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Stimați membri ai CNOS din Republica Moldova,

Înainte de prezentarea Raportului activității Comitetului Executiv al CNOS 
din Republica Moldova pentru anul 2020, ținem să aducem omagiu și onorul 
pe care îl merită omului de excepție, promotorului neobosit al valorilor olim-
pice, primulului președinte al CNOS Efim Josanu. 

Efim Josanu va rămâne în memoria noastră ca un deschizător de drumuri, 
care a dirijat cu multă pricepere primii pași ai forului național olimpic, a tato-
nat terenul și a stabilit relații, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea 
la primă etapă a Mișcării Olimpice și sportului în Republica Moldova. Membrii 
Familiei Olimpice vor păstra vie memoria lui Efim Josanu, inclusiv prin ame-
najarea unui spațiu dedicat în Muzeul Olimpic. 

Suntem profund zguduiți de plecarea la Domnul în ceruri a energicului și 
neobositului împătimit al fenomenului sportiv Iacob Buhnă, Președinte al Fe-
derației Naționale de caiac-canoe, membru al Comitetului Executiv al CNOS 
din Republica Moldova.

Cu nemărginită durere în suflet am trăit plecarea spre cele veșnice a di-
rectorului executiv al CNOS,  fost Ministru al Educației al Republicii Molodva 
Leonid Bujor,   al fostului Ministru al Tineretului, Sportului și Turismului Pan-
telei Sandulache, ai antrenorilor emeriți ai Republicii Moldova Vasile Colța 
și Georghe Guțu, care au adus contribuții valoroase pentru dezvoltarea miș-
cării sportive în țară, 

Ne-au părăsit colegi dragi, care vor rămâne pe veci în memoria noastră. 
Deplângem cu toții aceste pierderi imense.
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Președintele CIO Thomas Bach a afirmat că Mișcarea Olimpică a tras în-
vățăminte dintr-un an 2020 unic și dificil, reușind să transforme provocările 
în oportunități. Pandemia cu COVID-19 a cauzat cea mai profundă perturbare 
a calendarului sportiv în perioada de după cel de-al II-lea Război Mondial. 
Evenimentele sportive au fost anulate sau amânate în toată lumea, multe 
organizații sportive se confruntă cu probleme financiare și organizaționa-
le serioase. Acest scenariu internațional dramatic nu a ocolit nici Mișcarea 
Olimpică internațională, care s-a confruntat pentru prima dată în istorie cu 
necesitatea de a amâna Jocurile Olimpice. Astfel, pe data de 24 martie 2020, 
CIO anunță despre amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020 pentru 
perioada 23 iulie – 8 august 2021. 

Indiscutabil, aceste dificultăți au marcat o perioadă complicată și pentru 
CNOS din Republica Moldova, care a aplicat un șir de măsuri și acțiuni speci-
fice: replanificarea procesului de pregătire către Jocurile Olimpice amânate, 
anularea tuturor acțiunilor și evenimentelor olimpice cu caracter de masă, 
printre care se numără Olympic Fest, Olympic ECOFest, organizarea Cursu-
rilor Tehnice și Administrative pentru Federații Naționale și antrenori. 

Stimați membri ai CNOS din Republica Moldova,

Anul 2020 a fost unul complicat, marcat de o criză sanitară mondială fără 
precedent, care a avut o incidență puternică asupra sportului și activităților 
sportive.            

Începutul anului 2020 a fost marcat de Jocurile Olimpice de Tineret de 
iarnă, care au avut loc în Lausanne, Elveția în luna ianuarie. Echipa Olimpică 
a Republicii Moldova a fost compusă din 5 sportivi: trei – la sanie, doi – la 
biatlon, dar și trei antrenori. La biatlon, sportivul Șendrea Victor a finisat pe 
locul 60 din 98 la individual, iar la sprint pe locul 92 din 96. Cebotari Antoni-
na-Alexandra a finisat ultima la distanța de 6 km și 10 km. La sanie sportivii 
noștri s-au clasat la fel pe ultimul loc. Pentru pregătirea și participarea spor-
tivilor la Jocurile Olimpice de Tineret de iarnă din Lausanne au fost alocați 
circa 357 000 lei.

Pentru sportul mondial anul 2020 a fost unul dintre cei mai dificili din 
istorie. În martie sportivii moldoveni au intrat în izolare, după declanșarea 
pandemiei de coronavirus. În aceeași lună, sute de competiții au fost anulate 
sau amânate pentru o dată ulterioară, printre care și Jocurile Olimpice de la 
Tokyo. În cele 9 luni rămase ale anului, mai mulți sportivi n-au mai avut ocazia 
să concureze pe arena internațională. În schimb, alte Federații, printre care 
cele de Lupte, Judo, Canoe sau Taekwondo au disputat până la urmă com-
petiții. Astfel, la Campionatele Europene sportivii moldoveni au cucerit 5 me-
dalii, cele de aur fiind adjudecate de judocanul Victor Sterpu și luptătoarea 
Anastasia Nichita, medaliile de bronz fiind cucerite de Denis Vieru, Stepan 
Dimitrov și Mihail Sava. Alte 12 distincții au fost obținute la Cupele Mondiale 
de către sportivii Serghei Tarnovschi, Mariana Eșanu-Cherdivară, Irina Rîn-
gaci, Gheorghi Rubaev, Alexandrin Guțu, Piotr Ianulov, Daniela Cociu, Maria 
Olărașu, Marin Robu, Elena Cîlcic. CNOS a contribuit la procesul de pregă-
trire a unor sportivi, dar și a oferit premii bănești sportivilor și antrenorilor 
pentru cele mai bune rezultate din anul 2020.  

rezultatele sportivilor moldoveni pe parcursul anului 2020

impactul pandemiei asupra sportului și actorilor săi 
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Sportivii reprezintă sensul preocupărilor în cadrul CNOS. În condițiile pan-
demiei sportivii au avut nevoie de ajutor mai mult decât oricând. O susținere 
enormă continuă să vină în acest sens din partea Comitetului Internațional 
Olimpic.

În situația amânării cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, Solida-
ritatea Olimpică a prelungit Programul Burse Olimpice Tokyo 2020. Astfel, 15 
sportivi moldoveni, calificați deja sau cu șanse mari de calificare pentru Jo-
curile Olimpice beneficiază de suportul Solidarității Olimpice pînă în luna au-
gust 2021. Valoarea lunară a bursei sportivului constituie 535 de dolari SUA. 

Bugetul total anual pentru anul 2020 pentru Programul Burse Olimpice 
Tokyo 2020 a constituit 96 300 USD.

Amintim că acest Program a demarat în toamna anului 2017, fiind prevăzut 
inițial pentru 3 ani.

burse olimpice pentru sportivi

Sportivii moldoveni care au cucerit medalii la Campionatele Europene

Alexandra Emilianov Anastasia Nichita Tatiana Salcuțan Oleg Tarnovschi

Daniela Cociu Serghei Marghiev Stepan Dimitrov Dan Olaru
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Victor Ciobanu Donior Islamov Denis Vieru Dorin Goțonoagă

Adrian Mardare Vasile Belous Dorin Bucșa

Suplimentar, încă șase sportivi au fost susținuți din sursele proprii ale 
CNOS pe parcursul anului 2020 prin burse de excelență: Fisicovici Lilia, 
Marghiev-Petrivskaya Zalina, Mîrca Alexandra, Nichita Anastasia, Vieru 
Denis și Tarnovschi Oleg, bugetul total pentru 2020 constituind 456 000 lei.   

Pe parcusrul anului 2020 trei sportivi au beneficiat de burse olimpice 
pentru  pregătire către Jocurile Olimpice de iarnă din Beijing 2022: Doina 
Descălui (sanie), Mihail Usov (biatlon), Victor Șendrea (biatlon). Bursa luna-
ră pentru un sportiv este de 1 000 USD, astfel bugetul total pentru bursele 
sportivilor Beijing 2022 a constituit 36 000 USD pentru 2020. 

Doina Descălui Mihai Usov Victor Șendrea
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La cererea CNOS, Solidaritatea Olimpică a instituit un Program special 
pentru antrenori în cadrul domeniului „Dezvoltarea Structurii Sportive Na-
ționale”. Astfel, și în anul 2020, Solidaritatea Olimpică a aprobat lista de 9 
antrenori, reprezentând 8 probe sportive, care beneficiază de burse olimpice. 
Bugetul total pentru anul 2020 pentru Programul de burse pentru antrenori 
din partea Solidarității Olimpice a fost de 30 000 USD. 

Prin acest Program, CNOS își propune să susțină cei mai buni antrenori și 
să îi motiveze în activitatea lor. De asemenea, în afara programului Solidarită-
ții Olimpice, CNOS a oferit suplimentar indemnizații lunare antrenorilor Tudor 
Cîrlan și Veaceslav Bacal, susținere financiară menită să îi ajute în misiu-
nea lor de asigurare a performanțelor sportive înalte la Jocurile Olimpice de 
la Tokyo 2020. Bugetul total pentru 2020 direcționat din sursele proprii ale 
CNOS pentru susținerea acestor doi antrenori a fost de 139 700 lei. 

CNOS anunță, de asemenea, că 13 sportivi și 13 antrenori beneficiază de 
burse suplimentare din partea partenerului CNOS Loteria Națională a Mol-
dovei, în baza unui contract de colaborare, semnat pe data de 29 ianuarie 
2021 în cadrul Cinei Olimpice. Suma totală pentru bursele sportivilor și an-
trenorilor oferite de Loteria Națională a Moldovei pentru anul 2021 constituie 
1,2 milioane lei.

Tudor CÎRLANViktor RENEISKISoslan MARGHIEV

Evghenii  KARABEȚKIIrina CECANOVAVadim HRANOVSCHI

Iacob BUHNĂValeriu DUMINICĂMihai CUCUL

burse antrenori
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Președintele CNOS Nicolae Juravschi consideră că “sportivii și antrenorii 
sunt cele mai valoroase resurse în care trebuie să investim.  Succesele sportive 
obținute cu perspicacitate, trudă și multă tenacitate de către sportivi au devenit 
adevărate ghiduri motivaționale pentru întreaga societate, mai ales în această 
perioadă complicată. Astfel, în anul pandemic 2020 sportul a demonstrat o dată 
în plus că este singurul domeniu care generează sentimentul de învingător, de 
mândire pentru țară și neam. De aceea, nu încetez să repet că sportul trebuie să 
devină o prioritate a Statului. O medalie olimpică astăzi este foarte scumpă. În pro-
cesul de luptă pentru o medalie olimpică, competitivitatea se extinde dincolo de 
parametri sportivi și impică investiții în tehnologie sportivă, cercetare și inovație. 
Trebuie să recunoaștem că cedăm mult la acest capitol. Sportivii și antrenorii sunt 
resursele noastre cele mai valoroase în care trebuie să investim.     

Consider că investițiile în sportivi sunt foarte sigure, pentru că mulți olimpci 
contribuie la dezvoltarea sportului și după retragerea din cariera sportivă, deve-
nind antrenori sau administratori. Lista olimpicilor de ieri care pun în joc cunoștin-
țele și angajamentul lor în serviciul sportului de azi este impunătoare: Larisa Po-
pova, Tudor Casapu, Igor Dobrovolski, Victor Reneiski, Oleg Moldovan, Serghei 
Mureico, Veaceslav Gojan, Andrei Golban, Valeriu Duminică, Nicolai Ceban, Va-
dim Hranovschi, Vadim Salcuțan, Igor Grabovețchi, Victor Peicov, Octavian Țîcu, 
Ruslan Bodișteanu, Sergiu Postică, etc. 

În acest context, țin să acuz cu vehemență tentativele de intimidare și de pe-
riclitare a activității antrenorului Oleg Moldovan, medaliat cu argint la Jocurile 
Olimpice din Sydney 2000. Oleg este un sportiv și un antrenor de mare valoare, 
care inspiră prin exemplul său discipolii. El merită tratat cu onoare și respect. Fac 
apel la întreaga comunitate sportivă de a condamna aceste acțiuni rușinoase de 
intimidare a unui medaliat olimpic. Oleg Moldovan este omul potrivit la locul po-
trivit. Regretatul Nicolae Dabija scrie în romanul său “Tema pentru acasă”: „Turma 
nu are demnitate, chiar dacă atacă sau se apără. Omul o are și, atâta timp cât nu 
o părăsește, el nu poate fi învins.” Oleg își îndeplinește cu demnitate meseria. El 
nu poate fi învins!
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Reiterez că forța Mișcării noastre sportive rezidă în unitate. E important să fim 
solidari și uniți atunci când apar obstacole, cât și atunci când avem motive de 
bucurie. În 2020, doi iluștri reprezentanți ai Mișcării Olimpice: antrenorul Petru 
Caduc și vice-președintele CNOS, campioana olimpică Larisa Popova au fost de-
corați cu distincția supremă a țării – Ordinul Republicii. Din numele tuturor mem-
brilor CNOS adresez sincere felicitări colegilor noștri pentru înalta distincție, care 
reprezintă un semn de recunoștință pentru merite deosebite.

De asemenea, adresăm sincere felicitări și antrenorului emerit al Republicii 
Moldova Mihail Cucul, care s-a învrednicit în anul 2020 de Premiul Național în 
domeniul sportului.”

colaborarea cu federațiile naționale

Federațiile Naționale reprezintă pilonii de bază pe care se sprijină Mișcarea 
Sportivă. Dacă și până la pandemie Federațiile se ciocneau cu diverse pro-
bleme de ordin financiar și administrativ, apoi criza, care a survenit, a agravat 
și mai mult lacunele existente. Federațiile se regăsesc în fața unor provocări 
majore: stagiuni anulate, incertitudini cu privire la reluarea orarului compe-
tițiilor internaționale, în mod special, ale celor de calificare, subvenții publi-
ce nesigure, sponsorizări private limitate, etc. În acest context, Președintele 
CNOS Nicolae Juravschi apreciază mult dedicația și implicarea președinților 
de federații, care de cele mai dese ori e bazată doar pe voluntariat și entuzias-
mul de a realiza performanțe. Datorită energiei și dedicației conducătorilor de 
Federații Sportive sportul național se mai menține pe linia de plutire.  

Dar lecția pe care am învăț-o cu toții în timpul pandemiei este că sportul 
reprezintă o activitate, care ne menține în formă atât fizicul, cât și starea emo-
țională și cea de bine, în general. Am tras cu toții concluzii importante în urma 
acestei crize: ne-am schimbat modul de gândire, de planificare și de interacți-
une, am învățat să căutăm soluții pentru reorganizarea activității curente. Am 
înțeles cu toții că trebuie să fim mai uniți, mai cooperanți, mai solidari. 

La inițiativa Președintelui CNOS, în ajunul Zilei Mondiale Olimpice, ținând 
cont de regulile epidemiologice în vigoare, CNOS a organizat câteva runde 
de reuniuni cu participarea reprezentanților Federațiilor Naționale, care au 
sportivi calificați sau au șanse mari pentru calificare la Jocurile Olimpice de 
la Tokyo 2020. În cadrul reuniulor au fost menționate provocările majore, 
prin care trec sportivii în condițiile marcate de pandemia cu COVID-19. 
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Conducătorii Federațiilor au relatat despre consecințele pandemiei asu-
pra domeniului sportiv și modalitățile de confruntare a provocărilor create. 
Discuțiile constructive s-au axat pe necesitatea optimizării procesului de pre-
gătire a sportivilor pentru a le oferi o susținere cât mai eficientă. În timpul 
discuțiilor, a fost subliniată importanța reluării antrenamentelor în condiții de 
maximă siguranță. Antrenorii și sportivii participanți la ședințele de lucru au 
subliniat necesitatea întrevederilor comune pentru a construi o viziune de 
relansare a procesului de pregătire atât la nivel de federații, cât și al mișcării 
sportive, în general. 

Membrii Comitetului Executiv al CNOS constată cu satisfacție că relațiile 
CNOS cu Federațiile Naționale sunt constructive și solicitările Federațiilor au 
fost studiate profesionist de către CNOS.  

Pe parcursul anului 2020, președintele, vice-președinții și secretarul ge-
neral ai CNOS au organizat  diverse întrevederi și ședințe cu conducătorii Fe-
derațiilor Naționale pentru a le aduce la cunoștință despre schimbările care 
au survenit în logistica Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020. De asemenea, 
conducătorii CNOS mențin relații active de comunicare cu sportivii și antre-
norii. 

Pe parcursul perioadei de raportare, 15 Federații Naționale au beneficiat 
de susținere financiară pentru pregătire și participare la competiții internați-
onale oficiale. Bugetul total dedicat acestui capitol constituie peste 1,5 mili-
oane lei.

La cererea Federațiilor Naționale, sportivii acestora au beneficiat de pre-
parate nutritive în sumă totală de 325 533 lei: atletism, înot caiac-canoe, tir cu 
arcul, taekwondo, box, judo, lupte, haltere, canotaj.

Pe parcursul anului 2020 sportivii și antrenorii au beneficiat de asemenea 
de echipament sportiv în sumă totală de 180 000 lei. 

În luna februarie, Federația de Canotaj a organizat cu suportul Solidarității 
Olimpice un Curs tehnic pentru antrenori cu participarea expertului din par-
tea Federației Internaționale Liubomir Kisiov (Elveția). La finele Cursului toți 
participanții au primit certificate de calificare.
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În luna martie CNOS a organizat în comun cu  Centrul de Medicină Sportivă 
Atletmed o conferință cu participarea specialiștilor de la Facultatea de Me-
dicină a Institutului stiințific sportiv și de fizioterapie a Universității din Tartu, 
Estonia. La Conferință au participat reprezentanți ai Federațiilor Sportive, an-
trenorii principali ai Loturilor Naționale, antrenori ai Liceelor Sportive, medici 
sportivi. 

CNOS a organizat, de asemenea, un Seminar în comun cu Agenția Națio-
nală de Anti-Doping adresat reprezentanților Federațiilor Naționale cu su-
biectul Educația și testarea anti-doping. 

La inițiativa Autorităților Publice Locale din Anenii Noi și Cimișlia au fost 
organizate consultații cu CNOS și câteva Federații Naționale pentru elabora-
rea unor proiecte regionale de dezvoltare a infrastructurii sportive. 

CNOS a contribuit financiar la editarea unei cărți despre dezvoltarea ju-
do-ului în țară. Aducem felicitări Federației Naționale de Judo pentru reali-
zarea unui frumos proiect, care prezintă marii sportivi, ce au scris pagini de 
glorie în istoria sportului. 

Aducem la cunoștința membrilor CNOS că în 2020, în urma semnării unui 
acord de conciliere cu Federația Națională de Taekwondo, monitorizat de 
CAS, părțile s-au obligat să îndeplinească anumite condiții pentru a soluționa 
conflictul, care s-a creat în 2017.  

Amintim că CNOS a câștigat de 2 ori procesele intentate de Federația de 
Taekwondo la Curtea de Arbitraj Sportiv din Lausanne prin Deciziile CAS emi-
se pe data de 9 octombrie 2017 și 3 octombrie 2018. Astfel, Curtea de Arbitraj 
Sportiv din Lausanne a apreciat drept legale acțiunile CNOS și a confirmat 
că atât decizia Comitetului Executiv al CNOS din 9 martie 2017, cât și hotărâ-
rea Adunării Generale din 19 octombrie 2017, au fost adoptate în strictă con-
formitate cu prevederile Statutului CNOS și ale Cartei Olimpice. Amintim, că 
prin deciziile sale, CNOS a apărat drepturile unor sportivi și antrenori, printre 
care Stepan Dimitrov și Vladislav Mazur, iar timpul a demonstrat că acțiunile 
CNOS sunt îndreptățite, pentru că atât Stepan Dimitrov, cât și Vladislav Ma-
zur figurează în listele celor mai buni sportivi și antrenori pentru anul 2020.

Precum cunoașteți, Federația de Taekwondo a atacat a treia oară hotărâ-
rea Adunării Generale a CNOS din decembrie 2018 de suspendare a calității 
sale de membru. În urma unui proces de conciliere, monitorizat de CAS, care 
a durat peste un an, părțile au semnat un acord de conciliere, prin care FN de 
Taekwondo a acceptat să îndeplinească anumite condiții înaintate de CNOS, 
iar CNOS a acceptat să restabilească calitatea de membru al CNOS pentru 
Federația Națională de Taekwondo.  
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Pe parcursul anului 2020 CNOS a  menținut relații strânse de colaborare 
cu Agențiile Teritoriale Olimpice și Sportive (ATOS). Prin intermediul acestor 
structuri, CNOS  deține informația obiectivă cu privire la situația din domeniul 
sportului în raioanele țării: inițiativele Autorităților Locale în domeniul dezvol-
tării culturii fizice și a olimpismului, problemele cu care se confruntă, reuși-
tele și succesele.

Pe parcursul anului fiecare Agenție Teritorială Olimpică și Sportivă a fost 
asistată din punct de vedere juridic în vederea ajustării actelor constitutive 
la noile reglementări ale legislației naționale, în special, în concordanță cu 
Legea nr. 86 cu privire la organizațiile necomerciale. La moment, ATOS acti-
vează în strictă conformitate cu legislația în vigoare.  

Pentru a desfășura activități sportive și educative în teritoriu ATOS au 
beneficiat de suma de 5 000 lei și diverse atribute de promovare a Mișcă-
rii Olimpice : mascote, tricouri, reviste olimpice, etc. Din cauza pandemiei cu 
COVID-19 multe Agenții au desfășurat activități cultural-sportive în format 
on-line: Cursa olimpică, Lecții Olimpice,  aniversarea a 40-a de la momentul 
traversării torței olimpice pe teritoriul Republicii Moldova, etc. 

Vom susține în continuare activitățile ATOS, care promovează sportul și 
Mișcarea Olimpică în Republica Moldova. Aceeași misiune o are și Confede-
rația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova, care colaborează de 
mai mulți ani cu CNOS. Sperăm la o colaborare mai fructuoasă între Comite-
tele Republicane Sindicale pe ramuri cu ATOS, în vederea desfășurării com-
petițiilor sportive în teritoriu.

activitatea agențiilor teritoriale olimpice și sportive  

Pe parcursul anului 2020, activitatea administrativă a CNOS și a Comite-
tului Executiv s-a desfășurat în conformitate cu prevederile articolului 11.3 
“Atribuțiile Comitetului Executiv” și articolului 12.7 “Atribuțiile Președintelui 
CNOS” din Statutul CNOS.

În perioada de referință au avut loc 5 ședințe ale Comitetului Executiv, în 
cadrul cărora au fost adoptate peste 12 Hotărâri și Note Informative. Toate 
ședințele au fost conduse de președintele Nicolae Juravschi și au întrunit 
cvorumul necesar. Secretarul General al CNOS Cristina Vasilianov a fost 
aleasă în calitate de șef de misiune la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și 
Jocurile Olimpice de iarnă din Beijing 2022. 

Dată fiind starea epidemiologică din țară, dar și în baza scrisorii Comite-
tului Internațional Olimpic cu acceptarea opțiunii de amânare a alegerilor în 
cadrul CNO după petrecerea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Comitetul Exe-
cutiv al CNO a decis organizarea desfășurării Adunării Generale ordinare prin 
poșta electronică în perioada 16 octombrie 2020 – 21 octombrie 2020 pentru 
a propune membrilor CNOS să se expună asupra acestei propuneri.

Astfel, Adunarea Generală Ordinară prin poștă electronică a decis amâna-
rea desfășurării Adunării Generale de dare de seamă și alegeri a CNOS din 
Republica Moldova pentru un alt termen după Jocurile Olimpice din Tokyo, 
dar nu mai târziu de 1 decembrie 2021.

ședințele comitetului executiv al cnos din republica moldova
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Aducem la cunoștința membrilor CNOS că la 16.10.2020, fără a aștepta 
rezultatele Adunării Generale ordinare prin poștă electronică din 16 octom-
bire – 21 octombrie 2020, trei membri ai CNOS AO „Federația Sportivă Nați-
onală de Arte Marțiale”, AO „Federația de Biatlon din Republica Moldova” și 
AO „Uniunea Federațiilor de Gimnastică din Republica Moldova” au sesizat In-
spectoratul de Poliție pentru inițierea urmăririi penale în privința președinte-
lui și a membrilor Comitetului executiv al CNOS. La 30.11.2020 prin ordonanța 
Inspectoratului de Poliție, sector Centru, ordonanța de urmărire penală din 
27.11.2020 este abrogată. Ulterior, președintele AO „Federația Sportivă Nați-
onală de Arte Marțiale” depune plângere, contestând această ordonanță. Pe 
data de 3 martie 2021 instanța de judecată respinge plângerea președintelui 
AO „Federația Sportivă Națională de Arte Marțiale” Pocatilov Pavel cu clasa-
rea procesului penal. 

De fapt, inițierea urmăririi penale de către cele trei Federații Naționale 
enumerate cu privire la decizia Comitetului Executiv de a amâna Adunarea 
Generală de dare de seamă și alegeri își pierde valabilitatea, pentru că aceas-
tă decizie a fost confirmată prin majoritate de vot de către Adunarea Generală 
a CNOS.

Aceste acțiuni din partea Federațiilor Naționale enumerate (care, de altfel, 
se repetă pe parcursul mai multor ani) nu sunt constructive și urmăresc, din 
păcate, polarizarea și slăbirea instituției noastre, dar și a Mișcării sportive din 
țară. Metodele manipulatorii, la care a recurs Federația de Arte Marțiale, pro-
movează lupte de culise, instigate de interese politice. Or, în sport competiti-
vitatea se bazează doar pe fair play. Membrii Comitetului Executiv reiterează 
că activează în interesul membrilor CNOS, a sportivilor și mișcării sportive și 
salută inițiativele edificatoare ale membrilor, dar condamnă cu vehemență 
interesele egoiste și distructive.  

Comitetul Executiv al CNOS îndeamnă toți membrii CNOS spre coagularea 
eforturilor pentru îndeplinirea scopurilor comune de performanță, excelență, 
responsablitate și constructivitate.  

cooperarea cu solidaritatea olimpică

În anul 2020 CNOS din Republica Moldova nu a beneficiat de surse financiare din Bugetul de Stat. Pe parcursul 
anului 2020 CNOS a fost supus mai multor verificări financiare cu privire la corectitudinea utilizării banilor publici 
pentru anii precedenți. 

În luna iulie 2020 CNOS a fost supus verificării de către Inspecția Financiară, la solicitarea CNA nr. 19/32-577 
din 25.02.2020, fiind examinată corectitudinea utilizării mijloacelor financiare bugetare alocate pentru anii 2017-
2019.

În temeiul solicitării Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 09-09/6537 din 20.11.2020, a fost efectuată 
inspectarea financiară tematică privind corectitudinea utilizării mijloacelor financiare bugetare restante din anii 
precedenți de către CNOS pe perioada de activitate 01.01.2020 - 31.12.2020. Inspectarea financiară a fost efectu-
ată în perioada 11 – 25.01.2021.

În perioada septembrie – octombrie 2020, la cererea CIO, Compania Price Water House a verificat utilizarea 
fondurilor de către CNOS provenite de la Solidaritatea Olimpică și Comitetele Olimpice Europene. Au fost verificate 
valorificarea a 40 de Programe ale Solidarității Olimpice desfășurate în perioada 2014-2019, dar și variate aspecte 
ce țin de administrarea financiară și contabilă.  

Bugetul CNOS pentru anul 2020 a fost constituit din sursele provenite de la Comitetele Olimpice Europene în 
sumă de 220 000 USD, care au fost utilizate pentru: cheltuieli administrative, susținere a sportivilor, Federațiilor 
Naționale, veteranilor sportului, cheltuieli pentru editare și publicare (Panorama Olimpică, Albumul Judo), cheltu-
ieli pentru organizare evenimente olimpice, etc.

O altă sursă de alimentare a bugetului CNOS în 2020 au constituit programele tradiționale ale Solidarității 
Olimpice, în sumă totală de 261 937 USD.
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1 Burse olimpice pentru sportivi „Tokyo 2020” 15 sportivi au beneficiat de bursele SO - 96 300 USD

2 Burse olimpice pentru sportivi “Beijing 2022” 3 sportivi au beneficiat de bursele SO  -  36 000 USD

3 Susținere pentru sportivii Federațiilor Națio-
nale

2 sportivi ai FN de judo – susținere pentru pregătire în Japonia 
(finanțare prin intermediul FI)

4 Program de asistență tehnică pentru FN de 
lupte

Finanțare pentru pregătire și participare la turneu de calificare 
(2 sportivi și 1 antrenor) – finanțare prin intermediul FI

domeniul 1 - sportivii

programele solidarității olimpice se divizează în 4 domenii:

SPORTIVII

ANTRENORII

MANAGEMENT CNO

PROMOVAREA VALORILOR OLIMPICE

1 Cursurile tehnice pentru antrenori Curs tehnic federația de canotaj - 12 000 USD

2 Burse olimpice pentru antrenori 9 antrenori - 30 000 USD

domeniul 2 - antrenorii

1 Susținerea administrativă a CNOS Subsidie anuală pentru cheltuieli de administrare CNOS -  
- 45 000 USD

2 Cursuri Naționale pentru administrare 
sportivă 3 437 USD

domeniul 3 - managementul cno

1 Sportul și Mediul Înconjurător Proiectul Olympic EcoFest - 15 000 USD

2 Cultura, Educația și Moștenire Olimpică Lecții Olimpice și susținerea pentru proiectele și evenimentele 
ATOS - 10 000 USD

3 Sportul și Dezvoltarea Socială OlympicFest și celebrarea Zilei Sportivului și a Mișcării Olim-
pice - 10 000 USD

4 Olympic Day Celebrarea Zilei Mondiale Olimpice, evenimente și premii pen-
tru concursuri - 4 200 USD

domeniul 4 - promovarea valorilor olimpice
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Ziua Olimpica se sărbătorește pe 23 iunie și celebrează înființarea Comi-
tetului International Olimpic. Acest eveniment se celebrează concomitent 
în peste 200 de țări, inclusiv în Republica Moldova. Ziua Olimpică este un 
prilej de a implica  tinerii în activități sportive cu scopul de a-i îndepărta de la 
modul de viață sedentar. Căci sportul aduce tuturor generațiilor o viață mai 
sănătoasă și mai echilibrată, asigurând calea spre o societate mai bună. Cu 
ocazia Zilei Olimpice la sediul CNOS au fost invitați sportivi, antrenori și me-
daliați olimpici, care au împărtășit din experiența lor valoroasă. Ziua Olimpică 
s-a prezentat, totodată, drept o oportunitate de a lansa un proiect mediatic 
pentru celebrarea aniversării de 40 de ani de când Ștafeta Torței pentru Jo-
curile Olimpice de la Moscova 1980 a traversat Republica Moldova. Drapelul 
Olimpic și Torța Olimpică, care au traversat Republica Moldova și-au găsit loc 
de cinste în Muzeul Olimpic. 

Având în vedere contextul marcat de pandemie, nu am putut celebra ca de 
obicei Olympic Fest, adunându-ne împreună pentru a practica diverse acti-
vități sportive. Așa cum digitalizarea a devenit un mecanism indispensabil și 
pentru domeniul sportului, Olympic Fest a fost conceput într-un mod diferit 
– printr-o ediție online în perioada 12-23 mai 2020. Olympic Fest a cuprins 
mai multe acțiuni și inițiative pe platformele de comunicare ale CNOS și ale 
partenerilor. 

Olympic Fest 2020 online edition a provocat toată lumea să se sincronize-
ze și să practice sportul oriunde are posibilitate: acasă, în parcuri, pe terenuri 
sportive, respectând toate regulile de protecție și având grijă de cei dragi.

Olympic Fest 2020 și-a propus scopul să adune câți mai mulți participanți 
online pentru a păstra aprins spiritul de competiție și pentru a transmite 
sportivilor și antrenorilor motivația de a întreține viu visul olimpic într-o peri-
oadă mai complicată. 

OLYMPIC 
FEST

proiecte de promovare a valorilor olimpice
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Restricțiile pandemice nu au constituit un obstacol pentru a continua pro-
iectul Olympic EcoFest și în 2020, doar că formatul a fost #altfel. Nu a fost 
posibil să  organizăm un eveniment de amploare, ca de obicei. Nu a fost posi-
bil să ieșim în număr mare pentru a participa la tradiționala cursă de alergări 
în Parcul din Valea Morilor. Nu a fost posibil să ne organizăm în galerii mari de 
susținători la competițiile sportive între elevii școlilor din capitală. Dar foarte 
multă lume, de diferite vârste, au răspuns apelului CNOS, lansat pe rețelele 
sociale și a ieșit în parcuri pentru a face sport și mișcare. Cei mai activi, care 
au participat la concursul fotografic Olympic Eco Fest #altfel au fost premiați 
de către conducerea CNOS. Sportivii olimpici și conducerea CNOS au partici-
pat la plantarea copacilor. 

Ediția a 6-a a Cupei „Golden Canoe” s-a desfășurat în cadrul Olympic 
EcoFest, în ciuda pandemiei cu coronavirus, doar că de această dată au lipsit 
participanții din străinătate. Competiția s-a desfășurat în data de 10 octom-
brie 2020 pe apa Lacului „Valea Morilor” din capitală și a întrunit circa 120 de 
sportivi. 

Prin intermediul Lecțiilor Olimpice, CNOS își propune să motiveze tinerii 
să practice sportul și să transmită filosofia valorilor olimpice. CNOS a orga-
nizat sute de lecții în școlile din țară. Îndeplinirea cu succes a proiectului a 
motivat CNOS să continue desfășurarea acestuia și în 2020.  Lecțiile Olimpice 
au rolul de schimba percepția educației în domeniul sportului în societatea 
noastră. Sportul nu semnifică doar antrenamente fizice zilnice, dar, de ase-
menea, o implicare activă în promovarea acestuia: „o minte sănătoasă și cre-
ativă într-un corp sănătos”. Multiple materiale didactice și informative sunt 
distribuite prin școlile din țară pentru a explica filosofia valorilor olimpice de 
prietenie, excelență ți respect: postere și cărți poștale cu imaginea medaliați-
lor olimpici, ghidul „Flacăra Olimpică”, revista „Panorama Olimpică”, mascota 
olimpică Drăgușor, tricouri cu simboluri olimpice, diverse materiale video, etc. 
Lecțiile Olimpice sunt organizate de CNOS în colaborare cu Academia Olimpi-
că, ATOS și Federația Sportului Școlar.Olympic Fest 2020 și-a propus scopul 
să adune câți mai mulți participanți online pentru a păstra aprins spiritul de 
competiție și pentru a transmite sportivilor și antrenorilor motivația de a în-
treține viu visul olimpic într-o perioadă mai complicată.

FEST
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În calitate de organizație-umbrelă a mișcării sportive, CNOS a reprezentat 
mișcarea sportivă în fața autorităților publice: Guvern, Parlament, autorități 
publice locale, formulând diverse propuneri și cereri. 

Pe parcursul anului 2020 CNOS  a participat la examinarea proiectului legii 
cu privire la cultura fizică și sport, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă (nr. 
492 din 4 decembrie 2020) de către un grup de deputați în Parlament. Împre-
ună cu un grup de lucru, format din 14 Federații Naționale, CNOS a înaintat 
câteva propuneri de modificare și completare a legii, expunând punctul de 
vedere al Federațiilor Naționale cu referință la unele aspecte din Lege, în care 
nu se ține cont de realitatea existentă în Mișcarea Sportivă din țară.

CNOS a prezentat propuneri și pentru ajustarea Regulamentului cu privire 
la modul de stabilire și de plată a burselor lunare pentru sportivii de perfor-
manță. A fost înaintată propunerea ca la stabilirea bursei lunare să fie luate 
în calcul și performanțele obținute la Jocurile Europene, Festivalurile Olim-
pice ale Tineretului European, Cupele Europene, Cupele Mondiale și World 
Games. 

În vederea asigurării bunei participări a Echipei Olimpice la Jocurile Olim-
pice de la Tokyo 2020, CNOS s-a adresat în luna februarie 2021 cu un demers 
către Guvernul Republcii Moldova pentru a include sportivii în listele proiori-
tare de cetățeni pentru vanccinare. Am fost informați oficial că membrii Echi-
pei Olimpice au fost introduși în etapa a doua de vaccinare începând cu luna 
aprilie. Șeful de Misiune pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, secreta-
rul general Cristina Vasilianov menține legătura cu conducătorii Federațiilor 
Naționale pentru a-i informa cu regularitate despre toate detaliile.

CNOS informează membrii CNOS că, din păcate, cooperarea cu Ministe-
rul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) pe parcursul 
anului 2020 a fost lipsită de constructivism și transparență.

CNOS s-a adresat în repetate rânduri Ministerului Educației, Culturii și Cer-
cetării al Republicii Moldova (MECC), dar și Prim-ministrului Republicii Moldo-
va cu solicitarea de a prevedea mijloace financiare bugetare pentru organi-
zarea de către CNOS a unor activități sportive, care nu se regăsesc în planul 
calendaristic al Ministerului de resort. Cu regret, adresările CNOS au rămas 
fără reacție. Mai mult decât atât, pentru anii bugetari 2020 și 2021 nu au fost 
prevăzute mijloace financiare pentru activitățile organizate de CNOS, inclusiv 
cu privire la pregătirea sportivilor moldoveni către Jocurile Olimpice de la To-
kyo 2020 și asugurarea Ehipei Olimpice a Republicii Moldova cu echipament 
sportiv și de paradă. 

CNOS s-a adresat de asemenea MECC cu propuneri de a organiza discu-
ții comune pentru a dezbate subiecte ce țin de pregătirea sportivilor pentru 
Jocurile Olimpice, propuneri care au rămas fără răspuns. Menționăm că pe 
parcusrsul anului 2020 MECC nu a inițiat nici o ședință de lucru comună cu 
reprezentanții CNOS și Federațiile Naționale olimpice, nici chiar atunci când 
au fost amânate Jocurile Olimpice din Tokyo pentru a afla informații directe 
din partea CIO. Or, non-comunicarea nu poate înregistra progrese. 

În 2017 CNOS a elaborat un Program de Pregătire și Participare a spor-
tivilor către Jocurile Olimpice Tokyo 2020 în baza propunerilor înaintate de 
Federațiile Naționale. Acest Program a fost prezentat MECC al Republicii 
Moldova în repetate rânduri, dar a fost ignorat de fiecare dată. Astfel, este 

dialogul cu autoritățile publice 
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pentru prima dată în istoria statului nostru, când la nivel de Guvern nu a fost 
aprobat un plan comun de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pen-
tru Jocurile Olimpice. Orice încercare a funcționarilor de stat, responsabili de 
sport, de a ignora rolul CNOS în pregătirea și participarea sportivilor noștri 
la Jocurile Olimpice și de a izola CNOS poartă caracter subiectiv și sunt în 
detrimentul mișcării sportive și olimpice din Moldova.

Ținem să informăm membrii CNOS, că în pofida faptului că CNOS nu a fost 
finanțat din Bugetul de Stat în anii 2020 și 2021, MECC a acționat în judeca-
tă CNOS pentru a dispune încasarea sumei de 11 604 407, 07 lei cu titlu de 
datorie pentru pretinse cheltuieli nejustificate, realizate în anii 2016 și 2019. 
CNOS califică acțiunile întrprinse de MECC ca fiind neîntemeiate. În primul 
rând, CNOS a fost supus verificării financiare din partea Inspecției Financiare 
a Ministerului Finanțelor atât pentru perioada 2014 – 2016, cât și pentru anul 
2019 și asftel de neconformități nu au fost depistate. În al doilea rând, preten-
țiile MECC, care decurg din contractul din anul 2016, sunt înaintate cu omite-
rea termenului de prescripție. Astfel, CNOS a depus referința sa în instanța 
de judecată, solicitând respingerea integrală a cererii de chemare în judecată 
a MECC împotriva CNOS.   

Aceste acțiuni din partea MECC în cadrul unui an olimpic par, cel puțin, 
stranii și distructive, solicitând surse financiare și umane, care pot fi utiliza-
te într-un mod productiv. CNOS și-a exprimat disponibilitatea de a colabora 
eficient cu MECC. Un angajament comun de colaborare ar reprezenta cheză-
șia implicării noastre plenare în procesul de asigurare a condițiilor optime de 
pregătire și participare a sportivilor din Republica Moldova la Jocurile Olim-
pice de la Tokyo-2020.

dialogul cu autoritățile publice 
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comunicare și marketing 
Diverse instrumente de comunicare, dar și procesul de modernizare al si-

te-ului CNOS au contribuit la creșterea vizibilității CNOS atât în țară, cât și pe 
plan internațional. 

Site-ul CNOS a oglindit cu regularitate nu doar activitățile instituției noas-
tre, dar și cele ale Federațiilor Naționale și noutățile sportive internaționale. 

Site-ul a publicat numeroase articole și știri sportive, 22 de comunicate de 
presă, 38 de galerii video și 42 de galerii foto.  

Astfel, numărul de vizualizări a site-ului a crescut până la 26%, iar nu-
mărul persoanelor care apreciază activitățile olimpice pe facebook a crescut 
pînă la 7351 Prin intermediul site-ului și paginii de facebook, CNOS a reușit 
să mobilizeze un număr impunător de tineri la evenimentele Olympic Fest și 
Olympic EcoFest, care în anul 2020 au fost petrecute online. 

ARTICOLE, ȘTIRI
COMUNICATE DE PRESĂ 

VIDEO GALERII
PHOTO GALERII

306
22
38
42

pagina web oficială 
www.olympic.md
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pagina oficială de 
facebook.com/
olympicmoldova

pagina oficială de
instagram 
instagram.com/
olympicmoldova

pagina oficială de
YouTube 
youtube.com/
OLYMPIC MDA
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statistica paginii facebook.com/olympicmoldova

statistica paginii web a CNOS www.olympic.md (vizitatori)

January February March April May June July August September October November December

Ряд1 156422 225125 125231 115542 116541 168122 115484 122541 111952 112111 191842 115668
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Facebook – https://www.facebook.com/OlympicMoldova

Instagram – https://www.instagram.com/olympicmoldova/ 

Site – http://olympic.md/

Tags: #olympicmoldova

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCe0Jz8DQJfPja1taOXZytMw
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CNOS a continuat colaborarea cu instituțiile mass media în vederea pro-
movării sportului și Mișcării Olimpice. În pofida pandemiei, care a anulat și a 
amânat mai multe competiții în 2020, sursele mass-media au reflectat acti-
vitatea sportivilor. 

Mai multe posturi TV și presa scrisă au realizat subiecte, care au infor-
mat societatea despre ocupațiile sportivilor pe timp de carantină, iar apoi au 
anunțat despre rezultatele obținute la turneele naționale și internaționale. 
CNOS apreciază înalt munca depusă de reprezentanții presei și îi invită la di-
verse activități și evenimente olimpice.



22

Pe parcursul anului 2020 CNOS a promovat Echipa Olimpică utilizând slo-
ganul „Eu sunt Moldova”. Pe rețelele de socializarea ale CNOS au fost lan-
sate două rubrici de noutăți „Drumul spre Tokyo” și „Portrete de antrenori”, 
care prezintă parcursul sportivilor și antrenorilor ce luptă pentru calificare 
olimpică. 

În 2020 a fost prezentat filmul documentar “Eroii olimpici”, la realizarea 
căruia a contribuit CNOS. Documentarul aduce omagiu sportivilor noștri, care 
au promovat cu demnitatea țara noastră la edițiile Jocurilor Olimpice și este 
utilizat în calitate de suport metodologic în cadrul proiectului Lecții Olimpice. 
Documentarul “Eroii olimpici” a fost prezentat la Televiziunea Națională pe 
data de 23 mai 2020, cu ocazia Zilei Sportivului și a Mișcării Olimpice.

 

În 2021 revista anuală “Panorama Olimpică” a fost dedicată aniversării de 
30 de ani a CNOS din Republica Moldova. În calitate de publicație oficială a 
CNOS, revista a devenit o platformă de comunicare a Mișcării Olimpice, dar 
și o tribună de exprimare pentru Federațiile Naționale. Varianta electronică a 
revistelor poate fi consultată pe site-ul CNOS.

Citește online
https://olympic.md/panorama-olimpica-2020-2021/ 

Vezi filmul online
https://www.facebook.com/OlympicMoldova/
videos/256649885369548
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dezvoltarea cooperării internaționale

Pe plan internațional, CNOS a participat la diverse reuniuni și ședințe on-
line :

-  Ședința CIO cu CNO, Tokyo 2020/COVID-19 Countermeasures - 09 
februarie 2020;

-  Adunarea Generală online a Comitetelor Olimpice Europene - 27 
noiembrie 2020;

-  Ședințe cu Președintele CIO Thomas Bach - 27 martie 2020 și 02 
februarie 2021;

-  Seminar online pentru Șefii de misiuni la Jocurile Olimpice de la To-
kyo 2020 - 12 octombrie 2020;

-  Seminar online pentru Șefii de misiuni la Jocurile Olimpice de la 
Beijing 2022 01-02 februarie 2021.

-  Ședința Președintelui CIO Thomas Bach cu CNO – 22 martie 2021. 

În cadrul Cinei Olimpice din 29 ianuarie 2021, CNOS a semnat un acord de 
Parteneriat cu Loteria Națională a Moldovei, prin care CNOS va beneficia 
de 1,2 milioane de lei pentru susținerea financiară a sportivilor calificați la 
olimpiadă, a celor cu șanse mari de calificare, dar și a antrenorilor. Astfel 13 
sportivi și 13 antrenori vor beneficia de burse. Suplimentar, partenerul CNOS 
a anunțat că va oferi 1 milion de lei pentru fiecare medalie de aur, 500 de mii 
de lei pentru medalii de argint și 250 de mii de lei pentru medaliile de bronz. 
Vor fi premiați și sportivii moldoveni care se vor califica pe locurile 4-10 la 
Jocurile Olimpice de Tokyo 2020. 
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Stimați membri ai CNOS, 

Activitatea CNOS se extinde dincolo de domeniul sportului. Familia Olim-
pică din Republica Moldova desfășoară activități variate în domeniul edu-
cațional, cultural și social. CNOS din Republica Moldova este o instituție cu 
interese vaste, care dezvoltă relații de colaborare și prietenie cu diverse co-
munități: academică, artistică, medicală, de afaceri, etc. Pe parcursul anului 
2020 au fost realizate variate activități în acest sens:

- Colaborarea cu Centrul de Medicină Sportivă Atletmed;

- Organizarea diverselor activități în cooperare cu Ambasada Japoni-
ei în Republica Moldova și a orașelor gazdă japoneze Tomi și Tsuruoka;

- Colaborarea cu Academia de Științe a Republicii Moldova pentru 
publicarea unei monografii despre campioana olimpică Larisa Popova;

- Colaborarea cu Autoritățile Publice Locale;

- Colaborarea cu Poșta Moldovei pentru elaborarea mărcilor poștale 
cu tematica Jocurilor Olimpice, etc. 

cooperare moldo-japoneză

Șirul de acțiuni din cadrul acordului de colaborare, semnat între CNOS și 
autoritățile locale nipone Tomi, Tsuruoka, Nishikawa a continuat și în 2020.  

Membrii Familiei Olimpice din Republica Moldova au participat, în data de 
12 martie 2020, la ceremonia de plantare a pomilor de cireș japonez, oferiți 
în dar de către autoritățile locale ale orașului Tomi din prefectura Nagano, 
Japonia.

Acest frumos și simbolic gest a venit din partea orașului-gazdă Tomi. Me-
daliații olimpici Larisa Popova, Nicolae Juravschi, Timofei Screabin, Oleg 
Moldovan, Serghei Mureico, alături de tinerii sportivi talentați Anastasia 
Nichita, Alexandra Mîrca, Dan Olaru, dar și de reprezentanți ai Federațiilor 
sportive naționale au plantat pomi de sakura în semn de înfrățire cu spiritul 
culturii japoneze. 
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Stimați membri ai CNOS, 

La 29 ianuarie 2021 CNOS din Republica Moldova a sărbătorit cu mândrie 
aniversarea de 30 de ani de la fondare. Din cauza restricțiilor, cauzate de 
pandemia cu coronavirus, am fost nevoiți să renunțăm la formatul tradițio-
nal al Cinei Olimpice.  Acțiunile dedicate aniversării de 30 de ani au avut loc 
conform unui plan, care a impus respectarea strictă a regulilor de protecție. 
Cu ocazia acestei frumoase aniversări, membrii Comitetului Executiv al CNOS 
aduc sincere felicitări și mulțumiri celor care dedică timpul, cunoștințele și 
energia lor pentru dezvoltarea și promovarea sportului în Republica Moldo-
va, asigurându-i un rol important în societatea noastră. 

În mesajul său de felicitare adresat CNOS din Republica Moldova, Pre-
ședintle CIO Thomas Bach menționează: „De 30 de ani CNOS din Republica 
Moldova reprezintă avangarda promovării rolului sportului în întreaga societate. 
Sub conducerea Campionului Olimpic și Președintelui Nicolae Juravschi, CNOS 
promovează spiritul Olimpic în Moldova, aducând sportul și valorile acestuia tu-
turor moldovenilor prin intermediul programelor educaționale inovative, precum 
Olympic Fest și Lecții Olimpice.„  

Președintele CNOS Nicolae Juravschi a subliniat: “Această aniversare este 
un bun prilej de a omagia sportivii și antrenorii, care aduc onoare țării noastre. Ei 
inspiră națiunea prin exemplul lor: prin dorința de autodepășire, prin puterea de 
concentrare, prin tendința de a fi mai buni astăzi decât ieri. Fiecare pas al sportivi-
lor noștri către Jocurile Olimpice e făcut cu mult efort și curaj alături de oamenii, 
care cred în ei. Doar cei care nu cedează ajung să realizeze marele vis olimpic. Îmi 
exprim încrederea că nu e departe ziua când un sportiv moldovean va urca pe 
cea mai înaltă treaptă a podiumului Olimpic spre perpetuarea tradițiilor noastre 
Olimpice.”

Prin Decizia Comitetului Executiv al CNOS cea mai înaltă distincție a insti-
tuției „Ordinul Olimpic” a fost decernat lui Oleg Moldovan, medaliat cu ar-
gint la Jocurile Olimpice din Sydney 2000 și lui Vitalie Grușac, medaliat cu 
bronz la din Sydney 2000, lui Veaceslav Gojan, medaliat cu bronz la Jocurile 
Olimpice din Beijing 2008, lui Timofei Screabin, medaliat cu bronz la Jocurile 
Olimpice de la Seoul 1988, dar și sponsorilor CNOS.

Thomas BACH

aniversarea de 30 ani a cnos
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Federația Națională de Judo s-a învrednicit de Trofeul CNOS „Excelență 
Olimpică”, medaliatul cu bronz la Jocurile Olimpice din Atlanta 1996 Ser-
ghei Mureico a fost decorat cu Trofeul „Respect Olimpic”, iar directoarea 
Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv, Maria Gabuja s-a învrednicit 
de Trofeul  „Sportul și Femeia”. 

Membrilor CNOS le-au fost înmânate medalia „Meritul Olimpic” pentru  
merite deosebite, medalia aniversară „CNOS – 30 de ani” și cadouri de preț.

Suntem conștienți că avem multe de realizat în continuare pentru a con-
tribui la continuitatea succeselor olimpice în țara noastră. 

Noul ciclu olimpic 2021 – 2024 a demarat deja și va fi unul foarte in-
tens. Jocurile Olimpice Tokyo 2020 reprezintă prioritatea pentru acest an 
olimpic 2021. La doar șase luni vor urma și Jocurile Olimpice de iarnă din 
Beijing 2022. 

Toate gândurile și eforturile noastre sunt îndreptate acum spre Jocurile 
Olimpice Tokyo 2020, spre obținerea calificărilor și asigurarea unei bune 
pregătiri și participări a sportivilor noștri. 

Împreună spre succesul Olimpic!
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