
Anexa nr.3 

Raportul Consiliului de Supraveghere 

a CNOS pentru anul 2018 

 

 Stimați membri ai Comitetului Național Olimpic și Sportiv, 

Pe parcursul anului 2018 am avut multiple întîlniri, discuții cu dl Președinte al CNOS 

– Nicolae Juravschi, dar și cu alți membri ai Executivului CNOS. 

Evenimentele reflectate în rapoartele dlui N.Juravschi și Boris Boguș și luările de 

cuvînt a membrilor CNOS pe deplin au reflectat activitatea CNOS în anul 2018. 

Consiliul de Supraveghere a retrăit împreună cu D-stră clipele fericite de la Jocurile 

Olimpice de Tineret din Argentina (campioni Tatiana Salcuțan – inot, Guțu 

Alexabdrin – lupte grecoo-roname și alți sportivi cu locuri de 5 și 6). 

Organizarea și desfășurarea în Chișinău, în orașele și raioanele republicii a sărbătorii 

Zilei Mondiale Olimpice și Zilei Sportivului, Olimpic Fest, EcoFest. O adevărată 

promovare a Olimpismului servesc Lecțiile Olimpice desfășurate cu elevii și 

studenții în instituțiile de învățămînt. 

Desigur am discutat și despre activitatea Federațiilor, pregătirea sportivilor către 

Jocurile Europene de la Minsk-2019 și Jocurile Olimpice Tokyo-2020. 

Mă bucur, că echipa CNOS trăește cu optimism și au speranțe la o evoluare reușită 

a sportivilor moldoveni la aceste competiții. 

Dumneavoastră astăzi ați fost informați despre activitatea financiară a CNOS în anul 

2018 și a controlului audit, este îmbucurător faptul că încălcări grave nu au fost 

depistate. 

Încă un moment însemnat. Relațiile pozitive dintre CNOS și MECC au contribuit la 

pregătirea sportivilor către competițiile internaționale oficiale, iar colaborarea cu  

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a contribuit la  organizarea și 

desfășurarea Spartachiadei între lucrătorii ramurilor economiei din Republică. 

În anul preolimpic, Consiliul de Supraveghere propune CNOS să se concentreze la 

maximum la cele mai importante probleme ale anului 2019: 

- Participare la Festivalurile Olimpice ale Tineretului European (iarnă, vară); 

- Pregătirea și participarea cu succes la Jocurile Europene de la Minsk; 

- Pregătirea către Jocurile Olimpice 2020; 

- Îndeplinirea Programului 2019 și a obligațiunilor statutale. 


