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Traversăm, în plan mondial, o perioadă pe cât de dinamică, 
pe atât de complicată în domeniul mișcării sportive, care impli-
că schimbări majore cu impact asupra structurilor sportive, dar 
și a adminstrării acestora. Mai multe obstacole și probleme, de 
la crize sanitare, sociale și/sau  economice, dar și diverse mani-
festări de violență și discriminare în sport, afectează direct, în 
ultima perioadă,  Mișcarea Sportivă și ne fac să conștientizăm, 
că puterea noastră rezidă în solidaritate și unitate.

Noi, cei implicați în activități sportive, inclusiv în administrarea 
domeniului, cunoaștem bine aceste provocări, pentru că ne con-
fruntăm zi de zi cu ele, străduim pentru a identifica soluții și căi 
pentru a le depăși. Nu voi insista asupra parcursului meu sportiv 
și profesional. La o anumită etapă, m-am angajat plenar în admi-
nistrarea sportului, nu pentru a etala regaliile obținute, dar pentru 
că este o activitate de suflet pentru mine și o motivație continuă. 
M-am implicat pentru a împărtăși din experiența și cunoștințele, 
pe care le-am acumulat ca sportiv, dar și administrator, fiind ghi-
dat de un singur motou – doar fiind uniți putem aduce schimbări 
pozitive, depăși obstacolele și susține dezvoltarea sportului autoh-
ton.

Alegerile în cadrul CNOS din acest an au o semnificație aparte. 
Suntem la debutul demarării unui nou ciclu Olimpic – pregătiri-
le pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Pornim cu toții, cei 
din familia olimpică, la un nou drum și avem certa convingere, că 
sportul poate contribui la transformarea durabilă a vieții fiecărui 
membru al societății – prin sport și antrenarea populației în practi-
carea exercițiului fizic vom aduce un nou suflu în promovarea, dez-
voltarea statului Republica Moldova. Federațiile sportive, cluburi-
le, asociațiile din domeniu, antrenorii, sportivii, managerii sportivi 
sunt determinați să depună un efort sporit pentru ca utilitatea so-
cială a sportului să fie apreciată la justa valoare. Acest deziderat 
m-a motivat să-mi înaintez candidatura la funcția de Președinte 
al Comitetului Național Olimpic și Sportiv pentru un nou mandat. 
În intenția mea,  mă bazez pe încurajările de susținere a multor 
membri ai CNOS de a continua efortul nostru comun de promo-
vare a sportului și de asigurare a unui proces adecvat de pregătire 
a Echipei Olimpice pentru participare la ediția Jocurilor Olimpice 
de la Paris 2024, dar și a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing 
2022. Experiența mea, ca sportiv de performanță, antrenor și ma-
nager sportiv îmi permite să înțeleg și să conștientizez probleme-
le existente și ulterior să propun, împreună cu echipa Comitetului 
Național Olimpic și Sportiv, soluții concrete de depășire a acestor 
probleme. În activitatea de Președinte, sper să pot beneficia de 
susținerea și încrederea membrilor CNOS pentru a servi în conti-
nuare cauzei și intereselor membrilor Familiei Olimpice.

Program al candidatului la funcția
de Președinte al CNOS,
dublu Campion Olimpic, 
multiplu Campion Mondial, antrenor

NICOLAE JURAVSCHI
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Principiile de bază, pe care se va axa și în continuare activitatea 
mea de conducător sportiv, dar și cea de antrenor, sunt cele ce vor 
constitui piatra de temelie a programului – colaborarea, respec-
tul și responsabilitatea.

Pentru dezvolaterea sportului e nevoie de colaborare. Colabo-
rarea implică favorizarea schimbului de experiențe și practici între 
Federațiile Naționale. Colaborarea presupune ameliorarea dialo-
gului la nivel politic în sport pentru a promova interesele sporti-
vilor și antrenorilor, inovațiile și bunele practici atât în sportul de 
performanță, cât și în cadrul sportului cu caracter de masă. 

Respectul este un principiu de bun simț, o atitudine obligato-
rie a unui sportiv în raport cu colegii, dar și în raport cu adversarii 
în cadrul activității sportive. Respectul este un principiu indispen-
sabil și pentru un administrator/manager sportiv. Personal, optez 
pentru respectul oponenților în cadrul campaniei de alegeri, și nu 
numai, astfel, ca să excludem fenomenul de denigrare, care afec-
tează imaginea sportului la general. Sportul trebuie să transmită 
doar mesaje civilizate,  de colaborare în spirit de fair-play și de ac-
țiuni conjugate.

Responsabilitatea pentru acțiunile efectuate și rezultatele obți-
nute – de la sportiv și antrenor,  la conducerea Federației Sportive, 
funcționari publici, parteneri și sponsori. Responsabilitatea, care 
va caracteriza perioada ce urmează, este una foarte importantă 
– să asigurăm buna pregătire a sportivilor către Jocurile Olimpice 
de la Paris 2024, dar și promovarea sportului, a exercițiului fizic în 
societate. Mă oblig să respect și să țin cont de toate propunerile 
Federațiilor Sportive Naționale, cluburilor sportive, a Agențiilor Te-
ritoriale Olimpice privind dezvoltarea sportului.

Observațiile experților internaționali în domeniul sportului au 
adus în atenție o serie de probleme, constatate la nivel mondial, 
dar și la nivel național, și care afectează nu doar geografia distri-
buției la nivel global/național a performanțelor sportive, dar și po-
pulația în ansamblu. Printre acestea, cele mai importante și care 
afectează practicarea sportului în Republica Moldova se numără:

• accesul inegal al populației la activități sportive, determi-
nat de posibilități inegale de a practica sportul de masă și/sau de 
perfomanță;

• declinul activităților fizice, produs pe fundalul creșterii pro-
centului populației cu probleme de sănătate – boli cardiovascula-
re, obezitate, dificultăți de deplasare etc.;

• starea degradării continue a infrastructurii sportive, lipsa 
condițiilor elementare de a practica sportul, atitudinea neglijentă 
a autorităților publice în raport cu populația care practică exerci-
țiul fizic;

• abandonul prematur al activității sportive în jurul vârstei de 
14-16 ani.
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    Urmare celor menționate anterior, Programul meu de activi-
tate are la bază mai multe  direcții strategice, din care decurg mai 
multe acțiuni de amploare cum ar fi:

Obținerea succesului sportiv la competițiile internaționale ma-
jore (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europe-
ne, Cupe Mondiale și Europene) este un criteriu important pentru 
un număr tot mai mare de țări. Atât politicul, cât și mass-media, 
consideră numărul de medalii un indicator al succesului sportiv 
pe plan internațional, al afirmării și promovării internaționale a na-
țiunilor, precum și un element fundamental al brandului de țară 
pentru orice stat.

Astfel, obiectivele strategice pentru prioada 2021-2024 sunt:

• elaborarea și promovarea Strategii Naționale de Dezvolta-
re a Sportului. Comitetul Național Olimpic și Sportiv se obligă să 
devină inițiatorul elaborării proiectului, care ulterior va fi propus 
autorităților pentru preluare/definitivare;

• adoptarea Programului Comitetului Național Olimpic și 
Sportiv pentru pregătirea și participarea Republicii Moldova la Jo-
curile Olimpice de la Paris 2024;

• contribuirea prin implicare directă (propuneri, dezbateri) la 
adoptarea noii Legi cu privire la cultura fizică și sport și adoptarea 
unui Program național de implementare a acesteia;  

• contribuirea prin expertiză/propuneri de text, la adoptarea 
noii legislații naționale de prevenire și combatere a dopajului în 
sport.

OBIECTIVE  STRATEGICE
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• asigurarea unei prezențe mai substanțiale ale atletiților 
Olimpici în cadrul Comitetului Executiv. Prin integrarea sportivilor 
de performanță în componența organelor de conducere ale Comi-
tetului Național Olimpic și Sportiv, inclusiv ale Federațiilor Sportive 
Naționale afiliate, putem contribui la incluziunea socială și încura-
jarea activității lor profesionale;

• promovarea în continuare a practicii convocării unor ședin-
țe semestriale, extinse ale Comitetului Executiv cu participarea Fe-
derațiilor Sportive Naționale pentru a examina subiecte strategice 
de dezvoltare;

• extinderea modelului colegial de administrare, prin impul-
sionarea activității Comisiilor de specialitate ale Comitetului Na-
țional Olimpic și Sportiv. Promovarea în funcții de conducere ale 
Comisiilor nominalizate a președinților și secretarilor generali din 
partea Federațiilor Sportive Naționale;

• promovarea femeilor la conducerea organelor statutare ale 
CNOS, inclusiv în componența Comitetului Executiv, a Comisiilor 
de specialitate;

• identificarea noilor  surse și modalități de finanțare a activi-
tății Comitetului Național Olimpic și Sportiv, extinderea conlucrării 
cu potențialii sponsori ai Mișcării Olimpice;

• susținerea și promovarea activității Agențiilor Teritoriale 
Olimpice și Sportive, intensificarea dialogului cu autoritățile publi-
ce locale întru acordarea suportului necesar structurilor respecti-
ve;

• asigurarea unui dialog permanent și constructiv cu Pre-
ședinția, Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova în contextul 
elaborării și implementării unor strategii și programe de dezvolta-
re a sportului autohton. Prezentarea de propuneri pentru elabora-
rea unui Program Național de pregătire și participare a sportivilor 
din Republica Moldova la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

ADMINISTRAREA COMITETULUI 
NAȚIONAL OLIMPIC ȘI SPORTIV ȘI A 
STRUCTURILOR SALE TERITORIALE
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• continuarea și extinderea susținerii financiare a sportivilor 
de performanță/antrenorilor, inclusiv ale rezervelor olimpice, prin 
acordarea de burse, din cadrul Programului Solidarității Olimpice. 
Diversificarea surselor de susținere a sportivilor de performanță,  
din surse de sponsorizare;

• promovarea acțiunilor de mediatizare a sportivilor de per-
formanță, identificarea și implementarea activităților întru pro-
tejarea sportivilor, eliminarea impedimentelor existente pentru 
practicarea sportului;

• susținerea elaborării și promovării bazei normative a spor-
tului profesionist, a statutului antrenorului sportiv, inclusiv a ca-
drului legislativ cu privire la salarizarea sportivilor profesioniști, ai 
antrenorilor, altor membri ai organelor de conducere;

• impulsionarea și diversificarea activităților de colaborare 
cu Comisia Atleților Olimpici și Asociația Atleților Olimpici. Implica-
rea plenară a acestora în derularea programului ,,Lecții Olimpice”;

• asigurarea durabilă a unui parteneriat cu Ministerul Edu-
cației și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apă-
rării pentru susținerea și promovarea sportivilor de performanță, 
membri ai Cluburilor Sportive din subordine;

• instituirea,  pe lîngă Comitetul Național Olimpic și Sportiv , 
a unui Centru de Pregătire și Perfecționare a Antrenorilor, promo-
varea practicilor internaționale de formare a acestei categorii de 
specialiști în sport;

• susținerea antrenorilor sportivilor de performanță prin 
acordarea de burse de excelență.

SUSȚINEREA SPORTIVILOR
ȘI ANTRENORILOR
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• promovarea și diversificarea ,,culturi sportive” în instituțiile 
de învățământ, cultivarea interesului pentru practicarea exercițiu-
lui fizic și a sportului, a modului sănătos de viață;

• semnarea și implementarea unui  Memorandum de co-
laborare cu Ministerul Educației și Cercetăriii pentru promovarea 
Proiectului  ,,Lecții Olimpice în școli”. Susținerea inițiativei Federa-
țiilor Sportive Naționale de promovare a probelor sportive în insti-
tuțiile de învățământ;

• intensificarea parteneriatului cu Federația Sportului Școlar 
întru promovarea sportului în mediul instituțiillor de învățământ;

• amplificarea activităților de promovare a culturii olimpice 
prin intermediul mediatizării valorilor olimpice, asigurarea institu-
țiillor interesate cu suport video/documentar dedicat Olimpismu-
lui și a activităților sportive;

• diversificarea activităților organizate de către Muzeul Olim-
pic, continuarea completării fondurilor Muzeului cu noi materiale/
exponate. Amplificarea procesului de digitalizare a fondurilor Mu-
zeului Olimpic;

• asigurarea continuității și diversificarea acțiunilor dedicate 
marcării Zilelor Olimpice, a Zilei Sportului și a Mișcării Olimpice.

PROMOVAREA MIȘCĂRII OLIMPICE, 
CULTURII ȘI EDUCAȚIEI OLIMPICE    

• implicarea activă în activitatea comisiilor/grupurilor de lu-
cru pentru elaborarea noii Legi cu privire la cultura fizică și sport;

• participarea și prezentarea de propuneri în activitatea de 
elaborare/perfecționare a bazei normative (hotărâri de Guvern, 
alte acte normative);

• particparea la activitatea comisiilor/grupurilor de lucru, 
convocate  de Președinție, Parlament și Guvern la subiectul elabo-
rării și perfecționării bazei normative a dezvoltării sportului;

• asigurarea participării reprezentanților CNOS în cadrul co-
misiilor specializate ale Ministerului Educației și Cercetării pe pro-
bleme de sport.

CONTRIBUȚIA CNOS LA ELABORAREA ȘI 
PERFECȚIONAREA BAZEI LEGISLATIVE ȘI 
NORMATIVE A DEZVOLTĂRII SPORTULUI
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• înaintarea propunerilor și inițiativelor pentru elaborărea și 
perfecționărea bazei normative de dezvoltare a sportului național;

• semnarea și implementarea acordurilor de colaborarea ale 
Agențiilor Teritoriale Olimpice și Sportive cu autoritățile publice lo-
cale, în promovarea olimpismului și dezvoltarea sportului, în plan 
local;

• realizarea, în comun cu administrația publică centrală și 
cea locală,  a proiectelor de organizare a Zilelor Olimpice, a Zilei 
Sportivului și Mișcării Olimpice.  

COLABORAREA CU AUTORITĂȚILE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTALE ȘI 
LOCALE ÎN PROBLEMELE DE 
DEZVOLTARE A SPORTULUI

• inițierea, de comun acord, cu autoritățile publice centrale și 
locale, structurile sportive (Federații, Asociații, Cluburi Sportive) a 
elaborării unui Program Național Operațional de Asistență Tehni-
că privind construirea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 
sportive;

• promovarea, cu susținerea logistică și financiară a structu-
rilor sportive internaționale (CIO, FI, agenți economici) a unor pro-
iecte de construcție a bazelor de pregătire olimpică;

• elaborarea și promovarea activităților promoționale de 
atragere a mediului de afaceri în susținerea proiectelor de dezvol-
tare și fortificare a infrastructurii sportive la nivel național, precum 
și la nivel local. 

OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE 
A INFRASTRUCTURII SPORTIVE
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• elaborarea și aprobarea unui Regulament-model cu privire 
la combaterea violenței în sport. Familiarizarea Federațiillor Sporti-
ve Naționale cu principiile combaterii violenței în practicarea spor-
tului, inclusiv în cadrul organizării și desfășurării activităților sporti-
ve;

• asigurarea continuității Proiectului Consiliului Europei 
,,Combaterea violenței în sport în mediul copiilor”, realizat în parte-
neriat cu AO ,,AVE Copiii”. Implicarea Fedrațiilor Sportive Naționa-
le, a cluburilor și altor structuri sportive în realizarea Proiectului; 

• realizarea, în comun cu Agenția Națională Antidoping, a 
Programului Național de prevenire și combatere a dopajului în 
sport;

• susținerea campaniei naționale de sensibilzare a structuri-
lor sportive, a sportivilor de prevenire și combatere a utilizării sub-
stanțelor dopante. 

COMBATEREA VIOLENȚEI, PREVENIREA  
ȘI COMBATEREA DOPAJULUI ÎN SPORT

• perfecționarea și dezvoltarea în continuare a paginii ofi-
ciale a Comitetului Național Olimpic și Sportiv www.olympic.md.  
Asigurarea operativității și obiectivității informațiilor plasate pe pa-
gina oficială;

• asigurarea unei reconectări modernizate/actualizate cu 
membrii Comitetului Național Olimpic și Sportiv prin noi instru-
mente numerice și digitale;

• informarea membrilor CNOS cu privire la activitatea or-
ganelor de conducere ale CNOS, inclusiv cu privire la rezultatele  
efectuării auditului anual al utilizării bugetului, ale controalelor ofi-
ciale, realizate de către Solidaritatea Olimpică, instituțiile naționale 
financiare și de control;  

• continuarea editării anuale a revistei Comitetului Național 
Olimpic și Sportiv ,,Panorama Olimpică”;

• extinderii practicii organizării regulate a  conferinților de 
presă pe subiecte de interes public;

• colaborarea cu Asociația Presei Sportive, instituțiile media, 
alți subiecți interesați în asigurarea dreptului la informare.

TRANSPARENȚA ÎN ACTIVITATEA CNOS
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Unii oponenți, inclusiv prin intermediul instituțiilor media, vin 
cu opinii critice în adresa mea pentru faptul, că într-o perioadă,  
am fost implicat direct în activități politice, fiind deputat în Parla-
mentul Republicii Moldova. Doresc să vă mărturisesc că implica-
rea în viața politică a fost dictată de o singură dorință – protejarea 
și promovarea sportului național, adoptarea unor mecanisme  de 
susținere a sportivilor și antrenorilor. În calitatea mea de deputat, 
am prezentat și  am contribuit plenar la promovarea și adoptarea 
unor inițiative legislative de susținere a sportivilor și antrenorilor, 
cum ar fi – stabilirea cadrului legislativ de acordare de burse spor-
tivilor/antrenorilor, atribuțiile și competențele federațiilor sportive, 
stabilirea rentei viagere pentru sportivi/antrenori după retragerea 
din activități sportive etc. Deopotrivă, am contribuit la susținerea 
legislativă a implementării unor proiecte, cum ar fi – modernizarea 
pistelor de atletism de la Stadionul ,,Dinamo”, asigurarea scutirilor 
fiscale/vamale a importului terenurilor de fotbal, echipamentelor 
sportive ale Federațiilor Naționale; instituirea Zilei Sportivului și a 
Mișcării Olimpice ș.a. La adoptarea anuală a Bugetului național  
am străduit și obținut suplimentarea alocațiilor pentru dezvoltarea 
sportului. Dar, au fost și momente mai puțin îmbucurătoare – mul-
ți politicieni nu au conștientizat necesitatea primordială a dezvol-
tării sportului, implicit, a fortificării sănătății populației. Din aceste 
considerente, consider, în continuare, că sportul poate și trebuie 
promovat, primordial de oameni dedicați domeniului –foști și ac-
tuali sportivi, antrenori, administratori sportivi s.a. 

Cu toții facem parte dintr-o familie - Familia Olimpică. Am certa 
convingere că, doar fiind uniți, vom reuși să ducem mai departe 
cauza dezvoltării și promovării sportului național.

Uniți prin sport. Uniți pentru dezvoltarea sportului.

VĂ MULȚUMESC!


