
Raportul Consiliului de Supraveghere 

a CNOS pentru anul 2019 

 

Stimați membri ai Comitetului Național Olimpic și Sportiv, 

Indiscutabil evenimentele reflectate în rapoartele colegilor CNOS, a dlui N.Juravschi și luările de 

cuvânt a membrilor CNOS pe deplin au reflectat activitatea CNOS în anul 2019. 

La fel ca și dumneavoastră, am trăit cu mândrie alături de amatorii sportului evenimentele majore 

ale sportului la nivel mondial și european precum: Jocurile Europene de la Minsk, Festivalul 

Olimpic al Tineretului European din Baku, dar și Jocurile Olimpice de Tineret de iarnă din 

Lausanne. Bravo sportivilor, și suntem extrem de recunoscători antrenorilor care au adus acele 

medalii, prețul cărora nu poate fi comparat nici cu cele mai de preț obiecte, și care valorează mii 

de ore de antrenament, efort, trudă și abnegație atât a antrenorilor cât și a sportivilor ținând cont 

de marile dificultăți ale sportului din zilele noastre.  Vreau să menționez încă o dată pentru că 

acești tineri minunați și antrenori trebuie promovați și susținuți mereu, ei sunt adevărați eroi care 

necitând la toate datorită ambiției și dorinței lor Republica Moldova încă se mai menține în topul 

sportului internațional, după cum menționasem vreau să le dau citire și să le mulțumesc:  

1. Sabina Artemciuc – medalia de argint la sambo , Minsk 2019; 

2. Anastasia Nichita- medalia de bronz la lupte, Minsk 2019;  

3. Denis Tachii – medalia de bronz la sambo, Minsk 2019; 

4. Paulina Eșanu- medalia de bronz la sambo, Minsk 2019; 

5. Victor Ciobanu - medalia de bronz la lupte, Minsk 2019; 

6. Nina Căpățină - medalia de argint la atletism, Baku 2019; 

7. Constantin Chirilorv- medalia de argint la lupte, Baku 2019; 

8. Paulina Țurcanu- medalia de bronz la judo, Baku 2019; 

9. Mihaela Samoil- medalia de bronz la lupte, Baku 2019; 

10. Iuliana Dabija- medalia de bronz la atletism, Baku 2019; 

Aceste rezultate remarcabile nu ar fi fost posibile fără implicarea antrenorilor pentru care la suntem 

de asemenea recunoscători.  

Ați auzit și despre alte activități ale CNOS, care fără aportul tuturor și munca în echipă prin 

implicarea Federațiilor Naționale, Membrilor CNOS, organizațiilor sportive, instituțiilor publice, 

susținerea partenerilor nu ar fi fost posibile. Am urmărit cu toții grandoare evenimentelor Olimpic 

Fest 2019, Olimpic Eco Fest 2019, Cursa Olimpică care an de an adună zeci de mii de participanți. 

Tot la acest subiect după cum a fost menționat și anterior un aport considerabil de promovare a 

Valorilor și Mișcării Olimpice la nivel local și regional l-au adus și Agențiile Teritoriale Olimpice 

care tradițional desfășoară cu succes acțiuni de promovare a sportului în masă în centrele raionale 

și nu numai.  

Comitetul Național Olimpic și Sportiv are o colaborare frumoasă și cu Confederația Națională a 

Sindicatelor din Republica Moldova, care este gazda acestui eveniment și pentru care îi mulțumim, 

mai mult de atât este o tradiție deja ca anual Comitetul Național Olimpic și Sportiv să susțină 

Spartachiadele Republicane organizate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova cu 

Federațiile Sindicale de Ramură. Un eveniment care merită toată admirația noastră și care implică 



persoane de toate vârstele pentru un singur scop, promovare respectului, excelenței și prieteniei. 

Aici dacă îmi permiteți vreau să menționez aportul : 

- Domnului Mihail Hâncu, Vice Președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din 

Republica Moldova, care este de asemenea și membru al Comitetului Executiv al CNOS. 

Stimați prieteni, atrag în repetate rânduri atenția dumneavoastră și asupra susținerii Comitetului 

Internațional Olimpic care prin Programele Solidarității Olimpice, monitorizează, evaluează și 

susține irepetabil acțiunile Comitetului Olimpic care se referă nu doar la promovarea Valorilor 

Olimpice la nivel Național precum Olimpic Fest, Olimpic Eco Fest, Lecții Olimpice, Cursuri 

tehnice și Administrative dar și la susținerea necondiționată a sportivilor, a antrenorilor prin 

resurse financiare atât pentru pregătirea lor cât și burse sportive. Astfel că prin aceste programe 

CNOS a dobândit suport financiare de peste câteva milioane de lei.  

Mai mult de atât Comitetul Național Olimpic și Sportiv organizează anual Auditul Intern care 

reprezintă o formă de control cu rezultate îmbucurătoare prin faptul că încălcări grave nu au fost 

depistate.  

Un alt compartiment important stimați prieteni este propunerea CNOS, a domnului Președinte, 

Domnul Nicolae Juravschi cu privire la renta viageră pentru antrenori. La ziua de astăzi mai bine 

de 20 de antrenori au obținut confirmări ale Comitetului Național Olimpic și Sportiv cu privire la 

rezultatele discipolilor lor pe arena internațională a sportului, și tot atâtea dosare fiind depuse la 

Ministerul Educației Culturii și Cercetării pentru soluționare și care cu certitudine în curând vor 

primi un aviz pozitiv. 

Încă un subiect important la care aș dori să mă opresc, ultimul în cele din urmă, este și lucrările 

Legii 330. Cunoașteți că Comitetul Național Olimpic a participat la fiecare ședință organizată de 

comisia parlamentară de elaborare și înaintare a propunerilor de modificare a legii. Astfel că vreau 

să vă îndemn, să nu vă pierdeți entuziasmul și să vă implicați activ la solicitările organelor statale 

de participare în procesele legislative de consultare, modificare a actelor normative din domeniul 

sportului.  

Vreau să vă mulțumesc în repetate rânduri pentru toată munca și efortul dumneavoastră, și vă 

mulțumesc pentru atenție.  

 

 

 

 


