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Stimați delegați ai Adunării Generale, reprezentanți ai membrilor afiliați,

Stimați colegi,

Onorată asistență,

Astăzi ne-am convocat la ceas de bilanț. Pe parcursul ultimilor doi ani, 
practic, am străduit să diversificăm în măsura posibilităților întrunirile și șe-
dințele, convocate în cadrul Familiei noastre Olimpice. Condițiile sanitare și-
au impus regulile lor stricte. Dar viața avansează, și astăzi ne bucurăm să fim 
împreună la Forul Suprem al activității sportului Olimpic – Adunarea  Gene-
rală de dare de seamă și alegeri.

În condițiile vitrege ale pandemiei, sportul mondial a dat dovadă de fermi-
tate și perseverență, organizând competiții internaționale, și, evident, eveni-
mentul care încununează munca tuturor sportivilor, antrenorilor, managerilor 
sportivi – Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo. 

Astfel, Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, amânate pentru perioada 23 
iulie – 8 august 2021, au marcat sfârșitul unui ciclu olimpic prelungit cu un 
an de zile, care a fost deosebit de complicat și responsabil pentru întreaga 
mișcare sportivă.   

Pe parcursul acestui ciclu olimpic 2017 – 2021, membrii Comitetului Exe-
cutiv au prezentat anual membrilor CNOS, în cadrul Adunărilor Generale or-
dinare, rapoartele organelor de conducere și control. Informații desfășurate 
cu privire la activitatea CNOS au fost, de asemenea, prezentate și în revista 
anuală a CNOS „Panorama Olimpică”.  

În continuare, membrii Comitetului Executiv prezintă membrilor CNOS ra-
portul de activitate pentru anul 2021. 
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Stimați membri ai CNOS din Republica Moldova,

Din cauza amânării Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru perioada 23 iu-
lie – 8 august 2021, toate gândurile și eforturile noastre în anul 2021 au fost 
îndreptate către acest eveniment sportiv major.  

Procesul de pregătire și participare a Echipei Olimpice către aceste Jocuri 
a fost marcat de diverse circumstanțe imprevizibile, legate de pandemia de 
COVID-19. Șeful de misiune a Echipei Olimpice pentru Jocurile Olimpice de 
la Tokyo 2020 a asigurat informarea regulată a reprezentanților Federați-
ilor Naționale  cu privire la regulile și contra-măsurile, elaborate de CIO și 
Comitetul Organizatoric al Jocurilor Olimpice. Pentru prima dată, CIO a insti-
tuit o funcție nouă în cadrul Echipelor Olimpice – ofițer anti-covid, date fiind 
condițiile speciale, marcate de restricțiile pandemice, în care este organizată 
această ediție a Jocurilor Olimpice. Această funcție a fost exercitată de Lari-
sa Popova, vice-președinte al CNOS. În vederea asigurării tuturor membrilor 
Echipei Olimpice cu un număr necesar de vaccinuri anti-covid, CNOS a inițiat 
un dialog constructiv cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. De 
asemenea, în urma unui contract de colaborare cu rețeaua națională MedEx-
pert, CNOS a asigurat efectuarea testelor PRC cu 72 și 24 ore până la plecare 
pentru sportivii, antrenorii și oficialii, care au făcut deplasarea la Tokyo. În 
vederea respectării protocoalelor de deplasare a sportivilor către Jocurile 
Olimpice, un laborator de prelevare a probelor a fost delegat chiar în incinta 
CNOS, fapt ce a redus semnificativ contactul sportivilor cu alte persoane.

Luând în considerare contextul pandemic în care au avut loc Jocurile 
Olimpice de la Tokyo 2020, atribuțiile și responsabilitățile CNOS au crescut 
enorm. Pentru a respecta toate regulile în condițiile pandemice și a proteja 
sănătatea sportivilor, Comitetul Internațional Olimpic a elaborat 3 versiuni de 
playbook (ghidul de conduită etică în contextul COVID-19), ultimul fiind pre-
zentat în iunie 2021. Totodată, au fost create două aplicații speciale (OCHA și 
COCOA), care au fost instalate în telefoanele mobile ale sportivilor/antreno-
rilor/oficialilor înainte de a intra în Japonia. Toate aceste cerințe au însemnat 
o mobilizare maximă din partea angajaților CNOS, care au organizat ședințe 
online și cu prezență fizică cu scopul de de a informa și pregăti toți membrii 
Echipei Olimpice în mod corespunzător. Este de menționat, că datorită efor-
tului depus, misiunea olimpică a delegației Republicii Moldova a fost încheiată 
cu succes. 

Din cauza amânării Jocurilor Olimpice, lupta pentru calificările olimpice a 
fost foarte dură și a continuat și în prima jumătate a anului 2021. În total, 21 
de sportivi au obținut dreptul de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo 
2020. Republica Moldova a participat cu un efectiv de 20 de sportivi, dat fi-
ind faptul că Radu Albot a renunțat la participarea olimpică, din cauza unor 
accidentări sportive. 

REZULTATELE SPORTIVILOR MOLDOVENI LA JO TOKYO 2020 
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Arcașii Dan Olaru și Alexandra Mîrca au fost desemnați de Comitetul Exe-
cutiv al CNOS în calitate de purtători de drapel la ceremonia de deschidere 
a Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020. Până în prezent se desemnau fie un 
bărbat, fie o femeie pentru a purta drapelul țării la ceremoniile de deschi-
dere și închidere a Jocurilor Olimpice. În vederea transmiterii unui mesaj de 
egalitate între sexe, CIO a schimbat protocolul în 2020, astfel încât CNO pot 
desemna deja un bărbat și o femeie ca purtători de drapel. 

Ceremoniile de deschidere ale Jocurile Olimpice reprezintă un spectacol 
extraordinar, oferind o explozie uimitoare de culoare și muzică, care permite 
țărilor participante să-și demonstreze identitatea. Pentru a amplifica identi-
tatea noastră națională, membrii Echipei Olimpice a Republicii Moldova au 
purtat cu mândrie ie și cămăși naționale.  

Pe data de 28 iunie 2021, membrii Echipei Olimpice a Republici Moldova 
au avut onoarea să fie primiți de către Excelența Sa Doamna Maia Sandu, 
Președintele Republici Moldova. Președintele țării a înmânat Drapelul Repu-
blicii Moldova arcașilor Dan Olaru și Alexandra Mîrca și a ținut să transmită 
tuturor sportivilor calificați drum bun și mult succes în competiția acerbă ca-
re-i așteaptă. Ambii arcași au declarat că sunt mândri și onorați că vor purta 
Drapelul Republicii Moldova la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpi-
ce. Într-o atmosferă caldă și amiabilă, președintele CNOS Nicolae Juravschi 
a prezentat toți membrii Echipei Olimpice și a oferit Excelenței sale Doamnei 
Maia Sandu mascota Drăgușor și revista „Panorama Olimpică”. Evenimentul 
a luat sfârșit cu o fotografie de grup în fața clădirii prezidențiale.  

Comitetul Executiv al CNOS a desemnat atletul Andrian Mardare în cali-
tate de portdrapel al Echipei Olimpice a Republicii Moldova la ceremonia de 
închidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, care a avut loc pe data de 8 
august 2021. 
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PARTICIPAREA SPORTIVILOR MOLDOVENI
LA JOCURILE OLIMPICE DE LA TOKYO 2020

Astfel, Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 sunt deja istorie. Competițiile 
sportive au fost organizate în condiții dificile de pandemie, de aceea aceste 
Jocuri reprezintă un simbol al speranței, solidarității și păcii. 

Orașul Tokyo a găzduit Jocurile Olimpice de vară pentru a doua oară, după 
ediția din anul 1964. Jocurile Olimpice fusese programate pentru anul 2020, 
dar competiția a fost amânată cu un an din cauza pandemiei de coronavirus. 

La Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 au concurat în total 11 090 de spor-
tivi din 205 state.

Competiția olimpică a fost acerbă, astfel încât doar 93 de țări au câștigat 
medalii la Tokyo. Numărul națiunilor care au luat aurul olimpic a fost și mai 
mic – 65. Delegația olimpică a SUA s-a clasat pe primul loc în clasamentul 
final pe medalii. 

Moldova a încheiat pe locul 86 cu medalia de bronz a canoistului Serghei 
Tarnovschi.

Un gând plin de recunoștință din partea CNOS sportivilor și antrenorilor care 
ne-au reprezentat cu demnitate țara la Jocurile Olimpice! 

Republica Moldova a fost reprezentată de 20 de sportivi la 8 probe: 

- Serghei Tarnovschi (canoe, 1000 metri simplu) - locul 3  

- Victor Ciobanu (lupte greco-romane, 60 kg) - locul 5 

- Anastasia Nichita (lupte feminine, 57 kg) - locul 7 

- Andrian Mardare (atletism, aruncarea suliței) - locul 7

- Daniela Cociu, Maria Olărașu (canoe, 500 metri dublu) - locul 7 

- Marin Robu (haltere, 73 kg) - locul 8

- Elena Cîlcic (haltere, 87 kg) - locul 8 

- Denis Vieru (judo, 66 kg) - optimi de finală, locul 9

- Victor Sterpu (judo, 73 kg) - optimi de finală, locul 9

- Tatiana Salcuțan (natație, 200 metri spate) - locul 11 

- Serghei Marghiev (atletism, aruncarea ciocanului) - locul 12

- Zalina Marghieva (atletism, aruncarea ciocanului) - locul 17 

- Alexei Sancov (natație, 200 metri liber și fluture) - locul 26 

- Dimitriana Bezede (atletism, aruncarea greutății) - locul 29

- Alexandra Emilianov (atletism, aruncarea discului) - locul 30

- Dan Olaru (tir cu arcul) - locul 33

- Alexandra Mîrca (tir cu arcul) - locul 33

- Ana Dulce (tir, 10 metri aer comprimat) - locul 48

- Lilia Fiskovici (atletism, maraton) - locul 54 
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Serghei Tarnovschi (canoe, 1000 metri simplu), discipolul lui Nicolae 
Juravschi, cucerește medalia de bronz pe data de 7 august 2020. O per-
formanță extraordinară a probei de caiac-canoe! El a fost întrecut doar 
de brazilianul Isaquias Queiroz (4:04.408) și chinezul Hao Liu (4:05.724). 
Serghei Tarnovschi a lăsat în afara podiumului sportivi titrați, precum 
campionul mondial și european, Martin Fuksa, care s-a clasat doar pe 
locul 5 la Tokyo, dar și triplul campion olimpic Sebastian Brendel, care 
nu s-a calificat în finală. Medalia de bronz a lui Serghei Tarnovschi vine 
după 25 de ani de la medalia de argint obținută de Nicolae Juravschi și 
Victor Reneiski la canoe dublu în cadrul Jocurilor Olimpice de la Atlanta 
1996. Prin acest succes remarcabil, Serghei Tarnovschi asigură conti-
nuitatea tradițiilor olimpice în canoe, demonstrând că viitorul poate fi 
clădit pe tradițiile și experiența acumulată în trecut. 

Serghei TARNOVSCHI
canoe, 1000 metri - medalie de bronz

SPORTIVII MOLDOVENI AU REALIZAT 10 CLASĂRI ÎN TOP 10
LA JOCURILE OLIMPICE DE LA TOKYO!
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Amânarea cu un an a Olimpiadei, i-a permis lui Victor Ciobanu să se refacă după 
mai multe intervenții chirurgicale și să câștige turneul de calificare de la Sofia. A 
mers foarte montat la Tokyo și a început în forță prima sa Olimpiadă din carieră. 
L-a învins fără drept de apel pe turcul Kerem Kamal și kîrghizul Zholaman Shar-
shenbekov. În semifinale, a dat peste viitorul câștigător al categoriei de greutate 
60 kg, cubanezul Luis Orta. În meciul pentru medalia de bronz a întâlnit vechea 
cunoștință, rusul Serghey Emelin. Discipolul lui Mihai Cucul a cedat cu 1-12 și s-a 
clasat pe un loc onorabil - 5 la Jocurile Olimpice.

Victor CIOBANU
lupte greco-romane, 60 kg - locul 5

Andrian Mardare a reușit din a cincea încercare să arunce sulița la 83,30 metri. 
Elevul lui Valeriu Lungu, care s-a aflat la debut la o ediție a Jocurilor Olimpice, 
a fost singurul cu șase încercări de peste 81 de metri. Campion olimpic a devenit 
Neeraj Chopra (87.58), care a adus Indiei primul titlu olimpic la atletism. 

Înainte de Olimpiadă, pe 8 mai 2021 la Split, Andrian a reușit recordul său perso-
nal - 86.66 metri. Dacă ar fi înregistrat același rezultat și pe 7 august, sportivul 
de 26 de ani ar fi cucerit medalia de argint. 

Andrian MARDARE
atletism, aruncarea suliţei - locul 7

Dubloul Daniela Cociu - Maria Olărașu a surprins mai întâi prin victoria pentru 
calificarea olimpică, ele abia atingând în luna mai vârsta de 21 de ani. Accederea 
în finala de la Tokyo a completat seria rezultatelor foarte bune din 2021. Elevele 
lui Viktor Reneiski au reușit să întreacă dubloul rus și au încheiat pe locul 7, cu 
rezultatul 2:01.750, înregistrând cea mai bună evoluție la canoe feminin din isto-
ria sportului național. Astfel, Daniela Cociu și Maria Olărașu, ghidate de dublul 
campion olimpic Victor Reneiski, continuă cu demnitate tradițiile frumoase ale 
acestei probe de sport. 

Daniela COCIU și Maria OLĂRAȘU 
canoe, 500 metri dublu - locul 7

Anastasia Nichita a întâlnit-o în prima rundă pe nigeriana Odunayo Adekuoroye, 
triplă medaliată la Campionatul Mondial. A fost o reeditare după finala mică de 
la Mondialul din 2019, în care Adekuoroye s-a impus cu 10-0. Nigeriana a condus 
detașat și la Tokyo cu 8-0, dar Anastasia a reușit să-și ia revanșa prin tuș. În mai 
puțin de o oră, eleva lui Tudor Cîrlan a avut următoarea luptă. Adversara a fost 
Evelina Nikolova din Bulgaria, cu 6 ani mai mare. Anastasia a condus cu 3-0, dar 
a cedat victoria în ultimele secunde. Nikolova, care a punctat pentru 4 puncte la 
scorul de 3-2, a cedat în semifinale cu 0-11 luptătoarei din Belarus, Iryna Kura-
chkina, dar apoi a învins-o pe rusoaica Valeria Koblova și s-a ales cu medalia de 
bronz.

Anastasia NICHITA
lupte feminine, 57 kg - locul 7
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Marin Robu a acumulat 330 kg la total în categoria de greutate 73 kg. La stilul 
smuls, Marin s-a clasat pe locul 3 cu rezultatul 155 kg, dar la stilul aruncat a avut 
două tentative nereușite. Pe 6 aprilie 2021, el a urcat pe podium la Campionatul 
European de seniori cu 339 kg la total. Cu acest rezultat, el ar fi ocupat locul 5 
la Jocurile Olimpice. Campion, cu un nou record olimpic, a devenit chinezul Shi 
Zhiyong (364 kg).

Marin ROBU
haltere, 73 kg - locul 8

Elena Cîlcic a înregistrat rezultatul 240 kg la general. La stilul smuls, ea a avut 
două tentative nereușite, dar apoi s-a revanșat la proba aruncat unde a avut al 
7-lea cel mai bun rezultat - 135 kg. Campioană olimpică a devenit chinezoaica 
Zhouyu Wang - 270 kg.

Elena CÎLCIC 
haltere, 87 kg - locul 8

Denis Vieru l-a învins prin ippon pe uzbekul Sardor Nurillaev, luptă care a durat 
12 minute, fiind cea mai lungă de la Tokyo. A urmat duelul cu brazilianul Daniel 
Cargnin. Denis a fost prudent, dar o mică neatenție i-a permis lui Cargnin să reu-
șească procedeul wazzari în minutul 5,22. Brazilianul a cucerit în cele din urmă 
medalia de bronz.

Denis VIERU
judo, 66 kg - locul 9

Victor Sterpu a dispus prin ippon de cubanezul Magdiel Estrada, dar apoi lipsa de 
experiență i-a jucat festa sportivului de 22 de ani. Elevul lui Valeriu Duminică l-a 
întâlnit pe israelianul Tohar Butbul, pe care îl învinsese la începutul anului prin 
ippon la Mastersul de la Doha. Tot de 2 minute a avut nevoie și Butbul pentru a-și 
lua revanșa.

Victor STERPU
judo, 73 kg - locul 9

Moldova a avut pentru prima dată un reprezentant în semifinale la proba de înot 
în ultimii 25 de ani. Tatiana Salcuțan a ajuns în penultimul act, după ce a înre-
gistrat timpul 2:09.98, ceea ce reprezintă un nou record al țării. În semifinalele 
probei 200 metri spate sportiva de 20 de ani a obținut rezultatul 2:10.09. Tatiana 
a concurat și la 100 metri spate, unde s-a clasat pe locul 28, cu rezultatul 1:01.59.

Tatiana SALCUȚAN
înot, 200 metri spate - locul 11
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Serghei Marghiev s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în finală la Jocurile 
Olimpice după ce a înregistrat rezultatul 75,94 metri. A doua zi, el a aruncat cio-
canul la o distanță de 75,24 metri și nu a reușit clasarea în top 10 la fel ca la Rio. 
De această dată, elevul lui Soslan Marghiev a ocupat locul 12. Recordul său per-
sonal este 78.87 metri.  Campion olimpic a devenit polonezul Wojciech Nowicki 
(82.52 metri). Serghei a concurat pentru a treia oară la Jocurile Olimpice.

Serghei MARGHIEV
atletism, aruncarea ciocanului - locul 12

Zalina Marghieva
atletism, aruncarea ciocanului - locul 17

Alexei Sancov
nataţie, 200m liber și fluture - locul 26

Dimitriana Bezede
atletism, aruncarea greutăţii - locul 29

Alexandra Emilianov 
atletism, aruncarea discului - locul 30

Dan Olaru
tir cu arcul - locul 33

Alexandra Mîrca
tir cu arcul - locul 33

Ana Dulce
tir, 10 metri aer comprimat - locul 48

Lilia Fiskovici
atletism, maraton - locul 54
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ANALIZA COMPARATIVĂ (RIO 2016 – TOKYO 2020):

Rezultatele comparative indică o scădere a numărului de sportivi califi-
cați, dar o ameliorare calitativă a participării sportivilor moldoveni la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo 2020.

Sportivii lotului olimpic au făcut auzit numele Republicii Moldova pe arena 
sportivă mondială. 

CNOS aduce mulțumiri sportivilor pentru talentul și curajul de a lupta pen-
tru performanță în condiții de concurență acerbă. În contextul pandemiei cu 
Covid-19, misiunea olimpică pentru Tokyo 2020 a fost una extrem de comple-
xă și complicată.

Membrii Comitetului Executiv apreciază înalt munca și responsabilitatea 
antrenorilor, federațiilor, personalului tehnic și medical, șefului de misiune 
Cristina Vasilianov și ofițerului anti-covid al delegației noastre Larisa Popova. 
Nu în ultimul rând, dorim să le mulțumim familiilor și concetățenilor care au 
susținut și încurajat sportivii noștri la Jocurile Olimpice. 

Numărul medaliilor 10

Numărul sportivilor/total 2023

Atletism 69

NUMĂRUL SPORTIVILOR CONFORM PROBEI DE SPORT

Înot 22

Canoe 32

Taekwondo 01

Lupte 23

Haltere 23

Judo 21

Tir cu arcul 21

Tenis 01

Tir 10

Numărul probelor sportive 89

Numărul sportivilor, clasați în top 10 105

Numărul sportivilor, clasați în top 8 83
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CNOS mulțumește pentru suport partenerii Loteria Națională, maib,    
Purcari, care au fost alături de sportivi.

Membrii Echipei Olimpice și medaliatul cu bronz Serghei Tarnovschi au 
fost întâmpinați cu aplauze furtunoase, flori și felicitări de către susținători, 
rude, prieteni, jurnaliști la aeroportul din Chișinău, dar și cu cadouri simbolice 
din partea partenerilor. 

Sportivii moldoveni au fost premiați de sponsorul CNOS Loteria Națională 
pentru rezultatele la Jocurile Olimpice. Medaliatul cu bronz, canoistul Ser-
ghei Tarnovschi a primit 250.000 de lei, cei clasați pe locurile 4-10 au încasat 
câte 50.000 de lei, ceilalți sportivi au beneficiat de o primă de 20 000 lei.

Sportivii moldoveni, clasați în top 8 la Jocurile Olimpice de la Tokyo vor 
beneficia de premii din partea statului. O hotărâre în acest sens a fost aproba-
tă în cadrul ședinței Guvernului din 16 iunie 2021: locul 1 - 3.000.000 lei, locul 
2 - 2.600.000 lei, locul 3 - 2.000.000 lei, locul 4 - 600.000, locul 5 - 600.000 
lei, locul 6 - 400.000 lei, locul 7 - 300.000 lei, locul 8 - 200.000 lei. CNOS 
a expediat informația cu privire la rezultatele olimpice ale sportivilor noștri 
către MECC și este în așteptarea deciziei de premiere a olimpicilor. 

Nicolae JURAVSCHI: „Consider că în sport vom putea crește valoric doar 
atunci când acest domeniu va deveni o prioritate a statului. Fără sport de masă, 
mișcarea olimpică nu are bază de selecție. Prin sport putem scoate tinerii din clu-
buri de noapte pentru a-i direcționa în cluburi sportive. Dar cluburile sportive și 
federațiile trebuie să fie dotate cu baze sportive moderne și echipament adecvat. 
Și chiar dacă mai avem  antrenori experimentați și profesioniști sau președinți de 
Federații destoinici și entuziaști, lucrurile nu pot fi schimbate doar din interior. E 
nevoie de voință generală la nivel de stat pentru a schimba situația în sportul mol-
dovenesc. E nevoie de o Strategie generală de dezvoltare a sportului. Succesul 
sportiv nu poate fi garantat, dar, în schimb, el poate fi planificat și organizat. Avem 
mult de recuperat la acest capitol. Noi muncim încă orbește, fără un sistem bine 
conceput și o viziune de ansamblu, fără un program cu miză pe viitor și pe ten-
dințele moderne de dezvoltare a sportului de înaltă performanță pe mapamond. 
Acum, când avem mai puțin de trei ani, până la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 
noi nu avem un Plan detaliat de pregătire a sportivilor candidați. Trebuie să pre-
țuim timpul, dar mai ales sportivii și antrenorii, și să inițiem fără întârziere un dia-
log constructiv cu Federațiile Sportive, MEC, Comisia Parlamentară responsabilă 
pentru sport pentru a trasa liniile directoare în vederea pregătirii Echipei Olimpice 
pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024. O medalie olimpică astăzi este foarte 
scumpă și implică dincolo de efortul sportivului și profesionalismul antrenorului 
investiții considerabile în infrastructură, medicină, echipament sportiv. Dar scopul 
unui sistem sportiv bine structurat nu este obținerea medaliilor olimpice, ci crea-
rea unor condiții propice, în care apariția campionilor devine inevitabilă. De aceea, 
e nevoie de un proiect de revigorare și renaștere a sportului. Sportul și sportivii 
trebuie să se simtă apreciați și să aibă condiții cât mai bune de pregătire.”
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Rezultatele sportivilor moldoveni pe parcursul anului 2021

Pe parcursul anului 2021 sportivii moldoveni au asigurat o prezență dem-
nă pe scena internațională, reafirmând calitatea de ambasadori excelenți ai 
țării.

CAMPIONATUL MONDIAL

În 2021, sportivii moldoveni au obținut rezultate remarcabile și la diverse 
turnee internaționale: 

- judocanul Denis Vieru (argint la Grand Slamul de la Baku și aur la Grand Prix-ul de la Zagreb)

- judocanul Victor Sterpu (bronz Grand Slam-ul din Antalya și argint la Grand Prix-ul de la Zagreb), 

- judocanul Dorin Goțonoagă (bronz la Grand Prix-ul de la Zagreb)

- atletul Andrian Mardare (argint la turneul de la Berlin și bronz la Diamond League de la Paris) 

- canoistul Serghei Tarnovschi (aur la turneul de la Moscova)

- canotorul Chiril Visoțchi-Șestakov (aur la Regata de la Moscova) 

- boxerul Dorin Bucșa (argint la turneul de la Sofia și bronz la turneul de la Sankt Petersburg), 

- medalii pentru boxerii Alexandru Paraschiv, Dumitru Galagoț și Andrei Vreme la turneul de la Sofia 

- arcașa Alexandra Mîrca (bronz la turneul de la Porec), etc.

LUPTE

CANOE

HALTERE

CAMPIONATUL EUROPEAN CUPA MONDIALĂ

CANOTAJ

Dmitrii Zincenco/Serghei Abramov – 
bronz rame ușoară

Victor Ciobanu – aur 60 kg
Irina Rîngaci – aur 65 kg
Iulia Leorda – argint 53 kg

Irina Rîngaci - aur 65 kg
Anastasia Nichita - bronz 59 kg
Iulia Leorda - bronz 53 kg
Maxim Saculțan - bronz 65 kg

Oleg Tarnovschi – bronz 500 metri Serghei Tarnovschi – argint 500 metri

Serghei Tarnovschi – aur 500 metri
S.Tarnovschi/O.Tarnovschi – argint 500 
metri dublu
S.Tarnovschi / Maria Mailliard – argint 
mixt

Elena Cîlcic – aur aruncat, bronz smuls, 
argint total 87 kg
Daniel Lungu – aur smuls 55 kg
Marin Robu – argint smuls, argint total 73kg
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BURSE OLIMPICE PENTRU SPORTIVI TOKYO 2020 

Pe parcursul anului 2021 până în ajunul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, 
următorii sportivi au beneficiat de burse din partea Solidarității Olimpice: 

Victor Ciobanu Denis Vieru

Tatiana Salcuțan Alexandra Emilianov

Anastasia Nichita Andrian MardareDaniela Cociu

Serghei Marghiev Dan Olaru

Donior IslamovDorin GoțonoagăVasile Belous Dorin Bucșa Oleg TarnovschiStepan Dimitrov

Conform cerințelor contractului tripartit, semnat de sportivi cu Solidarita-
tea Olimpică și CNOS, bursa olimpică se retrage sportivilor, care pierd șan-
sele de calificare pentru Jocurile Olimpice. Astfel, următorii sportivi: Islamov 
Donior (lupte libere), Tarnovschi Oleg (canoe), Goțonoagă Dorin (judo), Buc-
șa Dorin (box), Dimitrov Stepan (taekwondo) și Belous Vasilii (box) nu au 
beneficiat de bursele Solidarității Olimpice în ultimele 4 luni până la Jocurile 
Olimpice.

Valoarea lunară a bursei din partea Solidarității Olimpice a constituit 535 
de dolari SUA. 

Bugetul total anual pentru anul 2021 pentru Programul Burse Olimpice 
Tokyo 2020 a constituit 51 360 USD.
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Amintim că acest Program a demarat în toamna anului 2017, fiind prevă-
zut inițial pentru 3 ani. În situația amânării cu un an a Jocurilor Olimpice de 
la Tokyo 2020, Solidaritatea Olimpică a prelungit Programul Burse Olimpice 
Tokyo 2020 până în august 2021.

În cadrul Cinei Olimpice din 29 ianuarie 2021, CNOS a semnat un acord de 
Parteneriat cu Loteria Națională a Moldovei, prin care CNOS a beneficiat de 
1,2 milioane de lei pentru susținerea financiară a sportivilor calificați la olim-
piadă, a celor cu șanse mari de calificare, dar și a antrenorilor.

Astfel, din diverse surse, CNOS a asigurat cu burse toți sportivii partici-
panți la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, cu excepția Anei Dulce de la tir, 
cea mai tânără reprezentantă a Echipei Olimpice, care ne-a bucurat cu califi-
carea chiar în ajunul Jocurilor. 

BURSE PENTRU SPORTIVI BEIJING 2022

Pe parcursul anului 2021 trei sportivi au beneficiat de burse din partea 
Solidarității Olimpice pentru pregătire pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 
Beijing 2022: Doina Descălui (sanie), Mihail Usov (biatlon), Victor Șendrea 
(biatlon). Bursa lunară pentru un sportiv reprezintă 1 000 USD, astfel bugetul 
total pentru bursele sportivilor Beijing 2022 constituie 36 000 USD pentru 
anul 2021. 

Doina Descălui Mihai Usov Victor Șendrea
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BURSE PENTRU ANTRENORI

Este important să construim, dar și mai important să menținem. Conduși 
de această idee, CNOS a decis împreună cu partenerul Loteria Moldovei să 
acorde burse și premii antrenorilor – care prin muncă și dedicație însoțesc 
sportivii spre culmile succesului. Următorii antrenori au beneficiat de burse 
olimpice: Hranovschi Vadim, Marghiev Soslan, Cârlan Tudor, Cucu Mihail, 
Zgardan Roman, Karabețki Evghenii, Cecanova Irina, Viktor Reneiski, Iacob 
Buhnă, Crețu Sergiu, Duminică Valeriu, Mazur Veaceslav.

Tudor CÎRLANViktor RENEISKISoslan MARGHIEV

Evghenii  KARABEȚKIIrina CECANOVAVadim HRANOVSCHI Iacob BUHNĂ

Valeriu DUMINICĂMihai CUCUL

Astfel, tabloul sumativ care înglobează suma totală pentru burse și premii pen-
tru sportivi și antrenori, / per Federație Națională se prezintă în felul următor:

Suma totală pentru burse și premii pentru sportivi și antrenori / per Federație Națională (1 ianuarie – 31 august 2021)

10 000 MDL

10 000 MDL

64 160 MDL

72 320 MDL

104 000 MDL

132 320 MDL

138 248 MDL

159 320 MDL

276 496 MDL

314 480 MDL

360 480 MDL

426 800 MDL

473 960 MDL

 0 MDL 50 000 MDL 100 000 MDL 150 000 MDL 200 000 MDL 250 000 MDL 300 000 MDL 350 000 MDL 400 000 MDL 450 000 MDL 500 000 MDL
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F E D E R A Ț I A  D E  S C H I  Ș I  S A N I E

F E D E R A Ț I A  D E  T I R  C U  A R C U L

F E D E R A Ț I A  D E  B I A T L O N

F E D E R A Ț I A  D E  J U D O

F E D E R A Ț I A  D E  C A N O E

F E D E R A Ț I A  D E  L U P T E

F E D E R A Ț I A  D E  A T L E T I S M
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Printr-un contract suplimentar semnat cu Loteria Națională, olimpicii moldoveni au beneficiat de 
prime pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Astfel, medaliatul cu bronz Serghei 
Tarnovschi a beneficiat de prima de 250 mii lei. Sportivii moldoveni care s-au calificat pe locurile 4-10 la 
Jocurile Olimpice de Tokyo 2020 au fost premiați cu 50 000 lei, dar și ceilalți sportivi au primit câte 20 
000 lei. Sportivii au fost premiați în cadrul unui eveniment solemn, organizat în incinta Casei Olimpice.

FEDERAȚIA DE ATLETISM

FEDERAȚIA DE LUPTE

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Mardare Andrian 36 160 36 160 5 000 77 320 50 000 127 320
Marghiev Serghei 36 160 36 160 72 320 20 000 92 320
Emelianov Alexandra 36 160 36 160 72 320 20 000 92 320
Petrivskaia Zalina 60 000 60 000 20 000 80 000
Fisikovici Lilia 30 000 10 000 40 000 20 000 60 000
Bezede Dimitriana 30000 30 000 20000 50 000
Railean Maxim 5000 5 000 5 000

Total sportivi 108 480 108 480 120 000 20 000 356 960 150 000 506 960

ANTRENORI
Hranovschi Vadim 37 000 5 000 42000 42 000
Marghiev Soslan 60 000 5 000 65000 65 000
Balan Anatolie 10000 10000 10 000

Total antrenori 0 0 97 000 20 000 117 000 0 117 000

Total FN 108 480 108 480 217 000 40 000 473 960 150 000 623 960

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Ciobanu Victor 36 160 36 160 72 320 50 000 122 320
Nichita Anastasia 36 160 36 160 40 000 20 000 132 320 50 000 182 320
Islamov Donior 36 160 36 160 36 160
Guțu Alexandrin 18 000 5 000 23 000 23 000
Ianulov Piotr 5 000 5 000 5 000
Cherdivară Mariana 5000 5 000 5 000
Sava Mihail 5000 5 000 5 000
Rîngaci Irina 5000 5 000 5 000

Total sportivi 108 480 72 320 58 000 45 000 283 800 100 000 383 800

ANTRENORI
Cârlan Tudor 60 000 20 000 80000 80 000
Cucu Mihail 30 000 5 000 35000 35 000
Zgardan Roman 18 000 5000 23000 23 000
Cobâlean Constantin 5000 5000 5 000

Total antrenori 0 0 108 000 35 000 143 000 0 143 000

Total FN 108 480 72 320 166 000 80 000 426 800 100 000 526 800

FEDERAȚIA DE CANOE

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Cociu Daniela 36 160 36160 5 000 77 320 50 000 127 320
Tarnovschi Oleg 36 160 40 000 76 160 76 160
Tarnovschi Serghei 100 000 5 000 105 000 250 000 355 000
Olărașu Maria 30 000 5 000 35 000 50 000 85 000

Total sportivi 72 320 36 160 170 000 15 000 293 480 350 000 643 480

ANTRENORI
Buhnă Iacob 12 000 12000 12 000
Reneiski Victor 50 000 5 000 55000 55 000

Total antrenori 0 0 62 000 5 000 67 000 0 67 000

Total FN 72 320 36 160 232 000 20 000 360 480 350 000 710 480

Burse, premii și prime pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 (1 ianuarie – 11 septembrie 2021)
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FEDERAȚIA DE JUDO

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Goțonoagă Dorin 36 160 36 160 36 160
Vieru Denis 36 160 36 160 40 000 5 000 117 320 50 000 167 320
Sterpu Victor 50 000 20 000 70 000 50 000 120 000

Total sportivi 72 320 36 160 90 000 25 000 223 480 100 000 323 480

ANTRENORI
Bacal Veaceslav 6 000 5 000 11000 11 000
Duminică Valeriu 50 000 20 000 70000 70 000
Golban Andrei 10000 10000 10 000

Total antrenori 10 000 0 56 000 25 000 91 000 0 91 000

Total FN 82 320 36 160 146 000 50 000 314 480 100 000 414 480

FEDERAȚIA DE BIATLON

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Usov Mihail               138 248 138 248 138 248
Șendrea Victor         138 248 138 248 138 248

Total sportivi 276 496 0 0 0 276 496 0 276 496

ANTRENORI
- 0 0

Total antrenori 0 0 0 0 0 0 0

Total FN 276 496 0 0 0 276 496 0 276 496

FEDERAȚIA DE TIR CU ARCUL

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Olaru Dan 36 160 36160 72 320 20 000 92 320
Mîrca Alexandra 40 000 40 000 20 000 60 000

Total sportivi 36 160 36 160 40 000 0 112 320 40 000 152 320

ANTRENORI
Cecanova Irina 42 000 5 000 47000 47 000

Total antrenori 0 0 42 000 5 000 47 000 0 47 000

Total FN 36 160 36 160 82 000 5 000 159 320 40 000 199 320

FEDERAȚIA DE SCHI ȘI SANIE

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Doina Dascălui 138 248 138 248 138 248
Total sportivi 138 248 0 0 0 138 248 0 138 248

ANTRENORI
- 0 0

Total antrenori 0 0 0 0 0 0 0

Total FN 138 248 0 0 0 138 248 0 138 248

FEDERAȚIA DE ÎNOT

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Salcuțan Tatiana 36 160 36160 72 320 20 000 92 320
Sancov Alexei 0 20 000 20 000

Total sportivi 36 160 36 160 0 0 72 320 40 000 112 320

ANTRENORI
Karabețki Evghenii 50 000 50000 50 000
Goreacev Alexandru 10 000 10000 10 000

Total antrenori 0 0 60 000 0 60 000 0 60 000

Total FN 36 160 36 160 60 000 0 132 320 40 000 172 320
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FEDERAȚIA DE HALTERE

FEDERAȚIA DE BOX

FEDERAȚIA DE TAEKWONDO

FEDERAȚIA DE TIR

FEDERAȚIA DE SAMBO

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Robu Marin 24 000 5 000 29 000 50 000 79 000
Câlcic Elena 30 000 5 000 35 000 50 000 85 000

Total sportivi 0 0 54 000 10 000 64 000 100 000 164 000

ANTRENORI
Crețu Sergiu 30 000 30000 30 000
Conflitti Antonio 10 000 10000 10 000

Total antrenori 0 0 30 000 10 000 40 000 0 40 000

Total FN 0 0 84 000 20 000 104 000 100 000 204 000

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Bucșa Dorin 36 160 36 160 36 160
Belous Vasilii 36 160 36 160 36 160

Total sportivi 72 320 0 0 0 72 320 0 72 320

ANTRENORI
- 0 0

Total antrenori 0 0 0 0 0 0 0

Total FN 72 320 0 0 0 72 320 0 72 320

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Dimitrov Stepan 36 160 5 000 41 160 41 160
Total sportivi 36 160 0 0 5 000 41 160 0 41 160

ANTRENORI
Mazur Vladislav 18 000 5 000 23000 23 000

Total antrenori 0 0 18 000 5 000 23 000 0 23 000

Total FN 36 160 0 18 000 10 000 64 160 0 64 160

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Ana Dulce 0 20 000 20 000
Total sportivi 0 0 0 0 0 20 000 20 000

ANTRENORI
Moldovan Oleg 10 000 10000 10 000

Total antrenori 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000

Total FN 0 0 0 10 000 10 000 20 000 30 000

SPORTIVI Solidaritatea Olimpică, MDL
Loteria 

Națională, 
MDL

Premii 
CNOS

Total Burse 
Premii

Prime Rezultate 
Participare JO 

(Loteria Națională)

Total 
General

Artemciuc Sabina 5 000 5 000 5 000
Vieru Denis 0 0
Sterpu Victor 0 0

Total sportivi 0 0 0 5 000 5 000 0 5 000

ANTRENORI
Peaticovschi Iulii 5 000 5000 5 000

Total antrenori 0 0 0 5 000 5 000 0 5 000

Total FN 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000
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COLABORAREA CU FEDERAȚIILE NAȚIONALE 

Baza dezvoltării sportului o constituie structuri solide, lucrative – Federa-
țiile Naționale, care să fie în stare să asigure organizarea activităților naționa-
le, dar și participarea sportivilor la competiții internaționale. 

Federațiile Naționale reprezintă temelia mișcării sportive. Membrii CNOS 
consideră că pentru dezvoltarea sportului moldovenesc este important ca 
Federațiile Sportive Naționale să fie sprijinite în procesul de modernizare și 
profesionalizare. 

În procesul de pregătire către Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, CNOS 
în cooperare cu autoritățile locale nipone Tomi, Tsuruoka și Nishikawa din 
Japonia au asigurat stagii de pregătire și aclimatizare pre-olimpice pentru 
sportivii Federațiilor Naționale de Atletism, Canoe și Judo. 

Pe parcursul pregătirii către Jocurile Olimpice CNOS a organizat sistema-
tic ședințe cu reprezentanții Federațiilor Naționale pentru a-i informa despre 
condițiile de deplasare în Japonia, de cazare în Satul Olimpic, de monitorizare 
a stării de sănătate a membrilor Echipei Olimpice, etc.

De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare, la cererea Federațiilor 
Naționale, circa 40 de sportivi au beneficiat de preparate nutritive în sumă 
totală de 145 583 lei. 

În anul 2021 CNOS a susținut 16 Federații Naționale. Bugetul total dedicat 
acestui capitol a constituit circa 3 milioane MDL.

În ciclul olimpic 2017-2021 CNOS a contribuit la fortificarea sistemului de 
specializare a antrenorilor prin organizarea Cursurilor Tehnice pentru antre-
nori. Acest sistem urmează să fie ajustat la nivelul standardelor internațio-
nale, iar Cursurile reprezintă o modalitate eficientă pentru instruirea antre-
norilor. Avem nevoie de oameni pasionați și dedicați profesiei lor, care să aibă 
capacitatea de a se instrui permanent, de a motiva și atrage tinerii spre sport. 
Iar profesionalismul și rezultatele trebuie să primească și recunoaștere, atât 
morală, cât și financiară. CNOS va promova în continuare aceste activități de 
instruire.

Din cauza restricțiilor pandemice, în anii 2020 și 2021 au fost organizate 
mai puține cursuri tehnice pentru antrenori.

În perioada 1 – 5 noiembrie 2021 Federația de Pentatlon Modern a organi-
zat cu suportul Solidarității Olimpice un Curs tehnic pentru antrenori cu parti-
ciparea expertului din partea Federației Internaționale Dmitro Kirpuleanskyi. 
La finele Cursului majoritatea participanților au primit certificate de calificare. 
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Comitetul Executiv informează membrii CNOS despre ședința extinsă din 
22 septembrie 2021, în cadrul căreia a fost analizată participarea sportivi-
lor moldoveni la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. În contextul participării 
sportivilor la Jocurile Olimpice, la ședință au fost invitați reprezentanții Fede-
rațiilor Naționale, inclusiv Ivan Gheorgiu, președinte al Federației de Lupte, 
ex-Secretar de Stat. Membrii Comitetului Executiv i-au adresat mai multe în-
trebări, inclusiv cu privire la cuantumul de finanțare a Federațiilor Naționale 
în ciclul olimpic. Respectiva informație nu a fost nici o dată prezentată public 
de către MECC. Această situație devine una importantă în contextul învinui-
rilor la adresa CNOS din partea fostului Secretar de Stat, precum că CNOS 
nu susține în mod adecvat Federațiile Naționale. Membrii Executivului și-au 
exprimat nedumerirea cu privire la lipsa informației privind criteriile de distri-
buire a fondurilor de finanțare către Federații, în situația în care multe din ele 
au primit sume derizorii sau chiar zero lei pentru calendarul anual. Membrii 
Executivului au decis să adreseze o solicitare către MEC al Republicii Moldo-
va pentru a obține informația cu privire la cuantumul finanțării Federațiilor 
Naționale în vederea unei analize profunde a rezultatelor sportive la Jocurile 
Olimpice Tokyo 2020 și elaborării unui Program de Pregătire pentru Jocurile 
Olimpice de la Paris 2024. În acest context, reiterăm că reprezentanții Mișcă-
rii Olimpice solicită claritate asupra aspectelor și criteriilor care stau la baza 
acordării burselor pentru sportivi, atribuite de către MEC, dar și cuantumu-
rilor de finanțare pentru Federațiile Naționale din contul Bugetului de Stat.

Membrii Comitetului Executiv se arată consternați cu privire la comporta-
mentul lipsit de etică și acuzațiile nefondate din partea unor membri ai CNOS: 
Federația de Arte Marțiale Mixte, Federația de Biatlon și Uniunea Federațiilor 
de Gimnastică, care au atacat în instanțe judiciare instituția CNOS cu privire la 
pretinse ilegalități de organizare a Adunărilor Generale ale CNOS din 2020 
și 2021. Comitetul Executiv informează că a invitat la ședințele din 22 sep-
tembrie și 11 noiembrie 2021 reprezentanții acestor Federații pentru a le oferi 
posibilitatea să se expună pe marginea subiectelor. Reiterăm, că Adunarea 
Generală din noiembrie 2020 a fost organizată în strictă coordonare cu reco-
mandările CIO și orice acuzație cu privire la ilegalitatea ei este lipsită de temei 
și poartă caracter manipulator.

În acest context, Comitetul Executiv salută inițiativele edificatoare ale 
membrilor CNOS, dar condamnă cu vehemență interesele egoiste, distructive 
și denigratoare ale unor reprezentanți ai Mișcării Olimpice.

Pentru dezvoltarea sportului avem nevoie de colaborare, în primul rând. 
Membrii Comitetului Executiv țin să menționeze relațiile constructive de co-
operare cu majoritatea Federațiilor Naționale, membri afiliați ai CNOS. De 
asemenea, ținem să aducem la cunoștința membrilor CNOS despre unele 
activități cu impact, realizate de Federațiile Naționale. 

Arcașii Dan Olaru și Alexandra Mîrca, dar și antrenoarea lor Irina Cecano-
va au participat într-un proiect al Consiliului Europei, care a diseminat un spot 
video, prin care se declară toleranța zero față de violența împotriva femeilor 
și violența domestică în societate. Sportivii susțin că nu există nici o soluție 
magică pentru a rezolva această problemă mâine, dar o putem reduce înce-
pând cu propriile noastre atitudini și comportamente. 

Federația de Judo implementează cu succes programul „Judo în școli”, 
începând cu anul 2018 cu suportul președintelui Federației Internaționale de 
Judo Marius Vizer. Antrenorul Igor Neagu este coordonatorul și promotorul 
de suflet al proiectului. În 2020 și 2021 Federația de Judo a semnat contracte 
suplimentare cu mai multe instituții de învățământ, care beneficiază ulterior 
de tatami și judogi. 
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Membrii Familiei Olimpice țin să adreseze sincere felicitări reprezentan-
ților Federației Naționale de Lupte, care în 2021 s-au învrednicit de distincții 
înalte de Stat. Antrenorii Petru Chiperi și Andrei Chiperi au fost decorați cu 
distincția supremă a țării – Ordinul Republici. 

Antrenorul Tudor Cârlan și discipola sa Anastasia Nichita s-au învrednicit 
de Premiul Național în domeniul sportului pentru anul 2020. 

ACTIVITATEA AGENȚIILOR TERITORIALE OLIMPICE ȘI SPORTIVE 

Agențiile Teritoriale Olimpice constituie veriga principală în întregul lanț de colaborare între CNOS 
și conducerea municipiilor, consiliilor raionale, primăriilor din localitățile țării. Astfel, Agențiile Terito-
riale Olimpice și Sportive asigură și gestionează promovarea Mișcării Olimpice în teritoriu. Agențiile 
Teritoriale desfășoară diverse activități sportive și didactice și participă activ la evenimentele CNOS. În 
ultima perioadă, din cauza pandemiei de Covid-19, mai multe Agenții au efectuat Lecții Olimpice în regim 
on-line. Unele Agenții Teritoriale au inițiat proiecte noi. ATOS din Strășeni, de exemplu, a implementat 
o activitate de mobilizare a copiilor înainte de ore pentru înviorarea de dimineață. Membrii Comitetului 
Executiv aduc sincere cuvinte de recunoștință tuturor directorilor ATOS care activează, pe bază de 
voluntariat, promovând sportul și valorile olimpice în teritoriu. În cadrul evenimentului de celebrare a 
aniversării de 30 de ani a CNOS, mai mulți directori de ATOS au fost apreciați pentru dedicație și deco-
rați cu medalia CNOS ,,Meritul Olimpic,,.  
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Activitatea administrativă a CNOS și a Comitetului Executiv al CNOS s-a 
desfășurat în conformitate cu prevederile articolului 11.3 “Atribuțiile Comite-
tului Executiv” și articolului 12.7 “Atribuțiile Președintelui CNOS” din Statutul 
CNOS.

Pe parcursul anului 2021 au avut loc 6 ședințe ale Comitetului Executiv al 
CNOS, în cadrul cărora au fost examinate circa 40 de chestiuni și adoptate 27 
de Hotărâri. Toate ședințele au întrunit cvorumul necesar și au fost prezidate 
de președintele Nicolae Juravschi. 

Cele mai importante Hotărâri se referă la organizarea participării spor-
tivilor noștri la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020: „Cu privire la măsurile 
anti-Covid-19 la Jocurile Olimpice Tokyo 2020”, “Cu privire la componența 
delegației oficiale a Republicii Moldova la ediția a XXXII a Jocurilor Olimpi-
ce”, „Cu privire la echipamentul sportiv și oficial al delegației Olimpice To-
kyo-2020”, „Cu privire la evoluarea sportivilor moldoveni la ediția a XXXII a 
Jocurilor Olimpice”, „Cu privire la acordarea primei sportivilor pentru rezulta-
tele remarcabile la Jocurile Olimpice, Tokyo 2020”, etc. 

În luna noiembrie 2021 a avut loc o ședință comună a CNOS cu reprezen-
tanții Agenției Naționale Antidoping în frunte cu directorul Artiom Jucov. În 
cadrul întrunirii a fost stabilit un plan de acțiuni comune cu privire la organi-
zarea seminarelor de informare pentru reprezentanții federațiilor naționale 
în proces de pregătire către Jocurile Olimpice de iarnă Beijing 2022 și Jocu-
rile Olimpice de vară Paris 2024.

Președintele Nicolae Juravschi ține să aducă mulțumiri membrilor Comi-
tetului Executiv al CNOS pentru implicare, profesionalism și dedicație.

ȘEDINȚELE COMITETULUI EXECUTIV AL CNOS DIN RM 
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CNOS nu a beneficiat de finanțare din Bugetul de Stat în anii 2020 și 2021, 
cu toate că a adresat mai multe demersuri în acest sens atât Guvernului Re-
publicii Moldova, cât și MECC în anii 2019 și 2020. 

Este extrem de regretabil că Statul nu a contribuit financiar nici la echi-
parea și deplasarea Echipei Olimpice la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. 
Or, vizibilitatea Echipei Olimpice la Jocurile Olimpice și succesele sportivilor 
reprezintă o carte de vizită a țării, un motiv de mândrie națională. 

Informăm membrii CNOS că accesarea Programelor Solidarității Olimpice 
și ale Comitetelor Olimpice Europene pentru atribuirea fondurilor financiare 
către CNO are loc conform schemei următoare: 

Amintim, că în perioada septembrie – octombrie 2020, la cererea Solidari-
tății Olimpice, Compania PriceWaterHouse a verificat corectitudinea utilizării 
fondurilor de către CNOS, provenite de la Solidaritatea Olimpică și Comitetele 
Olimpice Europene. A fost supusă controlului perioada 2014 – 2019, dar și va-
riate aspecte ce țin de administrarea financiară și contabilă. Pe data de 4 mai 
2021 Solidaritatea Olimpică a expediat rezultatul final cu privire la controlul 
fondurilor oferite de Solidaritatea Olimpică și Comitetele Olimpice Europene, 
în care se constată 3 aspecte: 

COOPERAREA CU SOLIDARITATEA OLIMPICĂ

Aspect 1: Lipsa unui document justificativ din programul “Subsidie Administrativă 01.01.2017 
– 30.09.2019” în sumă de MDL 79 – “Arax-Impex SRL, cheltuieli pentru telefonie fixă”. Din cauza 
valorii materiale joase a acestei cheltuieli, Solidaritatea Olimpică a închis acest subiect. 

Aspect 2: Raportare inexactă – câteva poziții din raportul financiar  au fost raportate cu sume 
mai mici decât în documentele justificative. Din cauza valorii materiale joase a acestor cheltuieli 
și a faptului că cheltuiala reală a fost mai mare decât cea indicată în raportul financiar, Solidari-
tatea Olimpică a închis acest subiect.

Aspectul 3: Managementul diferenței de curs valutar – auditorii au notat că CNOS nu utili-
zează cursul valutar, stabilit de Banca Națională a RM, dar cursul Oanda pentru managementul 
diferenței cursului valutar. CNOS este rugat să reconfirme metoda utilizată, care trebuie să fie 
utilizată în toate tranzacțiile. Totuși, din cauza valorii materiale joase a cheltuielilor implicate, 
Solidaritatea Olimpică consideră acest subiect închis.

Aprobarea
proiectului

Transfer 
75%

Transfer
25%
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domeniul 1 - sportivii

SPORTIVII

ANTRENORII

MANAGEMENT CNO

PROMOVAREA VALORILOR OLIMPICE

domeniul 2 - antrenorii

domeniul 3 - managementul cno

domeniul 4 - promovarea valorilor olimpice

-  Burse Olimpice Tokyo 2020       – 51 360 USD
-  Burse Olimpice Beijing 2022      – 34 000 USD (buget anual)
-  Suport pentru Echipe (handbal)  – 18 750 USD

- Cursuri Tehnice pentru antrenori      – 5 400 USD

- Subsidie administrativă pentru CNO  – 45 000 USD

- Olympic Day 2021   – 5 000 USD

Astfel, prin demersul Solidarității Olimpice din 4 mai 2021, toate aspectele 
financiare pentru utilizarea fondurilor financiare de către CNOS au fost în-
chise.

Informăm membrii CNOS că pe parcursul anului 2021, CNOS a beneficiat 
de surse financiare provenite de la Comitetele Olimpice Europene în sumă de 
175 000 USD. Aceste fonduri au fost destinate cheltuielilor administrative ale 
CNOS, procurării echipamentului sportiv și de paradă și promovării Jocurilor 
Olimpice Tokyo 2020 și a Echipei Olimpice a Republici Moldova. 

O altă sursă de alimentare a bugetului CNOS în 2021 au reprezentat pro-
gramele Solidarității Olimpice, în sumă totală de 161 760 USD: 
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COOPERAREA CU MECC

În Raportul de activitate a Comitetului Executiv al CNOS pentru anul 2020 
(pag.16-17), Comitetul Executiv informează membrii CNOS despre faptul că 
„pentru anii 2020 și 2021 MECC nu a prevăzut mijloace financiare pentru activită-
ţile organizate de CNOS, inclusiv cu privire la pregătirea sportivilor către Jocurile 
Olimpice de la Tokyo 2020 și asigurarea  Echipei Olimpice cu echipament sportiv 
și de paradă.” 

Mai mult ca atât, la începutul anului 2021, MECC a chemat în judecată în 
contradictoriu CNOS și a solicitat ca instanța de judecată să dispună încasa-
rea de la CNOS în contul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a sumei de 
11 604 407,07 lei, formată din: 

 - 1 077 263,66 de lei cu titlu de datorie pentru pretinse cheltuieli nejus-
tificate realizate în anii precedenţi anului 2016;

 - 7 800 000 de lei cu titlu de datorie pentru pretinse cheltuieli nejustifi-
cate realizate în anul 2016 (datorie pretinsă din contractul de finanţare nr. 73 din 
15 iulie 2016); și

 - 2 727 143,41 de lei cu titlu de datorie pentru pretinse cheltuieli nejus-
tificate realizate în anul 2019 (datorie pretinsă din contractul de finanţare nr. 59c 
din 8 februarie 2019).

CNOS nu recunoaște pretențiile date, considerându-le vădit neîntemeia-
te. Aceasta deoarece, în anul 2017, în baza sesizării Ministerului Tineretului 
și Sportului (actualul MECC) din 19.12.2016, depusă de ex-Ministrul Victor 
Zubcu, privind pretinsele acțiuni ilegale admise de CNOS, manifestate prin 
neprezentarea dărilor de seamă pentru perioada 2014-2016, Procuratura 
Anticorupție a pornit o urmărire penală cu nr.2017970131 din 24.02.2017. 

În urma verificărilor financiare, efectuate la CNOS pentru perioada 2014-
2016, Ordonanța CNA din 26 decembrie 2017 constată: “potrivit rezultatelor 
inspectării nu au fost stabilite careva sustrageri sau ilegalităţi la reparaţia sediu-
lui CNOS. La fel, este necesar de menţionat faptul că în cadrul inspectării finan-
ciare, faptele presupus a fi ilicite ale persoanelor care gestionează activitatea 
CNOS reflectate în plângere nu s-au adeverit.”

În consecință, prin Ordonanța Procuraturii Anticorupție din 26 decembrie 
2017 s-a dispus clasarea procesului penal nr. 2016970131 pe motiv că fap-
ta nu întrunește elementele infracțiunii. MECC a fost informat despre cla-
sarea procesului penal prin demersul Procuraturii Anticorupție nr. 13311 din 
27.12.2017.

Copia demersului se anexează (pag. 26)  

Informăm membrii CNOS că pentru perioada ce urmează 2017 – 2021, 
CNOS a fost supus controalelor financiare din partea Inspecției Financiare 
din subordinea Ministerului Finanțelor, dar și din partea Centrului Național 
Anticorupție (CNA).  

În perioada 11 ianuarie – 25 ianuarie 2021, CNOS a fost supus unei verificări 
financiare din partea Inspecției Fiananciare privind corectitudinea utilizării 
mijloacelor financiare bugetare restante din anii precedenți de către CNOS 
pe perioada de activitate 01.01.2020 – 31.12.2020 în temeiul solicitării MECC 
nr. 09-09/6537 din 20.11.2020. 
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De asemenea, le cererea Inspecției Financiare în perioada 3 martie – 20 
octombrie 2021, CNA a efectuat un control financiar suplimentar la CNOS, 
solicitând informația detaliată privind acordarea și utilizarea sprijinului finan-
ciar de la donatori, inclusiv de către structurile internaționale în perioada ani-
lor 2018-2020 (demers CNA nr. 02/41-610 din 03.03.2021). CNOS a furnizat 
toată informația solicitată, iar CNA, prin demersul Nr.02/41 – 3074 din data 
de 20.10.2021, a informat CNOS că „procedura administrativă inițiată în baza 
sesizării Inspecției Financiare nr. 25-02-04/109 din 01.02.2021 privind exami-
narea Actului inspectării financaire tematice la CNOS a fost sistată având în 
vedere că nu sunt temeiuri pentru declanșarea unor investigații suplimentare.” 

Ținând cont de cele expuse, CNOS nu recunoaște pretențiile MECC și atra-
ge atenția, că a depus referință la cererea de chemare în judecată înaintată de 
către MECC împotriva CNOS privind încasarea pretinsei datorii, prin care și-a 
expus poziția procesuală. CNOS a prezentat probe pertinente și concludente 
în susținerea poziției privind netemeinicia acțiunii civile, considerent din care, 
a solicitat respingerea integrală a cererii de chemare în judecată. La concret, 
CNOS a prezentat probe care răstoarnă alegațiile Ministerului privind presu-
pusa utilizare nejustificată a mijloacelor bugetare acordate în temeiul con-
tractelor de finanțare încheiate între Minister și CNOS. Mai mult, în raport cu 
unele capete de pretenții s-a omis termenul de prescripție. La moment, cauza 
civilă este pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, fiind la faza de 
pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare. CNOS regretă acțiunile MECC 
și consideră că doar printr-o cooperare coerentă și eficientă între CNOS și 
Ministerul Educației și Cercetării putem asigura dezvoltarea sportului. 

Membrii Comitetului Executiv aduc sincere felicitări domnului Marian Stan 
cu ocazia numirii în funcția de Secretar de Stat în domeniul sportului în cadrul 
MEC și exprimă încrederea pentru o colaborare fructuoasă.

demersul Procuraturii  
Anticorupţie nr. 13311 din 27.12.2017
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PROMOVAREA ECHIPEI OLIMPICE TOKYO 2020

Comitetul Executiv constată că pe parcursul anilor 2020 și 2021 a fost 
promovată activ marca “Echipa Olimpică Tokyo 2020”, fapt ce a contribuit 
la creșterea vizibilității și notorietății sportivilor olimpici și a instituției CNOS. 

Pe parcursul anilor 2020 și 2021 CNOS a promovat Echipa Olimpică utili-
zând sloganul „Eu sunt Moldova”. Pe rețelele de socializare ale CNOS, dar și 
în revista „Panorama Olimpică” au fost lansate două rubrici de noutăți “Dru-
mul spre Tokyo” și “Portrete de antrenori”, care prezintă parcursul sportivilor 
și antrenorilor în proces de pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 
2020. 

Echipa marketing a CNOS a creat și promovat profilul sportiv al fiecărui 
membru al Echipei Olimpice.

Ziua Olimpică, care se sărbătorește tradițional la 23 iunie, a devenit un 
moment propice anul acesta pentru a sensibiliza națiunea asupra Jocurilor 
Olimpice de la Tokyo 2020, dar și pentru a promova imaginea Echipei Olimpi-
ce și a determina întreaga societate să o susțină.  

Astfel, CNOS a celebrat Ziua Mondială Olimpică într-un mod mai special și 
anume - prin prezentarea oficială a echipamentului sportiv și ținutelor oficia-
le, în care au defilat sportivii noștri la ceremoniile de deschidere și închidere 
ale Jocurilor Olimpice. 

Evenimentul a avut loc în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” și s-a bucurat 
de o atenție deosebită din partea întregii societăți. 

Jurnaliștii mai multor posturi de televiziune au participat în calitate de 
modele în cadrul prezentării ținutelor oficiale și a echipamentului sportiv al 
Echipei Olimpice. La eveniment a participat Ambasadorul Japoniei în Republi-
ca Moldova Excelența sa Katayama Yoshiro, care a subliniat în mod special 
relațiile strânse de colaborare cu CNOS și a asigurat sportivii noștri că vor 
beneficia de condiții excelente la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

De asemenea, Președintele Comitetului de Conducere al maib, Giorgi Sha-
gidze a adresat urări de succese mari olimpicilor noștri. Directorul Companiei 

demersul Procuraturii  
Anticorupţie nr. 13311 din 27.12.2017
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NGM Company Plamen Milanov a anunțat despre decizia Companiei de a 
oferi prime pentru sportivii care vor cuceri medalii și se vor clasa în primii 
zece la Jocurile Olimpice. 

A urmat prezentarea ținutelor Echipei Olimpice. Ținutele oficiale ale Echi-
pei Olimpice sunt confecționate de compania VIGGO și prezintă un set casu-
al sport, care denotă eleganță și stil. Costumul de culoare albastru închis și 
cămașa alba sunt confecționate din țesătură tehnică inovativă și corespund 
perfect stilului de viață sportiv, pentru că oferă confort și permite libertatea 
mișcărilor. Logo-ul CNOS este aplicat pe buzunarul sacoului. Ținuta oficială 
va fi purtată de sportivi pentru evenimentele protocolare. 

Pentru Ceremoniile de Deschidere și Închidere a Jocurilor Olimpice aceas-
tă ținută a fost completată cu o ie sau cămașă națională, semnate de Casa 
Maria Cristea, pentru a amplifica identitatea națională a sportivilor noștri. 

Ținuta oficială a fost completată de o eșarfă de mătase, produsă de Com-
pania japoneză Tsuruoka Silk și oferită cu mult drag în dar membrilor Echi-
pei Olimpice a Republicii Moldova. Sportivii moldoveni au purtat cu mândrie 
eșarfa japoneză. Această eșarfă are un imprimeu în care se regăsesc culorile 
drapelului nostru și are aplicate, de asemenea, logo-urile CNOS și a primăriei 
Tsuruoka.  

Echipamentul sportiv este confecționat de compania spaniolă JOMA și 
conține o gama variată de articole. Culorile dominante ale colecției sportive 
sunt albastru închis, turqoise și alb.  Setul de echipament sportiv constă din 
28 de piese.  

Articolele echipamentului sportiv poartă inscripția « Moldova » și simbolul 
național « copacul vieții ».

Costul total pentru echipamentul sportiv și de paradă pentru membrii 
Echipei Olimpice Tokyo 2020 constituie 920 725 lei. 

Într-o atmosferă solemnă, din numele tuturor membrilor Echipei Olimpice, 
sportiva Anastasia Nichita a dat citire Jurământului Olimpic: «Promitem să 
participăm la Jocurile Olimpice respectând regulile, în spiritul de fair-play, in-
cluziune și egalitate. Împreună, suntem solidari și ne angajăm pentru un sport 
fără dopaj, corect și fără discriminare. Este un angajament pentru onoarea 
Echipei noastre cu respectarea principiilor fundamentale ale Olimpismului cu 
scopul de a face lumea mai bună prin sport. » 
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comunicare și marketing 

Pe parcursul ciclului olimpic 2017 – 2021, CNOS a continuat dezvoltarea 
proiectelor proprii, care s-au bucurat de succes în țară și au fost apreciate 
înalt de CIO și Solidaritatea Olimpică: Olympic Fest, Olympic EcoFest, Lecții 
Olimpice, Golden Canoe, Cina Olimpică. În utimii 2 ani CNOS a fost nevoit să 
schimbe formatul de organizare a acestor evenimente din cauza restricțiilor 
pandemice. 

Pe parcursul anului 2021, CNOS a asigurat cu regularitate informarea 
membrilor săi cu privire la organizarea evenimentelor, activitatea instituției 
și rezultatele sportivilor prin diverse căi de comunicare : comunicate și con-
ferințe de presă, campanii de promovare, site-ul oficial, rețele de socializare, 
etc. Un instrument eficient de comunicare rămâne revista anuală “Panorama 
Olimpică”.

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, 19 de comunicate de 
presă, 44 de galerii video și 61 de galerii foto.  

Astfel, numărul de vizualizări a site-ului a crescut până la 61%, iar numărul 
persoanelor care apreciază activitățile olimpice pe facebook a crescut pînă la 
8658, urmăresc pagina 9205 de persoane .

ARTICOLE, ȘTIRI
COMUNICATE DE PRESĂ 

VIDEO GALERII
PHOTO GALERII

426
19
44
61

OLYMPIC 
FEST

FEST

pagina oficială de 
facebook.com/
olympicmoldova

pagina oficială de
YouTube 
youtube.com/
OLYMPIC MDA

pagina oficială de
instagram 
instagram.com/
olympicmoldova
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Membrii Comitetului Executiv informează că pe parcursul perioadei de re-
ferință, CNOS a menținut relații constructive de colaborare cu reprezentanții 
presei sportive. CNOS apreciază eforturile jurnaliștilor în oglindirea amplă, 
operativă și veridică a evenimentelor sportive interne, dar și a celor cu rezo-
nanță mondială. Reprezentanții presei sportive au fost invitați la evenimentul 
de celebrare a aniversării de 30 de ani a CNOS din 29 ianuarie 2021, fiind 
menționați cu premii și cadouri.

În ziua de 23 iunie, în cadrul celebrării Zilei Olimpice, ținutele oficiale ale 
Echipei Olimpice au fost prezentate de jurnaliștii următoarelor posturi de 
televiziune: Moldova 1, TVR Moldova, Jurnal TV, Publika TV, Prime, CTC, 
TV6. Dată fiind importanța Jocurilor Olimpice, acest eveniment s-a bucurat 
de o atenție deosebită din partea întregii societăți.  

De asemenea, CNOS în colaborare cu New Media Platform, a elaborat un 
proiect extins de promovare a Echipei Olimpice a Republicii Moldova, care a 
participat la Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Au fost produse video-uri și inter-
viuri cu sportivi și antrenori, au fost realizate multiple reportaje atât la pleca-
rea sportivilor către Tokyo, cât și sosirea lor de la Jocurile Olimpice.

CNOS a reflectat, de asemenea, proiectul de promovare, organizat de 
Asociația Presei Sportive din Republica Moldova. 
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Membrii Comitetului Executiv informează, de asemenea, că în colabora-
re cu Eduard Ciobanu, președinte al Asociației Presei Sportive din Republi-
ca Moldova au fost elaborate Criteriile de selectare a reprezentanților mass 
media acreditați pentru reflectarea evenimentelor din cadrul Jocurilor Olim-
pice de iarnă Beijing 2022. Astfel, în data de 16 noiembrie 2020, prinr-un me-
saj oficial, APSM din Republica Moldova, membru al Asociației Internaționale 
a Presei Sportive, aduce la cunoștința CNOS, că este de acord cu criteriile 
menționate, la elaborarea cărora a participat.

Reușind din cele expuse mai sus, membrii Comitetului Executiv își exprimă 
nedumerirea cu privire la nemulțumirea președintelui APSM cu referință 
la Criteriile de selectare a reprezentanților mass media pentru acreditare la 
Jocurile Olimpice Beijing 2022, expusă pe rețelele de socializare ale APSM.

Membrii Comitetului Executiv constată că multe sporturi sunt slab sau 
deloc mediatizate. De aceea este important de promovat interesul față de 
sport și sportivi în mass media în colaborare cu jurnaliștii sportivi. E nevoie 
să oferim mai multă mediatizare sportivilor noștri. Vocea sportivilor și antre-
norilor trebuie să fie puternică pentru a fi auzită și pentru a genera impact în 
societate.   

Membrii Comitetului Executiv apreciază înalt munca jurnaliștilor sportivi, 
care realizează analize profunde și obiective, articole și comentarii inspirate 
ce contribuie la aprecierea trudei sportivilor noștri. 
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Pe plan internațional, CNOS a participat la diverse reuniuni și ședințe pe 
parcursul anului 2021. 

În primul rând, CNOS anunță cu mândrie că secretarul general al CNOS 
Cristina Vasilianov a devenit membră a Comitetului Executiv al Comitetelor 
Olimpice Europene. Aducem sincere felicitări Cristinei Vasilianov pentru obți-
nerea acestei poziții responsabile în cadrul organului de conducere al COE și 
îi urăm mult succes în activitatea sa pentru dezvoltarea sportului la nivel eu-
ropean. Președintele CNO din Grecia Spyros Capralos a fost ales în calitate 
de președinte al Comitetelor Olimpice Europene. 

În luna octombrie 2021 președintele  Nicolae Juravschi și secretarul gene-
ral Cristina Vasilianov au participat la lucrările Congresului Asociației Comi-
tetelor Naționale Olimpice, care a avut loc în Grecia. 

Ținem să menționăm și activitatea Comisiei Atleților, condusă de arcașa 
Alexandra Mîrca. Sportivii olimpici, membri ai Asociației Atleților Olimpici, au 
participat  activ la diverse ședințe online, în cadrul cărora s-a discutat despre 
siguranța sportivilor în timpul competițiilor sportive.   

În luna octombrie 2021 Zalina Marghieva și Larisa Popova au participat la 
Forumul European al comisiei de atleți , care a avut loc în Croația. În cadrul 
ședinței au avut loc alegerile noilor membri și au fost trasate scopurile stra-
tegice pentru perioada 2021-2024.  

Vice-președintele CNOS Petru Guzun a participat la lucrările Forumului 
Comitetelor Naționale Olimpice din țările CSI, țările baltice și Georgia, or-
ganizat în cadrul programului Solidarității Olimpice. Întrunirea a avut loc la 
Tashkent, Uzbekistan la începutul lunii noiembrie 2021. Reprezentanții CNO 
au făcut schimb de experiențe și au discutat despre liniile strategice de dez-
voltare a Mișcării Olimpice.

La începutul anului 2021, Ambasadorul Chinei în Republica Moldova 
Zhang Yinghong a avut o întrevedere cu președintele CNOS Nicolae Jura-
vschi în vederea unei colaborări înainte de Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Beijing 2022. Olimpiada albă va avea loc în perioada 4-20 februarie 2022. 

Membrii Comitetului Executiv al CNOS țin să aducă mulțumiri Ambasa-
dorului Japoniei în Republica Moldova Yoshihiro Katayama, care a oferit 
susținere CNOS și sportivilor noștri, participând la mai multe activități, orga-
nizate de CNOS pe parcursul anilor 2020 și 2021. În acest context menționăm 
colaborarea frumoasă a CNOS cu 3 regiuni din Japonia: Tsuruoka, Tomi și 
Yamagata. În Turuoka și Yamagata au fost organizate stagiuni de pregătire 
preolimpică pentru sportivii de la judo, canoe și tir cu arcul. Diverse activități 
sportive și culturale au fost organizate atât în Japonia, cât și în Republica 
Moldova în urma cooperării dintre aceste autorități nipone și CNOS în ultimii 
trei ani.

Pe parcursul lunilor martie-noiembrie 2021, CNOS a fost parte la imple-
mentarea Programului ,,Prevenirea și reacționarea la abuzul violent, inclu-
siv – sexual, asupra copiilor în sport”, realizat de către Consiliului Europei 
în cadrul Planului de Acțiune pentru Republica Moldova. Împreună cu par-
tenerul AO ,,Ave Copiii” au fost organizate mai multe seminare cu participa-
rea reprezentanților federațiilor pe probe de sport, ale Agențiilor Teritoriale 
Olimpice și Sportive, managerilor sportivi și a profesorilor de sport. 

DEZVOLTAREA COOPERĂRII INTERNAȚIONALE
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Prima parte a Proiectului a finalizat la 26 octombrie 2021 cu Conferința 
Internațională ,,Sport sigur pentru copii: practici internaționale de protecție 
a copilului în sport” cu participarea experților internaționali – Kirsti Burrows 
(Consiliul Europei), a Mariei Herczog (Ungaria), a Annei Tivas (Safe Sport 
International), etc. La lucrările Conferinței, care a fost organizată în format 
online, au fost conectați și au participat circa 75 (șaptezeci și cinci) de per-
soane – manageri, antrenori și profesori de sport, alți specialiști din domeniu. 
Proiectul dat va avea continuitate pe parcursul anului 2022, când în comun 
cu partenerii vor fi organizate mai multe acțiuni naționale, inclusiv în orașele 
și raioanele republicii.

Stimați delegați ai Adunării Generale, reprezentanți ai membrilor afiliați,

Stimați colegi,

Onorată asistență,

La acest ceas de bilanț, membrii Comitetului Executiv țin să adreseze mul-
țumiri tuturor membrilor CNOS pentru activitatea și eforturile depuse în ciclul 
olimpic 2017 – 2021. 

Noul ciclu olimpic a demarat deja și va fi unul foarte intens, culminând cu 
Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Până la Jocurile Olimpice de la Beijing 
2022 au rămas zile numărate. Multe alte competiții, organizate sub egida CIO, 
vor avea loc în acest ciclu olimpic. E important să continuăm eforturile pentru 
ca sportivii noștri să reprezinte cu demnitate Republica Moldova pe arena 
internațională, reafirmând calitatea de ambasadori excelenți ai țării. 

Împreună pentru succesul olimpic!

Sponsor General Partener General Sponsor GOLD

Parteneri


