
Programul de acţiuni al dlui Ion Gheorghiu, candidat la
1funcția de Preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic şi

Sportiv (CNOS) pentru Ciclul Olimpic 2021-2024

Programul propus spre analiză se bazează
pe principiile fundamentale ale Mişcării Olimpice
pentru asigurarea și stabilitatea activității CNOS.

Misiunea mea este de a promova sportul și
Mișcarea Olimpică pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, de a încuraja și promova etica sportului
corect și buna guvernare în sport, precum și a
educației tinerilor prin sport.

Valorile care stau la baza realizării
programului propus sunt Onestitatea, Performanța
și Transparența.

Onestitatea este întotdeauna esențială, indiferent dacă este vorba de sport,
școală sau viață. Dacă ești sincer, vei fi mereu răsplătit și respectat.

Performanța în majoritatea sporturilor depinde de condiția fizică a atletului, și
anume de investițiile și condițiile create pentru ca sportivii să obțină rezultate și mai
important, să rămână să reprezinte R. Moldova în continuare.

Transparența este indispensabilă nu doar în sport dar și pentru organizarea
proceselor în cadrul organizației, pentru reflectarea cheltuielilor, indicatorilor de
performanță și pentru implementarea practicilor „bunei guvernări”.

Principalele acţiuni preconizate pe parcursul Ciclului Olimpic 2021-2024 vor fi
direcţionate spre realizarea programelor de promovare a mişcării olimpice şi dezvoltarea
sportului în Republica Moldova.

În prezent, mişcarea olimpică şi sportivă din Republica Moldova se confruntă cu
lacune în exercitarea funcţiilor de bază din cauza lipsei unei surse financiare stabile.

Politica statului în promovarea şi susţinerea mişcării olimpice şi dezvoltarea
sportului în ţară este şi va fi prioritară. În acelaşi timp, atragerea sponsorizărilor din
partea antreprenorilor pentru susţinerea mişcării olimpice şi dezvoltarea sportului este
un scop primordial în programul meu de activitate.

În competenţa CNOS intră responsabilitatea de a promova şi a transpune în
practică idei inovatoare, strategii de dezvoltare care să conecteze sportul moldovenesc
la realităţile naţionale şi internaţionale.

CNOS trebuie să-şi asume obligaţia de element unificator şi stabilizator a legăturii
între:

1. sportul de performanţă
2. rezervele olimpice şi
3. sportul cu caracter de masă.

Construcţia acestei piramide trebuie să dispună de temelia trainică a unei
infrastructuri modeme, solide şi accesibile pentru toţi, începând de la cei care fac primii
paşi în sport până la atleții de elită. Îmi propun să solicit ca întreaga structură



administrativă să-şi organizeze activităţile în mod transparent, responsabil şi, în aceeaşi
măsură, eficient.

În Ciclul Olimpic 2021-2024, CNOS va activa pentru consolidarea potenţialului
intelectual și economic al organizaţiilor statale obşteşti şi private, a oamenilor de afaceri
în realizarea următoarelor programe:

a) Programul „Sportivii de performanţă”

Pentru participarea reuşită a ţării noastre la Jocurile Olimpice, pregătirea
sportivilor trebuie fie asigurată integral pe parcursul întregului Ciclu Olimpic, permanent
şi sistematic. În acest sens îmi asum responsabilitatea de a acumula mijloace financiare
de la sponsori (granturi) pentru asigurarea cu burse de pregătire a 60-80 de sportivi şi
antrenori, care vor completa lotul de bază, de schimb şi rezerve. Anual, pentru
realizarea acestui program voi tinde să acumulez de la sponsori suma de 1,5-2 milioane
de lei. Bursele de la Solidaritatea Olimpică vor fi repartizate suplimentar.

- Reanimarea activităţii Şcolilor şi Centrelor Naţionale Olimpice de pregătire a
Rezervelor Olimpice din zone. Trierea, selecţia şi includerea sportivilor talentaţi în
loturile olimpice de pregătire pentru concursuri internaţionale.

- Elaborarea programului de integrare socială pentru sportivii de performanţă
care își propun să se retragă din cariera activă, în colaborare cu proiectele similare
înaintate de instituţiile de profil ale statului.

- Construirea bazei de pregătire Olimpică proprie, înzestrată cu utilaj şi tehnologii
moderne care să corespundă cerinţelor medico-ştiinţifice contemporane de pregătire a
sportivilor de performanță.

- Renovarea şi dotarea liceelor sportive din ţară ca un prim pas de pregătire a
rezervelor olimpice în baza unei infrastructuri cu utilaje şi atribuţii indispensabile pentru
antrenamente intensive şi condiţii necesare recuperării şi restabilirii după efort fizic.

- Organizarea evenimentelor publice și susținerea programelor care promovează
modul activ de viață și practicarea sportului de către întreaga societate.

- Susținerea cluburilor şi școlilor sportive pentru copii. Lansarea campaniilor
informative, atragerea mijloacelor financiare, inclusiv donaţii bănești sau de utilaje şi
echipament sportiv.

- Revizuirea şi adoptarea Planului de activitate al Agenţiei Naţionale Antidopaj
(ANAD). Respectarea şi conformarea strictă potrivit normelor interne şi internaţionale
anti-doping. Sprijinirea ANAD în activităţile şi demersurile sale la nivel internaţional, în
special cu Agenţia Mondială Anti-Doping (WADA). Solicitarea controlului doping în
timpul şi înafara competiţiei. Sportivii Olimpici care se vor clasa pe locurile premiante la
Campionatele Europene (I-II),
Mondiale (I-III), Jocurile Olimpice (I-IV) vor fi susținuți material cu câte un apartament.

b) Programul „Federaţiile sportive”

Responsabilitatea pentru pregătirea lotului olimpic le revine Federaţiilor de profil,
care la ora actuală nu se bucură de o susţinere suficientă atât din partea organizaţiilor
statale, cât şi din partea CNOS.



Federaţiile sportive și primordial cele ce au reprezentanţii lor în cadrul lotului
olimpic nu dispun de surse financiare necesare, care le-ar permite să desfăşoare o
activitate mai amplă și mai eficientă.

Pentru lichidarea acestei lacune, în calitate de candidat la postul de Preşedinte
al CNOS, îmi asum responsabilitatea de a acumula mijloace pentru susţinerea
financiară a federaţiilor sportive.

Federaţiile care au avut participanţi la Jocurile Olimpice precedente vor fi incluse
în prima categorie de finanţare, celelalte federaţii care conduc probele olimpice - în
categoria a doua, iar federaţiile neolimpice - în categoria a treia. Pe parcursul Ciclului
Olimpic, metodologia poate fi schimbată în baza rezultatelor sportive.

Susţinerea federaţiilor sportive naţionale în relaţiile lor cu organizaţiile naţionale
şi internaţionale pe ramuri de sport în vederea atragerii în Republica Moldova a cât mai
multor competiţii şi evenimente de nivel internaţional pentru promovarea şi susţinerea
imaginii ţării noastre pe arena internaţională.

Pentru îndeplinirea acestui program vor fi atrase sponsorizări anuale în mărime
de minim 1 milion de lei.

Federaţiile vor avea autonomie în repartizarea acestor mijloace financiare, fie
pentru achitarea salariilor unor persoane cu funcţii de răspundere, fie pentru
organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şi cantonamentelor de pregătire.

În prezent doar unele dintre federaţii dispun de propriul sediu, majoritatea
desfăşurându-şi activitatea la domiciliul preşedinţilor. Ţinând cont de acest fapt, pe
parcursul ciclului olimpic, voi întreprinde măsuri concrete pentru a procura cu ajutorul
oamenilor de afaceri un spațiu unde vor fi dislocate toate federaţiile sportive,
asigurându-le şi utilajul necesar.

c) Programul Organizaţiilor Obşteşti „Agenţiile teritoriale olimpice”

În prezent, în mai multe raioane ale Republicii sunt create Organizaţii Obşteşti,
Agenţii teritoriale olimpice, dar care nu dispun de susținerea CNOS.

În viziunea mea, acestea ar putea juca un rol important în promovarea mişcării
olimpice şi sportive în raioane, în cazul în care ar putea dispune de condiţii adecvate în
activitatea lor. Am convingerea că voi reuşi să stabilesc un acord de cooperare cu
Comitetele Raionale, astfel încât aceste agenţii olimpice să devină cu adevărat
principalul factor în promovarea mişcării olimpice, precum și pentru organizarea şi
desfăşurarea acţiunilor sportive în raioane. Îmi propun să identific o soluție legală care
să asigure remunerarea permanentă și regulată a directorilor Agenţiilor. Pentru
îndeplinirea acestui scop voi atrage surse financiare anual în suma de circa 1 milion de
lei.

d) Programul „Promovarea idealurilor Olimpice”

Spiritul și ideile olimpice pot fi cunoscute de generațiile tinere numai prin
informare constantă. De aceea, prin intermediul televiziunii, radioului, mass-media
online voi organiza și promova mai multe concursuri, lecţii, întâlniri cu copiii şi tinerii. Voi
susține desfășurarea ediţiilor speciale/emisiunilor la televiziune și a articolelor în presa



scrisă dedicate sportului. Voi participa la organizarea competiţiilor speciale consacrate
evenimentelor olimpice.

1. Integrarea mai eficientă CNOS în structurile mişcării olimpice Internaţionale va fi
una din priorităţile mele în calitate de Preşedinte. Voi păstra cu diplomație relațiile
deja stabilite şi voi întreprinde eforturi noi pentru dezvoltarea lor mai fructuoasă.

2. Voi conlucra activ cu insituțiile de stat de specialitate. De comun acord vom stabili
punctele magistrale, metodele şi strategia loturilor naţionale în procesul de
pregătire a sportivilor pentru Jocurile Olimpice.

3. Sistematic voi prezenta Guvernului, Parlamentului şi Preşedintelui Republicii
Moldova informaţii despre evenimentele principale în mişcarea olimpică din ţară
şi la nivel internaţional, şi, la necesitate, voi prezenta proiectele de dispoziţii şi
legi pentru susţinerea mişcării olimpice şi sportive în țara noastră.

4. Voi dirija activitatea CNOS în strictă conformitate cu Carta Olimpică şi Statutul
înregistrat. Nu voi permite abateri.

5. Voi promova cu insistenţă valorile olimpice. De un sprijin material se vor bucura
veteranii sportului moldovenesc, care s-au jertfit în numele sportului, au adus
contribuţii remarcabile în pregătirea sportivilor şi dezvoltarea sportului pentru
întreaga țară.

6. Voi contribui la elaborarea Strategiei de dezvoltare a culturii fizice şi sportului.

e) Programul „Asigurare metodico-ştiinţifică a loturilor naţionale
olimpice”

1. Fondarea Institutului de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Culturii Fizice şi
Sportului.

2. Voi susține crearea a trei Centre Ştiinţifice:
a) Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Sportului de Performanţă;
b) Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Sportului pentru Toţi;
c) Centrul de Reabilitare şi Recuperare a membrilor Lotului Olimpic.

3. Formarea grupelor ştiinţifice de control pentru fiecare probă sportivă.
4. Organizarea reuniunilor, simpozioanelor, congreselor şi conferinţelor ştiinţifice în

domeniul culturii fizice şi sportului.
5. Asigurarea federaţiilor naţionale, liceelor sportive, cluburilor sportive, şcolilor

sportive cu literatură didactică conform specialității.
Toate acestea propuneri vor fi realizate prin intermediul Academiei Olimpice şi

Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.

f) Programul „Cei mai buni”

Adesea auzim că „tinerii sunt viitorul”, totuși, consider că tinerii constituie
prezentul și necesitățile lor la fel.

În acest context va fi elaborat un program separat dedicat consolidării
capacităților tinerilor talente sportive.



Îmi propun ca cei mai talentati copii si studenti din raioanele Moldovei sa
beneficieze de studii si conditii de antrenamente in Chisinau cît și cazare.

Voi forma relații durabile și de încredere cu instituțiile de presă

Voi sprijini iniţiativele jurnalistice care presupun lucrări cu impact larg în
reflectarea şi mediatizarea activităţilor organizate sub egida CNOS, în promovarea
imaginii antrenorilor şi sportivilor, a promovării și încurajării modului sănătos de viaţă.

Totodată, în contextul obiectivelor propuse de promovare a sportului și Mișcării
olimpice, îmi propun să cresc numărul jurnaliştilor care să poată avea acces la cele mai
importante concursuri patronate de CIO.

Transparența si Buna Guvernare:

Din punctul meu de vedere, și nu numai, lacunele în gestionarea CNOS (care
au impact direct asupra organizațiilor membre) se datorează lipsei transparenței și
principiilor fundamentale de „bună guvernare”. În acest sens îmi asum:

- Elaborarea participativă și reprezentativă a documentelor strategice ale organizației.
- Monitorizarea și publicarea regulată anuală a rapoartelor de activitate și a celor
financiare.

- Constituirea unui birou reprezentativ incluziv și pe principii democratice.
- La necesitate realizarea auditorilor interne regulate.
- Publicarea constantă a informației și noutăților, transparent, fără preferințe către

toate organizațiile membre cît și pe pagina organizației.

Vă asigur că odată cu implementarea acestor programe, mişcarea olimpcă din
Republica Moldova îşi va recăpăta vigoarea şi respectul pe care îl merită la nivel
național și mondial.

În încheiere vreau să subliniez următoarele:
În cazul în care candidatura mea va fi aleasă, vom munci cu dăruire pentru rezultate
excelente ale mişcării olimpice şi sportive din țara noastră.


