
RAPORT

al consiliului de Supraveghere al comitetului Nalional olimpic ai Sportiv

,,Cu privire la activitatea Comitetului Nalional Olimpic Ai Sportiv in anul 2020,,
/pentru Adunarea Generald Ordinarl a CNOS din 3l martie 2021 (prinpogta electronicd)/

Stimati membri al CNOS din Republica Moldova,

Anul 2020, atdt pentru sportul international, precum qi pentru sportul na{ional a fost un andificil, perioadS, din plin afectatf, de pandemie la nivel mondial. lntreagd comunitate
internalionali a resimlit gi, cu regret continuie sf, resimtl urmlrile crizei panderiice. i" 

"."ri.condilii, multe competilii la nivel mondial, pa(ial qi cele de calificar. p.ntp editia ordinarl a
Jocurilor olimpice, fie c[ au fost am6nate, fie contramandate.

Anularea si/sau amdnarea multor competitii internalionale oficiale, inclusiv a Jocurilor
Olimpice, au influienlat negativ asupra prezentdrii 9i evoludrii sportivilor moldoveni pe arena
int^emafionald,, apregdtirii acestora c6tre Jocurile olimpice de la Tokyo.

In condilii foarte vitrige, Comitetul Nalional Olimpic Ai Sportiv a reuqit s6 sustind, in mare
parte, desfEqurarea cantonamentelor, a deplasdrii sportivlor ia unele competilii interna[ionale.
Consiliul de Supraveghere a luat cunogtinld de activit6lile, realizate 9i apreci azd, eforluldepus in
organizarea acestora. Printre cele mai principale acfiuni, Consiliul de Supraveghere men[ioneazd
urm[toarele :

a) Considerl, drept corecte gi pe deplin valabile hot[rdrile/deciziile organelor supreme de
conducere ale CNOS, primordial Hotdrdrea Comitetului Executiv nr.3ll di;22.0g.2020, urmata
de Hotdr6rea Adundrii Generale a CNOS ,,Cu privire la am6narea Adunlrii Generale de dare de
seamd 9i alegeri a CNOS pentru un alt termen, dupd Jocurile Olimpice din Tokyo dar nu mai
tdrzil; de 01 decembrie 2021". Membrii Consiliului sunt de acord 9i suslin aceste Hot6r6ri
precum au fost aprobate, reiegind din condiliile situa{iei pandemice. Totodatd, Consiliul de
Supraveghere apreciazd drept gregit, tendenlios gi abuziv, comportamentul unor membrilor
CNOS - A'O.Federalia Sportivi Nalional5 de Arte Marliale Mixte din RM (reprezentan6 de
Pocatilov Pavel), A.O.Federalia de Volei din RM (reprezentantd de Romagcan Artur),
A.O.Uniunea Federaliilor de Gimnasticd din RM (reprezentatd de Cerbufca Vasile),
A.O.Federalia de Biatlon din RM (reprezentantd de Florean Ivan), care cu inc6lcarea
prevederilor Cap. 9, art.9.3 din Statutul CNOS au declangat o campanie de ponegrire a CNOS gi
migcdrii Olimpice. Nedorind sd se conformeze hotdririlor qi deCiziilor, inclusiv ale Adunarli
Generale, respectivele structuri sportive, pe parcursul anului 2020 si pdn6 in prezent continue s6
atace Hot[rdrile organelor supreme ale CNOS, neintemeiat, in diferite instante fi sustrag din
timpul activitdlii CNOS. Prin demersuri neargumentate, depuse in organele de drept ain nfr4
(ProcuraturS, Judecdtorii, CNA, etc.), acegti aqa numiti conducltori sportivi fac un deserviciu
enorrn sportului nalional. Aceastd debandadd contiuie chiar gi in condiliile, cAnd demersurile
depuse au fost respinse de doud instante - de Procuratura sec. Centru mun. Chigin[u gi de
Judecdtoria sec. Ciocana mun. Chigindu. Consiliul de Supraveghere condamn6 o atare ,,pozi1ie !

abordatd gi considerd, cd Comitetul Executiv gi Adunarea General[ a CNOS este in irepi sa
intreprindd acliuni ce se impun in conformitate cu Statutului cNoS ;

b) Consiliul de Supraveghere constatd corectitudinea utilizdrii fondurilor financiare ale CNOS.
Se ia act, cd pe parcursul anului 2020 membrii Consiliului au avut posibilitate sd facd cunogtinld
cu urmdtoarele acte de control financiar, care au fost realizate la CNOS de diverse institulii cu
atribulii de control qi audit, precum :

- Raport privind rezultatele inspectdrii financiare tematice la CNOS din RM in temeiul
demersului centrului Nalional Anticoruplie nr. 1 9 I 32- s7 7 din 25 .02.2020;



- Raport privind. rezultatele inspectdrii financiare tematice la cNoS din RM in temeiulsolicitarii Ministerului Educaliei, culturii gi cercetSrii nr.0gl0gl6537 din 20.11.2020;- Audit, realizat in perioada septembrie-octombrie 2o;o,de catre compania price water Houseprin care au fost verificate utilizarea fondurilor parvenite de la solidaritatea olimpic[ siAsociatia Comitetelor olimpice Europene. verificdrile respective au fost rcalizate la cerereaComitetului Internalional Olimpic.

- in rapoartele menlionate ,rpru nu au fost trecute careva inc[lcari grave a utilizrrii fondurilorfinanciare ale cNoS. Unele abateri/neconcordan{e de la prevederile actelor normative au fostlichidate pe parucursul controlului, altele p. pu..uirul anului 2020:

c) A^cliunile/activitdtile organizatorice ale CNOS in anul 2020 sau axat asupra urm6toarelor :- In primul rAnd, la cererea Federatiilor Nalionale, au fost organizate cantonamente, deplasdri
la competitii, in scopul pregdtirii cdtre Jocuriie olimpice din Tokyo, precum gi pentru oblinereacotelor/baremurilor de calificare. La acest capitol s-aucheltuit peste 1,5 mln. lei;

in anul 2020 aufost organizate:
- Conferinla stiintificd (online) cu participarea antrenorilor loturilor nalionale gi aconducdtorilor Federaliilor Sportive Nalionale, in comun cu Centrul de Medicin[ Sportivi

,,Atletmed";
- curs tehnic pentru antrenorii Federaliei Sportive Nalionale de canotaj;
- Sdrbdtoarea,,Cina Olimpicd" in cadrul caieia s-aurializat totalurile anului 2019.

d) Suslinerea sportivilor gi antrenorilor cu burse olimpice.
Este imbucurdtor faptul cd CIo, prin Programul soliaaritdtii olimpice, a continuat alocarea

burselor olimpice pentru l5 sportivi gi 9 antrenori, pind la Jocurile olimpice din Tokyo, iar alli
6 sportivi $i 2 antrenori au beneficiat de burse Olimpice din fondurile financiare ale CNOS.

cNos a continuat programul de sustinere metodic dl financiani a Agenliilor Teritoriale
Olimpice fi Sportive prin aceasta contribuind la organizareaunor evenimente sportiv-culturale interitoriu, promovarea valorilor olimpice, educalia t]nerei genera(ii.

Membrii Consiliului de Supraveghere salutd qi considJa util6 /binevenit6 implicarea activd aCNoS in procesul de elaborare a proiectului noii Legi cu privire la cultura fizicd,gi sport, altorproiecte de acte legislative/normative.
Menlion6m colaborarea fructuoasd cu organizaliile internalionale 9i unele din !ara.Concomitent, Consiliul de Supraveghere denotS, cu regret, prriliu unor autoritali publice,primordial cea a Minjsterului Educa{iei, Culturii qi Cercetdii in raport cu activitatea Comitetului

Nalional olimpic qi Sportiv. Numeroasele adresaii/iniliative ale comitetului National olimpic aiSportiv in adresa ministerului, fie cd au fost ignorate, altele au generat contraverse. Nu s-a dorit,in mare parte, sd se congtiingeze cd obiectul activitagii este uniC - dezvoltarea sportului national
gi suslinerea sportivilor.

Membrii Consiliului de Supraveghere ureazd mult succes sportivilor moldoveni la Jocurileolimpice de la Tokyo, evoludri pe mdsura pregrtirii qi rezultate agteptate de migcarea sportivddin Republica Moldova.
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