Prin decizia sa Comitetul Executiv CNOS poate delega unele din atribuliile
sale Preqedintelui CNOS.
ll.3.l4 Deciziile Comitetului Executiv pot fi anulate doar de cdtre Adunarea
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Generald a CNOS cu votul a2l3 al reprezentan{ilor gi membrilor afiliali la CNOS.

Anulate pot fi doar deciziile adoptate pentru perioada ultimului mandat acordat

Comitetului Executiv respectiv.

11.3.15 $edinlele Comitetului Executiv CNOS se pot convoca gi la cererea a2l3 a

membrilor sdi.

1 1.4 Procedura generalS de eligibilitate in Comitetul Executiv, Prim-

vicepregedintelui qi a vicepreqedinlilor CNOS

1 1.4.1 Sunt eligibili pentru o perioadd de 4 ani;in calitate de membri ai

Comitetului Executiv: Prim-vicepreqedinte,Vicepreqedinli, Secretar general qi alli
membri ai Comitetului Executiv, membrii CNOS sau reprezentanlii acestora cu

drept de vot, propuqi de c6tre Preqedintele CNOS din rindul candidaturilor

inaintate de citre membrii CNOS qi care sunt de acord cu aceastd calitate.

11.4.2 Prim-vicepreqedintele qi vicepreqedinlii CNOS se aleg in aceastl funclie la

propunerea Preqedintelui CNOS din rAndul membrilor Comitetului Executiv deja

aleqi de citre Adunarea Generald.

Capitolul 12

PRE$EDINTELE CNOS

12.1 Pregedintele CNOS este ales de c6tre Adunarea Generald de Alegeri qi Dare

de Seamd in conformitate cu prevederile prezentului Statut qi Regulamentul de

Organizare qi Desfr$urare a Adundrii Generale a CNOS. Adunarea Generali de

Alegeri gi Dare de Seamd va decide modalitatea de alegere a Pregedintelui CNOS:

prin vot secret sau vot deschis.

l2.2Preqedintele CNOS se alege pe o perioadd de 4 ani din rdndurile membrilor

CNOS sau a reprezentanlilor acestora. Fiecare membru al CNOS are dreptul de a-qi

inainta candidatura la postul de preqedinte in condiliile prevdzute de prezentul

statut qi Regulamentul de Organizare qi Desfrgurare a Adundrii Generale CNOS.

Votarea candidalilor la postul de Preqedinte se desf6goard dup6 discutarea

candidaturilor in cadrul Adunlrii Generale. Ales se declard acel candidat, care a

acumulat mai mult de 50oh de voturi ale membrilor cu drept de vot prezen\ila
Adunarea GeneralS respectivS. Daci nici unul dintre candidali nu a acumulat

numbrul necesar de voturi, se desfrqoar[ votarea repetatd intre primii doi candidali,

care au acumulat cele mai multe voturi in primul tur. Preqedinte va fi declarat

candidatul care va acumula mai multe voturi.
12.3 Preqedintele poate fi reales pentru perioade succesive de 4 ani.

l2.4Lapropunerea Preqedintelui, Adunarea Generali de dare de seamd gi de

alegeri prin vot deschis alege Consiliul de Supraveghere, Comisia de Cenzori qi

Comisia Electorald, perioada de activitate a cdrora, ca gi a Preqedintelui, se incheie

la urmdtoarea Adunare GeneralS de dare de seamd gi alegeri peste 4 ani.
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12.5 Ca exceplie de la regula generald, specificatd in punctual 12.4 al prezentului

Statut, indiferent de faptul cdnd au fost aleqi, mandatul Pregedintelui CNOS,
membrilor Comitetului Executiv, Prim-vicepregedintelui gi Vicepreqedinlilor
CNOS, membrilor Consiliului de Supraveghere, Comisiei de Cenzori, iqi
prelungeqte valabilitatea pind cdnd va fi aleasl noua componenld a organelor de

conducere, a comisiilor gi consiliilor CNOS.

12.6 Condilii minime pentru a candida la funclia de Pregedinte CNOS

12.6.1Pentru a candida la funclia de Preqedinte al CNOS, candidalii trebuie sd

intruneascd minimum urmdtoarele condilii :

a) Sd fie cetdlean al Republicii Moldova;
b) SA deJini o diplomi cu licenld de studii superioare;

c) SE fie personalitate marcantd in domeniul Migcdrii Olimpice qi sportului pe plan

nalional sau interna[ional;
d) SA posede un profil moral necontestat;

e) S5 nu aib6 antecedente penale;

0 SA posede experienld manageriald in domeniul olimpismului qi sportului cel
pufin in ultimii 4 ani;
g) S[ cunoasci cel pulin dou[ limbi strdine de circulalie internalionali, dintre care

una oficiald a CIO.
h) Se fie membru (persoandfizicd) sau reprezentant al membrului (persoand

juridicd) al CNOS;
i) Sd fie inaintat la aceastS funcJie prin procese-verbale sau decizii corespunzdtoare

a cel pulin 15 de membri ai CNOS, dintre care 8 Federalii Sportive Na{ionale pe

ramuri de sport parte a Programului Jocurilor Olimpice, afiliate la Federa[iile
Interna{ionale recunoscute de CIO.
j) Are o virstd ce nu depdqeqte 70 ani.

12.6.2 Candidalii pentru funclia de Preqedinte vor depune personal la secretariatul
CNOS, cu minimum 30 de zile inaintea datei fixate pentru Adunarea GeneralS de

Dare de Seamd qi Alegeri cel pulin urmdtoarele acte:

a) curriculum vitae;
b) scrisoare de motiva{ie;
c) un program de activitate sau proiect de strategie proprie de dezvoltare a CNOS
pe perioada ciclului olimpic in curs qi in perspectivd (in sintezd), care va fi
distribuit membrilor CNOS inaintea Adundrii Generale de alegeri sau va fi plasatd

pe pagina web a CNOS;
d) Procedura, alte condilii sau acte necesare suplimentare vor fi prevSzute detaliat
in Regulamentul de Organizare gi DesfEqurare a Adundrii Generale CNOS.

12.7 Atribuliile Preqedintelui CNOS
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a) Reprezinta CNOS in relaliile cu te(ii, in cadrul manifestdrilor oficiale interne qi

interna!ionale;
b) Convoacd Comitetul Executiv qi prezideazd gedinlele acestuia;

c) Poate convoca Adunarea Generali din iniliativS proprie gi prezideazd qedinla

acesteia;

d) Exercitd intreaga sa autoritate qi competenli pentru a determina indeplinirea

scopurilor CNOS;
e) Asigurd conducerea activitSlii curente a CNOS;

f) Aclioneazdinnumele CNOS frrd mandat special gi reprezint6 interesele acestuia

in toate circumstan{ele in fala organelor, instituliilor de stat nalionale,

internalionale sau private, incheie contracte, convenlii qi alte acte necesare la acest

nivel;
g) Asigurd implementarea Hot6ririlor Adunirii Generale qi a deciziilor Comitetului

Executiv; asigurarea funcliondrii regulate qi eficiente a organelor CNOS pentru a

permite atingerea obiectivelor specificate in prezentul Statut;

h) Propune candidaturi pentru a fi numite in funcliile de conducere vacante ale

CNOS, a Comisiilor qi Substructurilor CNOS, crearea de noi funclii dupd

necesitate ;

i) Efectui azd controlul asupra activitSlii cadrului administrativ qi a personalului

CNOS a Academiei Olimpice, Muzeului Olimpic qi altor substructuri ale CNOS;
j) Reprezintd CNOS fErd mandat special in relalii cu CIO, organele statale qi alte

or ganizali i nalionale sau international e ;

k) Semneazd ca ordonator al mijloacelor financiare ale CNOS documentele de

contabilitate, contracte qi alte acte, ce nu contravin legisla{iei in vigoare a

Republicii Moldov a, prezentului statut qi Cartei Olimpice;
l) Are dreptul de a delega imputernicirea qi semndtura sa Prim-vicepregedintelui,

unuia dintre Vicepreqedinli sau unui membru al Comitetului Executiv CNOS;

m) Verificd aplicarea qi respectarea Statutului qi Regulamentelor CNOS;

n) Angajeazdla munc[, incheie diverse contracte qi alte acte necesare pentru

desfrqurarea activitdtii CNOS gi atingerii obiectivelor statutare sau decizionale;

o) AsigurS legalitatea activit6tii CNOS in corespundere cu cerinjele prezentului

Statut;
p) Dirijeazdrealizarea programelor de activitate a CNOS;
q) Aprobd structura qi schema de incadrare, condiliile de salarizare ale

colaboratorilor CNOS;
r) igi asumd o parte din competenlele Comitetului Executiv CNOS, in conformitate

cu decizia adoptatd de cdtre cel din urmS;

s) Puterea administrativd in toate domeniile de activitate ale CNOS ii apa(ine
Preqedintelui in conformitate cu prevederile prezentului statut;

t) Pregedintele are gi alte atribulii prevSzute de prezentul statut, hotdrirea Adundrii

Generale qi legislalia in vigoare a Republicii Moldova.
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12.8 Pregedintele poate delega unele imputerniciri ale sale qi altor persoane in afara

celor care fac parte din organele de conducere a CNOS, in conformitate cu

prevederile prezentului statut gi a legislaliei in vigoare a Republicii Moldova.
12.9 Preqedintele CNOS are in cadrul qedinlelor Comitetului Executiv un singur
vot. ins6, in cazul cAnd existd o paritate de voturi, votul lui este decisiv.
12.10 in lipsa Pregedintelui CNOS sau cu acordul acestuia in caz de prezenld,

atribuliile lui le exercitS Prim- vicepreqedintele CNOS, care are rolul de a ajuta

pregedintele in activitatea sa. i, cazulin care Prim-vicepreqedintele de asemenea

este absent - unul dintre Vicepregedinli, dacS qi aceqtea lipsesc, unul dintre
membrii Comitetului Executiv, care a fost abilitat cu acest drept de citre Pregedinte

sau Comitetul Executiv in modul corespunzdtor.

l2.ll in cazul in care Preqedintele CNOS se afld in imposibilitate temporard de a-

qi exercita una sau mai multe dintre atribulii, acesta poate delega exerciliul
atribuliei (atribuliilor) respective cdtre Prim-vicepreqedinte sau un alt
Vicepreqedinte pe durata imposibilitetii.
12.12 Prim-vicepreqedintele CNOS line evidenla membrilor CNOS prin
consemnarea calitSlii acestora intr-un Registru special.

12.13 in cazul cdnd funclia de Preqedinte CNOS a devenit vacantd inainte de

termenii stabilili, se convoacd, in termen de p6ni la patru luni, Adunarea Generald

extraordinard de alegeri pentru a fi ales un nou Preqedinte. Dacd funclia de

Preqedinte CNOS a devenit vacantS in perioada de mai pulin de patru luni p6nd la

Adunarea Generali de dare de seamd gi alegeri, alegerile noului Preqedinte se vor
efectua in cadrul urmdtoarei Adundri Generale, convocate conform prevederilor
prezentului Statut. in perioada sus-menlionatd atribuliile Preqedintelui vor fi
exercitate de cdtre Prim-vicepreqedintele CNOS.
12.14 Preqedintele CNOS poate fi destituit din funclie doar de cdtre Adunarea

Generald a CNOS, la cererea a cel pulin 50 oh+ 1 din membri cu drept de vot
afiliali la CNOS care vor inainta moliunea de neincredere corespunzdtoare.

Aceasti decizie trebuie aprobatd cu votul a2l3 din numdrului membrilor cu drept

de vot afiliali la CNOS. in cazul in care mojiunea de neincredere nu este sus{inutd

de cel pulin 50 yo+ I din membri cu drept de vot afiliali la CNOS aceastd chestiune

nu se pune in disculie gi spre votare la Adunarea GeneralS a CNOS.

Capitolul 13

SE,CRETARUL GENERAL AL CNOS

13.1 La propunerea Preqedintelui CNOS, Secretarul General este ales de cdtre

Comitetul Executiv, din cadrul membrilor acestuia, la prima qedin{a dupd
Adunarea GeneralS de Dare de Seamd qi Alegeri.
S ecretarul general indepline gte urmitoarele funclii :

a) Elaboreazdproiectul anual de dare de seam6 a Comitetului Executiv CNOS;
reprezintd. in comun cu pre$edintele, CNOS in diferite instanle;
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b) Pregiteqte actele necesare pentru convocarea, organ\zarea qi desfrqurarea

qedinlelor Adundrii Generale gi a qedinlelor Comitetului Executiv CNOS;

c) in comun cu Pregedintele, semneazdprocesele-verbale ale qedinlelor

Comitetului Executiv CNOS ;

d) indeplineqte funcliile de secretar la qedinlele Comitetului Executiv CNOS qi

contrasem neazd procesul verbal al Adundrilor Generale ;

e) Pregdteqte programele de activitate a CNOS, Programul Olimpic, Sportiv gi ale

altor activit6ti la solicitarea organelor de conducere CNOS;

I Emite dispozilii qi alte acte normative ce linde competenta sa.

Capitolul 14

CONSILIUL DE SUPRAVEGFIERE

14.1 Consiliul de Supraveghere al CNOS este un organ de control care activeazd

pebaze obqtegti sau contra remunerare gi care, la necesitate, are menirea de a

efectua nu mai rar dec6t o datS pe an supravegherea activitdili CNOS sub aspectul

respectdrii qi conformitetii de cdtre CNOS a intereselor, obiectivelor, func{iilor qi

obligaliilor statutare, precum qi a statutului de utilitate publicS.

l4.2Membrii Consiliul de Supraveghere al CNOS sunt aleqi la propunerea

preqedintelui CNOS pentru o perioadd de la I an pind la 4 ani de c6tre Adunarea

GeneralS CNOS. Adunarea Generali a CNOS are imputernicirea qi de ai demite in

conformitate cu normele statutare sau legale ale Republicii Moldova.

14.3 Consiliul de Supraveghere este constituit dintr-un numdr de 3 persoane.

Acegtea vor evita conflictul de interese gi nu pot fi concomitent membri ai

Comitetului Executiv CNOS.
14.4 Consiliul de Supraveghere va activa inbaza unui Regulament propriu aprobat

de cdtre Adunarea Generali a CNOS.

Capitolul 15

COMISIILE CNOS

l5.l CNOS prin intermediul Comitetului Executiv iqi constituie comisii de

specialitate, cu caracter permanent sau pentru o perioadd determinatd, ca foruri de

lucru qi consultative, cu rolul:

a) Sd elabora strategii de dezvoltare a domeniului de activitate care le este atribuit;

b) SA conceapd programe qi norme de punere in aplicare a acestor

programe sau proiecte specifice;

c) S5 evalueze periodic stadiul de materializare qi eficienla programelor CNOS,

nivelul de executare a acestora;

d) SA elaboreze proiecte qi de a face recomandiri calificate Comitetului Executiv al

CNOS;
e) Sd aplice sancliuni disciplinare, care nu sunt de competen{a altor organe ale



CNOS;
f) Alte atribulii previzute in regulamentele lor de activitate.

15.2 Comisiile CNOS sunt formate din membri ai Adundrii Generale sau
specialigti, experfi independenli sau afiliali CNOS care cunosc diverse domenii:
sport, jurisprudentS, economie, medicin5, pedagogie, psihologie etc. Aceste
comisii sunt prezidate, de regul[, de cdtre un membru al Comitetului Executiv al
CNOS.
15.3 Comisiile CNOS funclioneazd, dupdun regulament propriu. Durata
mandatului membrilor comisiilor corespunde cu mandatul Comitetului Executiv.
Pregedin{ii comisiilor au dreptul de a coopta expe(i in domeniu in vederea
aborddrii optime a situafiilor de rezolvat. Acegti expe(i nu au drept de vot qi iqi pot
oferi serviciile consultative pe durata mandatului Preqedintelui comisiei.

15.4 CNOS poate constitui, dupd necesitate, urmdtoarele Comisii de specialitate:
a) Comisia de Atlefi, creatd conform recomanddrilor CIO qi prevederilor Cartei
Olimpice;
b) comisia tehnicd olimpicd gi pentru sportul de perform an[d;
c) Comisia de finanle, economie, marketing qi investitii;
d) comisia pentru educalie, qtiinfd, promovare gi dezvoltare;
e) Comisia medicald gi anti-doping;
f) Comisia pentru sporturi neolimpice;
g) Comisia sportul pentru to!i;
h) Comisia mass-media, statisticd gi fair-play;
k) Comisia pentru sportul gcolar gi universitar;
l) Comisia juridicd qi de conciliere.

15.5 in situalii speciale gi pentru teme bine definite, Comitetul Executiv poate
decide formarea de grupuri de lucru sau comisii ad-hoc cu durati de func{ionare
pentru o perioadd determinatd,.
15.6 Componenla nominald a comisiilor de specialitate gi regulamentele proprii de
organizare 9i func{ionare ale acestora se aprobd de cdtre Comitetul Executiv al
CNOS.

Capitolul 16

COMISIA DE ETICA

16.1 in scopul promovSrii qi apardrii principiilor cuprinse in Charta Olimpicd, a
stilului de viatd qi a normelor de conduiti nalionale gi europene recunoscute, se
constituie Comisia de Etici a CNOS. Comisia de Eticd va activa in baza unui
regulament propriu aprobat de cdtre Adunarea Generald a CNOS. Membrii
Comisiei de Eticd se numesc in aceastd funclie de cdtre Adunarea Generald a
CNOS la propunerea pre$edintelui CNOS.
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16.2 Comisia de Etic6 este competenti de a ancheta plingerile in legaturi cu

incalcarea principiilor de etica, cazurTle de incalcare a Statutului, codului de Etica,

Regulamentelor qi altor acte CNOS. Aplic6 sancliuni disciplinare qi de altd naturd

.orrforn1 prevederilor Statutului, Regulamentelor qi Codurilor corespunzdtoare ale

CNOS.

Capitolul 17

COMISIA DE CENZOzu CNOS

17.1 Comisia de Cenzori se alege, la propunerga Preqedintelui CNOS prin vot

deschis, de cdtre Adunarea Generald a CNOS din lista candidalilor propu$i de cdtre

membrii CNOS. Comisia de Cenzori este formatd dintr-un numdr de 3 persoane,

dintre care majoritatea sunt membri cu drept de vot ai CNOS qi cel pulin unul

dintre cenzori trebuie sd fie contabil autorizat sau expert contabil in condiliile legii.

Cenzorii nu pot face parte din Comitetul Executiv al CNOS;

17.2 Cenzorii sunt aleqi de c6tre Adunarea GeneralS CNOS pentru o perioadd de 4

ani qi asigur[ controlul financiar intern al CNOS'

17.3 Comisia de Cenzori are urmdtoarele atribulii:

a) verificd activitatea financiar-contabild a CNOS, precum 9i gestionarea

patrimoniului acestuia;

b) intocmegte qi prezintdrapoarte Adunarii Generale cNoS;

c) poate participa, prin preqedinte, la gedinlele Comitetului Executiv cu vot

consultativ;
d) indeplineqte orice alte atribulii stabilite de Adunarea Generald;

l7.aii cazul in care AdunareaGeneralS va decide altfel, verificarea activitat6lii

CNOS la acest capitol, in locul Comisiei de Cenzori, va fi efectuat6 de cdtre o

Companie de Audit specializatd. Compania de Audit va fi desemnatd de cdtre

Adunarea Generali a CNOS, la propunerea Preqedintelui CNOS;

17.5 Darea de seamd financiard sau raportul de audit va fi aprobatS qi validatd de

Adunarea General6 a CNOS, numai dupl ce va fi verificatd de contabilul CNOS qi

avizatd de Pregedintele CNOS.

Capitolul 18

FINANTAREA ACTIVITAIT CNOS

l8.l Finanlarea activit[1ii CNOS se regdseqte in bugetul anual de venituri qi

cheltuieli al acestuia.

18.2 Sursele de venituri anuale debazd, ale CNOS sunt :

a) Activit6li specifice CNOS, ne av6nd caracter patrimoni al (cotiza\ii, taxe, licenle,

etc.);

b) Sponsorrzdri, dona{ii qi granturi;

c) Activitili economice organizatein unitdli economice fondate de cdtre CNOS cu
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sau fera personalitate juridica, conform legislaliei in vigoare a Republicii Moldova

qi a statutului CNOS;

d) Mijloace financiare oblinute din realizareadrepturilor pe care le deline cum ar fi

venituri realizatedin acordarea dreptului de folosin!6 a emblemei CNOS, alte

propriet[li intelectuale ale CNOS;

.) in.ura.i din organizarealecliilor publice, expoziliilor, loteriilor, licitaliilor,

acliunilor sportive, venituri din organizarea qi exploatarea pronosticurilor qi

pariurilor sportive, in condiliile legii;

f) Venituri realizale din activitatea economicd internd qi externS;

g) Venituri realizate din actele juridice civile;

n; Ui;touce materiale qi financiare donate de sponsori qi filantropi in conformitate

cu Legea Republicii Moldova cu privire la filantropie qi sponsotrzare;

i) Alte surse ce nu contravin legislaliei in vigoare a Republicii Moldova, precum Ei

statutului CNOS sau Cartei Olimpice'

1g.3 CNOS poate obline venituri qi din activit6li specifice conform prevederilor

legislaliei nalionale, prezentului statut qi a Cartei Olimpice dupd cum urmeaz6:

a) Aloca{ii de la bugetul de stat;

b) Timbrul olimpic, din valoarea biletelor de acces la manifestdrile sportive

conform prevederilor legislaliei in vigoare a Republicii Moldova qi Chartei

Olimpice;
c) Venituri provenite din incasdrile Loteriei Nalionale a Moldovei, determinate

conform legii sPeciale;

d) Contribulii financiare din partea CIO gi a Programului Solidaritdlii Olimpice;

e) Mij loace financiare neutil izate in anii fi nanciari precedenli.

18.4 Proprietatea, precum 9i veniturile rea\zate de citre CNOS din activitatea

economic6, se folosesc pentru real\zarea scopurilor qi sarcinilor statutare qi nu se

vor utiliza la suslinerea vreunui candidat electoral sau partid politic. Se permite

folosirea veniturilor in scopuri filantropice, donalie qi de caritate'

1g.5 CNOS prin deciziaComitetului Executiv poate infiin{a societili comerciale,

in condiliile legii. Dividendele oblinute de acesta din activitalile acestor societa{i

comerciale, dacd nu se reinvestesc in aceleaqi societdli comerciale, se folosesc

obligatoriu pentru realizarea scopului CNOS'

lg.6 CNOS va refuza orice donalie oferitd in condilii care contravin obiectivelor

sale sau prevederilor prezentului statut, Chartei Olimpice sau legislaiiei in vigoare

a Republicii Moldova.
1g.7 CNOS are scopuri ce vizeazi desflqurarea activitdtilor de utilitate publicS,

proprietatea qi veniturile CNOS nu se distribuie intre membrii ;i fondatorii sdi,

inclusiv in cazde lichidare sau reorgan\zare acestea vor fi folosite exclusiv in

scopuri statutare.

Capitolul 19
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BAZATEHNICO MATERIALA A CNOS

19.1 CNOS poate deline in proprietate, concesiune sau folosinld imobile,baze,
edificii qi instalalii sportive de interes nalional din patrimoniul statului qi al
unitdlilor administrativ-teritoriale sau poate amenaja / construi din venituri proprii
bunuri imobile (sediu propriu, baze, edificii qi instalalii sportive).
19.2 CNOS poate, dupi posibilitate, infiin[a, organiza qi subvenliona asocialiile,
organizaliile, filiale regionale sau teritoriale , complexe qi baze sportive de
pregdtire, ca unitdli subordonate in condiliile legii.

Capitolul 20

REORGANIZAREA $I LICHIDAREA CNOS

20.1 CNOS igi inceteazd, activitatea in cazul:
a) reorganizdrii prin fuziune, dezmembrare sau transforrnare;
b) dizolvdrii.
c) Procedura de incetare a activitdlii CNOS se stabileqte de Adunarea Generald gi

este stipulatd in prezentul statut qi legislalia in vigoare a Republicii Moldova.
20.2 Reorganizarea
CNOS se reorganizeazd, prin decizie a Adundrii Generale cu votul a3/o a membrilor
sdi. in cazul reorganizdrii CNOS, patrimoniul lui se transmite persoanelor juridice
nou-constituite in modul prevdzut de Codul civil al Republicii Moldova qi cu
consultarea, coordonarea prealabild a acestui proces de cdtre CIO.
20.3 Dizolvarea
203.1 CNOS se dizolvd prin decizie a Adundrii Generale cu votul a3l4 a

membrilor sdi sau prin hotdrire a instan{ei de judecatS.

20.3.2 Bunurile rimase dupi dizolvarea CNOS qi executarea crean{elor creditorilor
sunt folosite pentru realizarea scopurilor qi sarcinilor statutare sau sint folosite
pentru realizarea scopurilor qi sarcinilor stabilite prin decizia de dizolvare adoptatd
de Adunarea Generald, a membrilor CNOS sau prin Hotdrirea pronun[atd de
instanla de judecatd, dupd consultarea prealabild cu CIO.
20.3.3 Activele qi mijloacele financiare rimase in urma dizolvdrii CNOS cu statut
de utilitate publicd dupd executarea creanlelor se transferd, la decizia organului
care administreazi procesul de dizolvare, unei alte Asocialii Obqteqti de utilitate
publicd cu scopuri similare celor ale CNOS dizolvate.

Capitolul 21

DRAPELUL, EMBLEMA $I IMNUL CNOS
2l.l Drapelul, emblema qi imnul CNOS adoptate de CNOS pentru utilizarea in
activitAtile sale, inclusiv Jocurile Olimpice, sint aprobate de citre Comisia
Executivi CIO.
21.2 CNOS poate avea, pe lingd denumire qi imn, emblemd, drapel, insemne,
blanchetd gi qtampilS proprie, care sunt legal inregistrate la Agenlia Nalionald
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pentru Proteclia ProprietSlii Intelectuale.
21.3 Simbolica CNOS se aprobd de cdtre Comitetul Executiv CNOS qi se

inregistreazd de cdtre Ministerul Justiliei al Republicii Moldova.

Capitolul22
JOCURILE OLIMPICE
22.1 Jocurile Olimpice sunt celebrate in primul an al Olimpiadei, iar Jocurile

Olimpice de iamd - in al treilea an.

22.2 Onoarea qi responsabilitatea de a fi gazda Jocurilor Olimpice sunt incredinlate
de cdtre CIO unui ora$ care este ales oraq gazdi al Jocurilor Olimpice.
22.3 Data Jocurilor Olimpice este stabilita de Comisia Executiva CIO.
22.4Membrii Delegaliei CNOS care participa la Jocurile Olimpice igi asumd

responsabilitatea de a respecta Charta Olimpicd gi Amendamentele Ia aceasta,

precum gi alte reguli stabilite de c6tre CIO sau de cdtre Instituliile gi Organizaliile
acreditate de citre ultimul.

Capitolul 23

DISPOZITII FINALE $I TRANZITORII

23.1inbaza Chartei Olimpice, statutul CNOS in redaclie noud se supune aprobdrii
CIO. Orice modificare ulterioard a statutului urmeazd a fi comunicatdla CIO,
impreund cu o solicitare de aprobare a acesteia. Eventualele omisiuni sau

neinlelegeri ale prevederilor prezentului statut vor fi interpretate conform Chartei
Olimpice, aceasta din urmd avdnd prioritate.
23.2in caz de aparilie a unor situalii care necesitd o reglementare sau hotdrire,
aparilie a unor litigii care necesitl o solulionare, in probleme privind activitatea
sportivd olimpici qi neolimpicd, instanlele competente pe plan nalional sunt dupa

caz : Adunarea Generali sau Comitetul Executiv CNOS, Comisia de Etica, Curtea

de Arbitraj Sportiv gi Mediere specializatd din Republica Moldova. Hotdririle
Comisiilor, inclusiv a Comisiei de Etica a CNOS pot fi contestate intr-un termen

de 7 zile de la pronunJarea lor doar la Comitetul Executiv al CNOS, al cdrui
decizie va fi definitivd gi irevocabili.
in cazul litigiilor nesolufionate, la nivel national sau care are un caracter
intema{ional competenti va fi Curtea de Arbitraj pentru Sport de la Lausanne -
Elvefia, durata limitd pentru inaintarea apelului cdtre CAS este de 2l de zile de la
primirea deciziei care se doreqte a fi contestatd.

23.3 Comitetul Executiv va elabora qi prezenta spre aprobare Adundrii Generale

CNOS un Regulament de Organizare qi Desf6gurare a Adundrii Generale a CNOS
care va reglementa in detaliu toate aspectele organizatorice , procedurale, de

alegeri, etc. ,inclusiv qi cele neprevdzute in prezentul statut. Acest Regulament

comp I etea zd pr ezentul Statut.
23.4 Orice problemd neprevdzutdin prezentul Statut sau cazuri de fo(6 majord se
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solulioneazd de citre Comitetul Executiv sau Adunarea Generald a CNOS conform
dreptului qi justiliei prezentului statut qi Cartei Olimpice.
23.5 Competenla de interpretare ale clauzelor prezentului Statut ii apa(ine
Comitetului Executiv sau Adun[rii Generale a CNOS in concordanld cu

prevederile Cartei Olimpice.
23.6Limba oficialS a CNOS este limba de stat a Republicii Moldova.
Documentele qi textele oficiale vor fi perfectate in aceastd limb6. Limbile de lucru

ale CNOS sunt limba de stat a Republicii Moldova, limba rus6, limba francezS qi

limba englezd. in cazul apariliei oricdror divergenle in interpretarea textelor in
diferite limbi, textul scris in limba de stat a Republicii Moldova va fi considerat

prioritar, cu condiliacd atunci cind CIO vafrvizat sau implicat versiunea in limba
englezd va preval a.in cazul in care textul oricdrui document va fi preluat din
conlinutul Cartei Olimpice, prioritate in interpretare are textul scris in limba
oficialS a CIO.
23.7 Prezentul Statut a fost aprobat in redaclie noud de cStre Adunarea Generala a

CNOS, pe data de 23 aprilie 2014 qi intrd in vigoare din data aprobdrii. Organele

de conducere CNOS continud s6-qi exercite mandatul pind la expirarea perioadei

pentru care au fost alese sau pind la alegerea organelor de conducere noi. Calitatea
de membru al CNOS dupi adoptarea prezentului statut va fi reconfirmatd gi

determinatd de cdtre Comitetul Executiv al CNOS conform prevederilor
prezentului statut qi legislafiei in vigoare a Republicii Moldova, apoi inregistratd in
Registrul Membrilor CNOS. Ulterior, aceastd proceduri va fi efectuatd qi de cdtre

Adunarea Generald in cazul afilierii sau excluderii de membri CNOS.

Pregedinte Nicolae Juravschi

32


