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Mesajul Președintelui CNOS Nicolae Juravschi: 

Stimați membri ai Familiei Olimpice,

Dragi prieteni,

Întreaga comunitate olimpică și sportivă de la noi din țară a trăit pe par-
cursul anului 2022 clipe frumoase de bucurie, de luptă și de încercare. Am 
învățat să împărtășim experiențe și trăiri, să învingem greutăți, să ne prețuim 
și să fim recunoscători. 

Cinci sportivi au reprezentat Republica Moldova la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Beijing 2022. Doina Descalui, portdrapelul Echipei Olimpice la 
ceremonia de deschidere, este prima femeie din țara noastră care a participat 
în proba de sanie la o ediție a Jocurilor Olimpice. Iar cel mai bun rezultat a fost 
înregistrat de biatlonista Alina Stremous – locul 10 la proba de sprint 7,5 km.

Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Banska Bystrica 2022 a 
însemnat un început de drum în lumea olimpică pentru tinerii noștri sportivi. 
Denis Cutcovețchii și Ilia Ciui s-au învrednicit de „bronz” la această ediție din 
Slovacia. Rezultatele tinerilor atleți ne încurajează și demonstrează o dată în 
plus că sportul în Republica Moldova are un viitor promițător. 

Cu o deosebită mândrie constat, că sportul național, în pofida tuturor im-
pedimentelor din ultima perioadă, a continuat să bucure cu rezultate remar-
cabile. Atleții noștri au realizat performanțe notabile la Campionate Mondia-
le și Europene, arborând drapelul țării pe cele mai înalte catarge. Campionii 
mondiali Serghei Tarnovschi și Anastasia Nichita, deținătorii medaliilor de 
bronz la Mondiale, Denis Vieru și Irina Rîngaci, dar și o pleadă de alți sportivi 
talentați  care ne-au făcut să ne simțim mândri în acest an.

Mișcarea Olimpică a demonstrat în 2022 că este unită în misiunea sa de a 
contribui la pace prin sport și de a uni lumea într-o competiție pașnică. Comi-
tetul Național Olimpic și Sportiv și Federațiile naționale au întreprins diver-
se activități întru susținerea sportivilor ucraineni refugiați, după ce țara lor 
a fost cuprinsă de război. Comunitatea sportivă a pus la dispoziție resurse, 
timp și energie pentru a le oferi ajutor, confirmând astfel că sportul înseamnă 
implicare și empatie participativă, pe lângă multe alte valori fundamentale 
care stau la baza dezvoltării sale. Țin să menționez că CNOS împreună cu 
Fundația Olympic Refuge (din cadrul CIO) au organizat la Chișinău în perioada 
7-10 Februarie 2023 un seminar care a abordat subiectul creării unor medii 
sportive sigure și favorabile pentru tinerii afectați de crize.  

Pe parcursul anului 2022, CNOS a realizat diverse activități și evenimente, 
care au fost enumerate în revista CNOS “Panorama Olimpică” și vor fi pre-
zentate în continuare în Raportul de activitate a Comitetului Executiv al CNOS. 

Țin să adrezez sincere mulțumiri tuturor membrilor Familiei Olimpice pentru 
implicare, responsabilitate și muncă dedicată.
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PARTICIPAREA SPORTIVILOR MOLDOVENI LA
JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ DE LA BEIJING 2022

Anul 2022 a fost unul plin de provocări pentru Mișcarea Olimpică. Așa 
cum Jocurile Olimpice de vară din Tokyo 2020 au fost amânate pentru un 
an de zile, Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing 2022 au fost organizate la 
doar 6 luni distanță. Asigurarea bunei desfășurări a ediției Jocurilor de iarnă 
în circumstanțe complicate  de incertitudine a necesitat solidaritate și rezili-
ență din partea Mișcării Olimpice. CNOS din Republica Moldova, alături de 
alte CNO participante la Jocuri, a dat dovadă de angajament total vis-a-vis 
de sportivi și a reușit să se adapteze unui context în permanentă schimbare 
pentru a asigura buna participare a sportivilor. 

Delegația Republicii Moldova a avut cinci sportivi la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Beijing (China), desfășurate în perioada 4-20 februarie 2022. Ei au 
concurat la două probe: biatlon și sanie.

Cel mai bun rezultat l-a înregistrat biatlonista Alina Stremous, clasân-
du-se pe locul 10 în proba sprint 7,5 km. Sportiva de 27 de ani a fost la un pas 
să egaleze cea mai bună performanță a Republicii Moldova la o ediție a Jo-
curilor Olimpice: locul 8 ocupat de Natalia Levcenkova în 2016 la proba 15 km 
individual. Biatlonistul Pavel Magazeev s-a clasat pe locul 26 în cursa indivi-
duală de 20 de km. Dintre biatloniștii care reprezintă R. Moldova, la Beijing au 
mai evoluat Maksim Makarov și Alla Ghilenko. Doina Descalui a fost prima 
femeie din Moldova care a participat în proba de sanie la o ediție a Jocurilor 
Olimpice. Ea s-a clasat pe locul 32. Doina Descalui, care a fost portdrape-
lul Moldovei la ceremonia de deschidere, a fost pregătită de Bogdan Maco-
vei, de trei ori participant la Jocurile Olimpice în calitate de sportiv. Succesul 
sportivei se datorează și faptului că Doina a beneficiat de bursa Solidarității 
Olimpice, care a susținut eforturile sale de calificare și participare la Jocuri. 

Membrii Executivului informează că din cauza lipsei de finanțare din par-
tea Statului   pentru asigurarea participării Echipei la Jocurile Olimpice de la 
Beijing 2022, CNOS a fost obligat să adreseze o solicitare către CIO cu privire 
la oferirea echipamentului competițional pentru Echipa noastră.

Astfel, membrii Echipei Olimpice a Republicii Moldova au purtat la Jocurile 
Olimpice Beijing 2022 echipament sportiv de marca Adidas, constituit din 18 
piese, oferit de CIO în calitate de donație. 

Suplimentar, în cadrul competițiilor, sportivii la biatlon au fost asigurați cu 
echipament specializat marca Oldo, iar cei care au concurat la proba de sanie 
au participat în echipament marca Under Armour.

CNOS exprimă gratitudine Comitetului Internațional Olimpic pentru sus-
ținere necondiționată a Echipei Olimpice a Republicii Moldova, care ne-a re-
prezentat țara la Jocurile Olimpice de iarnă Beijing 2022.  

Bugetul pentru delegarea Echipei Olimpice la JO Beijing 2022 a constituit 
în total 1 178 399 lei.
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Maria Olarașu Oleg Tarnovschi

Daniela Cociu Dan Olaru

Anastasia Nichita

Victor Ciobanu

Andrian Mardare

Irina Rîngaci

Dimitriana Bezede Alexandra Mîrca Serghei MarghievVictor Sterpu

Tatiana Salcuțan Alexandru Paraschiv Marin Robu Lilia Fisikovici
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Jocurile Olimpice de la Paris 2024 sunt tot mai aproape. Toate gândurile și 
aspirațiile sportivilor sunt îndreptate către capitala franceză, care va găzdui 
cel mai mare spectacol sportiv de pe glob. În mod tradițional, Solidaritatea 
Olimpică oferă un Program special destinat sportivilor pentru a le oferi su-
port financiar în vederea unei pregătiri continue către Jocurile Olimpice. 

Astfel, 16 sportivi beneficiază de bursele olimpice „Paris-2024”, începând 
cu 1 ianuarie 2022. Bursele se achită până în luna august 2024 doar spor-
tivilor care obțin calificarea olimpică. Bursele „Paris-2024” sunt atribuite 
atleților pentru a asigura procesul de pregătire către Jocurile Olimpice de 
vară de la Paris 2024. Conform contractului tripartit, care este semnat de 
sportiv, CNOS și Federația națională de profil, bursa olimpică oferă acces la 
infrastructură specializată pentru antrenamente, asistență, control medical 
și științific, asigurare de accidente și boală, precum și acoperirea cheltuielilor 
pentru cantonamente și de deplasare în vederea participării la competiții de 
calificare. 

Este de menționat că în data de 1 aprilie 2022, CNOS a înmânat sportivilor 
certificatele de bursier olimpic.

Bugetul total anual pentru anul 2022 pentru Programul Burse Paris 2024 
a constituit 90 000 USD

De asemenea, CNOS salută Decizia Guvernului cu privire la majorarea 
burselor pentru sportivi, decizie care va favoriza procesul de pregătire al 
sportivilor de performanță pentru competiții internaționale de anvergură. 
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2023 sportivii primesc burse lunare majorate. 
Pentru achitarea burselor sportivilor de performanță, în anul 2023, din buge-
tul de stat au fost alocate 19 milioane de lei, suma fiind majorată cu 8 milioane 
de lei, în comparație cu anul 2022. 

Burse olimpice
pentru sportivi
PARIS 2024
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REZULTATELE SPORTIVILOR MOLDOVENI
PE PARCURSUL ANULUI 2022

Cu o deosebită mândrie constatăm, că sportul național, în pofida tuturor 
impedimentelor din ultima perioadă, a continuat să bucure cu rezultate re-
marcabile. Atleții noștri au realizat performanțe notabile la Campionate Mon-
diale și Europene, arborând drapelul țării pe cele mai înalte catarge. Ei ne-au 
făcut să ne simțim mândri de ei și de noi în acest an.

În cadrul Cinei Olimpice 2023, care a avut loc pe data de 27 ianuarie 2023, 
în incinta Palatului Național, au fost menționați cei mai buni sportivi ai anului 
2022, cei mai buni antrenori și cele mai active Federații Naționale.

La categoria „Tinere Talente” au fost menționați următorii sportivi: Denis 
Cutcovețchi (atletism), Ilia Ciui (atletism), Stanislav Banaru (caiac-canoe), 
Ivan Ichizli (lupte libere), Teodora-Luminița Hîncu (haltere), Maria Cojocari, 
(scrimă).

La categoria „Speranțe Olimpice” au fost menționați: Mihai Chihaia (ca-
noe), Mihail Culceac (canoe), Mihaela Samoil (lupte feminine), Tudor Bratu 
(haltere), Ana Dulce (tir), Vladislav Ursu (tenis de masă), Vasile Diacon (lup-
te libere), Alexandrin Guțu (lupte greco-romane), Alexandr Bulat (canotaj), 
Oxana Diacenco (judo). 

La categoria “Cei mai buni sportivi la probe neolimpice” au fost menționați 
Vitalie Spînu (karate shotokan), Anastasia Spînu (karate shotokan), Andre-
ia Gorun (joc de dame), Daniel Procopciuc (armwrestling), Ana Matus (dans 
sportiv), Gabliele Gofredo (dans sportiv), Vladislav Untu (dans sportiv), Poli-
na Barîșnicova (dans sportiv). 

La categoria “Cei mai buni sportivi ai anului” au fost menționați: Irina Rân-
gaci (lupte feminine), Denis Vieru (judo), Daniela Cociu (canoe), Maria Olara-
șu (canoe), Mariana Draguțan (lupte feminine), Alexandru Paraschiv (box), 
Marin Robu (haltere), Andrian Mardare (atletism), Alina Stremous (biathlon), 
Ivan Corșunov (canotaj), Chiril Vîsoțki Sestacov (canotaj), Mihail Latîșev 
(judo). 

Cei mai buni sportivi ai anului 2022 au fost declarați Anastasia Nichita 
(lupte feminine) și Serghei Tarnovschi (canoe).

La categoria “Cei mai buni antrenori ai anului 2022” au fost nominalizați 
Tudor Cîrlan, Nicolae Juravschi, Andrei Chiperi, Victor Reneiski, Iurii Paras-
chiv, Petru Chiperi, Valeriu Duminică. 

Toți laureații au beneficiat de diplome, cadouri și premii bănești. Suma to-
tală a premiilor a constituit  557 000 lei.

La Cina Olimpică a participat ninistrul Educației și Cercetării Anatolie To-
pală și secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării Sergiu Gurin.

La eveniment a participat și o delegație a COSR în frunte cu președintele 
Mihai Covaliu.

Ministerul Educației și Cercetării a premiat cei mai buni sportivi, antrenori, 
echipe, federații, jurnaliști sportivi ai anului 2022 în cadrul Galei Sportului 
2022. La eveniment au participat prim-ministra Natalia Gavrilița, ministrul 
Educației și Cercetării Anatolie Topală, secretarul de stat al Ministerului Edu-
cației și Cercetării Sergiu Gurin, responsabil de domeniile tineret și sport.  
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Cel mai bun sportiv al anului a fost ales Serghei Tarnovschi, cam-
pion mondial, deținătorul a trei medalii de aur la Campionatul Mondial 
Universitar și vice-campion european la caiac-canoe, iar antrenorul său 
Nicolae Juravschi a fost nominalizat „Antrenorul anului”. 

Anastasia Nichita, deținătoarea a două medalii de aur la Campiona-
tele Europene la categoria seniori și Under 23, dar și a medaliei de aur 
la Campionatul Mondial de seniori, a fost nominalizată „Cea mai bună 
sportivă a anului 2022”. A fost nominalizat, de asemenea, și antrenorul 
său Tudor Cârlan. 

Cei mai buni sportivi ai anului 2022 la diverse categorii s-au învred-
nicit de premii și cadouri. De menționat, că MEC a alocat în 2022 premii 
sportivilor și antrenorilor în valoare de 21,9 milioane lei.  

judo
bronz CM, bronz CE, aur GS Antalya,

Tbilisi și Baku, aur GP Almada

DENIS VIERU
lupte feminine

bronz CM, aur CE,
bronz CM U23, aur CE U23

IRINA RÎNGACI

biatlon
locul 10 JO de la Beijing, aur CE 10 km,

argint CE 15 km

ALINA STREMOUS

lupte feminine
aur CM, aur CE, aur CE U23

ANASTASIA NICHITA
canoe

aur CM, argint CE, aur Supercupa - 2,
aur CM Universitar - 3

SERGHEI TARNOVSCHI

Cei mai buni
sportivi ai anului

2022
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REZULTATELE SPORTIVILOR MOLDOVENI
PE PARCURSUL ANULUI 2022

box
bronz CE

ALEXANDRU PARASCHIV
haltere

locul 4 CM, aur CE U23 - 3

MARIN ROBU 
judo

aur CM tineret, aur Cupa Europei,
bronz GS Abu Dhabi

MIHAIL LATÎȘEV

canoe
bronz CM, locul 5 CE, aur și argint CE

U23 dublu, bronz simplu CE U23 

DANIELA COCIU
canoe

bronz CM, locul 5 CE, aur și argint CE
U23 dublu, argint simplu CE U23

MARIA OLĂRAȘU
atletism

locul 7 CM, locul 7 CE 

ANDRIAN MARDARE

canotaj
locul 5 CM dublu, argint CM U23

bronz CE U23

IVAN CORȘUNOV
canotaj

locul 5 CM dublu, 
locul 6 Cupa Mondială

CHIRILL VÎSOȚCHI-ȘESTACOV 
lupte feminine

bronz CE, locul 5 CM, aur CE U23

MARIANA DRAGUȚAN            

Cei mai buni
sportivi ai anului 2022



11

La Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Banska Bystrica (Slo-
vacia), care a avut loc în perioada 24-30 iulie 2022, Republica Moldova a fost 
reprezentată de 19 sportivi. Ei au concurat la cinci probe: atletism, badmin-
ton, judo, natație și tenis.

Atleții moldoveni au cucerit două medalii de bronz. Denis Cutcovețchii s-a 
remarcat la proba aruncarea greutății cu rezultatul 15.93 metri, iar Ilia Ciui a 
înregistrat rezultatul de 69.33 metri la proba aruncarea ciocanului. Ei sunt 
antrenați de Vasile Lîsii, respectiv Marina Nichișenco Marghieva.

Șeful delegației Republicii Moldova la FOTE de la Banska Bystrica a fost 
campioana olimpică Larisa Popova, vicepreședintele Comitetului Național 
Olimpic și Sportiv (CNOS). 

Cu patru zile înainte de începerea competiției, președintele Republicii Mol-
dova, Maia Sandu, a înmânat Drapelul de Stat al țării echipei de sportivi. „I-am 
felicitat pe tineri pentru performanțele obținute până în prezent și care i-au 
adus la prima competiție olimpică din viața lor. Am menționat, totodată, că 
au o misiune importantă și responsabilă, care depășește limitele sportului 
– căci, reprezentându-ne cu demnitate țara, ei vor promova Republica Mol-
dova în lume”, a spus șefa statului, care a subliniat că Festivalul Olimpic al 
Tineretului European este despre excelență sportivă, dar și despre prietenie, 
respect și bună înțelegere între oameni și popoare.

“FOTE a reprezentat un start reușit și pentru sportivii noștri Denis Vieru, 
Ion Luchianov, Serghei Marghiev, Radu Albot, Alexandra Emelianova, Ale-
xei Sancov, Tatiana Salcuțan. etc. Avem și sportivi care s-au pierdut în timp și 
nu au reușit să capitalizeze talentul lor la nivelul de seniori, chiar dacă au ur-
cat pe podiumul de premiere al FOTE. De aceea, importanța sprijinului oferit 
tinerilor pentru pregătire este crucială, pentru că investițiile făcute astăzi în 
condițiile de antrenament se vor traduce prin rezultate onorabile și medalii la 
Jocurile Olimpice și la Campionate Mondiale și Europene în anii ce urmează.“ 
– a menționat Nicolae Juravschi, președintele CNOS. 

Suma totală pentru asigurarea participării (transport, taxa de participare, 
echipament, diurne) Echipei Olimpice a Republicii Moldova la FOTE din Bans-
ka Bystrica constriuie 662 437 lei. 

PARTICIPAREA ECHIPEI OLIMPICE A REPUBLICII MOLODVA
LA FOTE BANSKA-BYSTRICA 2022
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ȘEDINȚELE COMITETULUI EXECUTIV AL CNOS
DIN REPUBLICA MOLDOVA

COLABORAREA CU FEDERAȚIILE NAȚIONALE

CNOS acordă o atenție deosebită colaborării cu Federațiile sportive națio-
nale, care determină în ultimă instanță calitatea prestației sportivilor și olim-
picilor noștri pe arena internațională.

În anul 2022 Federația Națională de Tenis a beneficiat de doua programe 
cu suportul Solidarității Olimpice – Burse Olimpice pentru antrenori (Euge-
niu Celarschi, cursuri de perfecționare) și Cursuri Tehnice pentru antrenori, la 
care în total au participat 18 antrenori. 

Ținem să menționăm că Federațiile Naționale au fost destul de active pe 
parcursul anului 2022 la capitolul de organziare a seminarelor de adminis-
trație sportivă, de instruire a antrenorilor, de pregătire a arbitrilor, etc. Astfel 
de Cursuri au fost desfășurate de Federația de Atletism, Federația de Judo, 
Federația de Caiac-canoe, Federația de Handbal, Federația de Înot, Uniu-
nea Asociațiilor ITF, etc.  

Pe data de 23 iunie a avut loc o ședință deschisă a conducerii CNOS cu re-
prezentanții probelor olimpice și neolimpice în incinta Casei Olimpice, prilejui-
tă de celebrarea Zilei Mondiale Olimpice. În cadrul ședinței au fost discutate 
diverse probleme din cadrul sistemului sportiv. 

În perioada 7-10 Februarie 2023 CNOS împreună cu Fundația Olympic Re-
fuge (din cadrul CIO) au organizat în incinta Casei Olimpice un seminar care a 
abordat subiectul creării unor medii sportive sigure și favorabile pentru tinerii 
afectați de crize cu participarea experților străini din SUA, Noua Zalandă și 
Elveția.  La seminar au participat 22 de persoane, reprezentând 9 genuri de 
sport.

Constatăm, că CNOS cooperează în mod productiv cu majoritatea Federa-
țiilor sportive naționale: Atletism (Președinte dl Anatol Balan), Caiac-canoe 
(Președinte dl Andrei Hiora), Tir (Președinte Anatolie Scacodub),  Canotaj 
(Președinte dna Larisa Popova), Tir cu arul (Președinte dl Marcel Televca),  
Înot (Președinte dl Alexandr Goreacev),  Yahting (Președinte dl Aleaxandr 

În perioada 2022-2023 au avut loc 5 ședințe ale Comitetului Executiv. 

Cele mai importante Hotărâri se referă la delegația oficială a Republicii 
Moldova la ediția a XXIV a Jocurilor Olimpice de iarnă din or. Beijing, Repu-
blica Populară Chineză (componența, portdrapelul, echiparea); ediția a XVI 
a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) de vară din or. Banska 
Bystrica, Slovakia; criteriile de selectare a cotelor pentru participarea jurna-
liștilor delegați din Republica Moldova la Jocurile Olimpice Paris 2024; selec-
tarea unei companii de Audit pentru realizarea auditului activității economico 
- financiară a CNOS pentru anul 2021; auditul pentru anul 2021 realizat de 
Compania SA ”Consulting-Modern”SRL; totalurile anului competițional  2022 
și organizarea ,,Cinei Olimpice 2023”; modificările și completările Statutului 
CNOS din RM.
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Denisiuc), Box (Președinte dl Vasile Chitroca), Judo (Președinte dl Andrei 
Golban), Dans sportiv (Președinte dl Petru Gozun), etc.

Aceeași colaborare fructuoasă există și cu Federațiile pe probele de echi-
pă: Rugby (Președinte dl Anatol Curechi), Handbal (Președinte dl Ion Onța), 
Baschet (Președinte dl Alexandr Abramciuc).

De asemenea, CNOS conlucrează eficient și susține Federațiile pe probe 
neolimpice: Sambo (Președinte dl Iulian Piaticovschi), Karate Shotocan (Pre-
ședinte dl Serghei Isacenco), Sportul Școlar (Președinte dl Iurii Berlinschi), 
Joc de dame (Președinte dna G.Sturza), Uniunea Asociațiilor ITF (Președinte 
dl Ion Postu), Baseball și Softball (Președinte dl Veaceslav Belțic).

CNOS înregistrează o colaboare reușită și cu alte două Federații fondate 
recent: de Teqball (Președinte Dl Igor Secu) și de Padel (Președinte Dl Mihai 
Burciu). 

Federațiile enumerate participă la toate activitățile/acțiunile desfășura-
te de CNOS. În acest context ținem să subliniem și colaborarea fructuoasă 
cu Liceele cu profil sportiv (directori Ion Robu, Maria Gabuja, N. Pădureț, E. 
Frunză), dar și cu Federația Sportului Școlar în frunte cu președintele Iurie 
Berlinschi.

CNOS adresează felicitări călduroase sportivilor de performanță și antre-
norilor, care s-au învredncit de distincții de Stat, care au fost înmânate de 
Președinta țării Maia Sandu pe data de 22 decembrie 2022: Anastasia Ni-
chita, Irina Rîngaci, Valeriu Duminică, Cârlan Tudor, Guideia Anatolie, Gri-
gor Vitalie, Vieru Denis, Petru Bria, Cozac Victor, Latișev Mihail, Stemours 
Alina,  Ion Robu, Boguș Boris, Cuharțchi Gheorghe, Scurtu Nicolae, Salcu-
țan Vadim, Gorobeț Victor, Măriuță Ion). “Am onorat, astfel, performanța și 
succesele pe care acesți oameni le-au atins în activiatatea lor profesională”, - a 
declarat Maia Sandu. 

CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA CĂTRE
JOCURILE EUROPENE 2023 ȘI FOTE 2023

Ediția a III-a a Jocurilor Europene va avea loc în Polonia în perioada 21 iunie 
- 02 iulie 2023. Competițiile se vor desfășura în edificiile și bazele sportive 
din orașele Krakov, Krynica Zdroj, Zacopane, Charzow, Wroclaw și Rzeszow.

Se așteaptă participarea a mai mult de 7000 de sportivi la 24 probe de 
sport, 27 discipline  sportive. Atleții de la 19 discipline sportive vor avea posi-
bilitatea să acumuleze puncte pentru a-și ridica ratingul internațional.

În programul Jocurilor sunt incluse de asemenea 6 probe sportive, care 
nu fac parte din programul Jocurilor Olimpice.

La 12 probe sportive se vor desfășura în paralel și Campionatele Europe-
ne (Anexă pag. 14).

124 de sportivi se vor califica direct la Jocurile Olimpice din Paris 2024.

CNOS a organizat mai multe activități de comunicare și informare  cu privi-
re la participarea la Jocurile Europene de la Krakowia – Malopolska:

- s-au expediat demersuri Federațiilor incluse în Programul competițio-
nal cu privire  la Regulamentele pe probe sportive, includerea acțiunilor de 
pregătire și participare la competițiile de calificare și control în calendarul 
sportiv al MEC, etc;
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- s-au organizat întâlniri cu conducătorii Federațiilor în incinta CNOS (atle-
tism, box, pentatlon modern, tir cu arcul, tir, taekwondo, fotbal pe plajă, scri-
mă, caiac-canoe, teqball);

- la ședința organizată de MEC cu Federațiile Naționale (cu participarea 
Ministrului, Secretarului de Stat, consilierul Președinției) s-a reiterat că toate 
cheltuielile de pregătire și participare la competițiile de calificare și control 
vor fi finanțate de MEC;

-  se poartă discuții cu compania Joma pentru procurarea echipamentului 
sportiv.

Urmare a analizei condițiilor de calificare și consultărilor cu conducătorii 
Federațiilor, se estimează că Echipa Olimpică a RM ar putea număra circa 140 
persoane (100 sportivi și 40 de administratori : antrenori, medici, tehnicieni) 
la 16 probe sportive.

Numărul estimativ al membrilor Echipei Republicii Moldova la Jocurile 
Europene de la Krakovia – Malopolska 2023

La moment, s-au calificat următoarele probe de sport: Tir cu arcul, Fotbal 
pe plajă, Pentatlon modern, Atletism, Scrima, Judo, Box, Caiac-canoe.
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ACTIVITATEA AGENȚIILOR TERITORIALE OLIMPICE ȘI SPORTIVE, 
ÎN SERVICIUL CAUZEI DE PROMOVARE A OLIMPISMULUI

Agențiile Teritoriale Olimpice și Sportive (ATOS) constituie veriga prin-
cipală în întregul lanț de colaborare între CNOS și conducerea municipiilor, 
consiliilor raionale, primăriilor din localitățile țării. Astfel, Agențiile Teritoriale 
Olimpice și Sportive asigură și gestionează promovarea Mișcării Olimpice în 
teritoriu, desfășoară diverse activități sportive și didactice, participând activ 
la evenimentele CNOS.

După o perioadă de pauză cauzată de pandemia de coronavirus, Agențiile 
Teritoriale au început să implementeze proiecte extinse și variate. Împreună 
cu autoritățile locale, ATOS au participat la organizarea și sărbătorirea Zilei 
Sportivului și a Mișcării Olimpice. Conlucrarea cu Direcțiile educație, tineret 
și sport ale Consiliilor raionale au adus plusvaloare evenimentelor sportive și 
cauzei de promovare a olimpismului. 

Președintele CNOS Nicolae Juravschi, a efectuat vizite de lucru la Bălți, 
Cimișlia, Soroca și Sângerei. Prim-vicepreședintele CNOS, Larisa Popova, și 
vicepreședinții Zalina Marghieva și Tudor Gorea au participat la activitățile 
sportive și cultural-artistice organizate la Orhei, Fălești și Cahul. În cadrul 
acestor evenimente, reprezentanții CNOS au înmânat diplome, tricouri olim-
pice și revista „Panorama Olimpică” câștigătorilor competițiilor sportive. 

Lecțiile Olimpice organizate și desfășurate în instituțiile de învățământ 
din teritoriu au o importanță majoră în promovarea sportului și Olimpismu-
lui. Lecții Olimpice și alte activități sportive de amploare sunt organizate cu 
succes de ATOS din Soroca- director Andrei Jitniuc, Ocnița – director Nico-
lae Gîlca, Orhei – director Vitalie Patraș, Bălți – director Iurie Dmitracov, 
Cimișlia – director Victor Stână, Ialoveni – director Mihai Raileanu, Fălești 
– director Vasile Railean. 
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COLABORAREA CU PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII, 
ALTE AUTORITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

În contextul examinării proiectului de Lege privind prevenirea și comba-
terea dopajului în sport, CNOS a inițiat audieri publice din cadrul Comisiei 
parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media în-
tru examinarea propunerilor și obecțiilor asupra proiectului, aflat pe agenda 
Legislativului pentru lectură finală. Urmare a prezentării proiectului actului 
legislativ menționat, CNOS a prezentat propunerile la subiectul vizat.

Cu privire la elaborarea și promovarea a unor acte normative/ministeriale, 
CNOS a participat în calitate de membru al grupului de lucru sau în calitate 
de invitat/expert la ședințele din cadrul Ministerului Educașiei și Cercetării la 
examinarea următoarelor proiecte :

• Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la stabilirea criteriilor de 
finanțare a sportului de performanță;

• Deciziile de acordare a titlurilor și categoriilor sportive. 

CNOS a formulat și expediat propuneri / obiecții și cu referință la alte pro-
iecte, promovate de Ministerul Educației și Cercetării, inclusiv:

• Proiecte de  Hotărâri de Guvern cu privire la Planul de activitate 
pentru anul 2023 și a Planului Național de  Dezvoltare pentru anii 2023-
2025, cu referință la domeniului sportului. Proiectele date au fost discuta-
te în cadrul audierilor publice, convocate de minister.

Pe parcursul perioadei de raportare, CNOS a fost prezent la ședințele (trei 
ședințe) în calitate de viitor membru al Platformei Naționale de Integritate în 
Sport (PNIS). Au fost examinate mai multe chestiuni care vizează instituirea 
și direcțiile de activitate a Platformei menționate. La moment sunt elaborate 
două proiecte – a Hotărârii de Guvern privind instituirea PNIS și proiectul Re-
gulamentului de activitate al PNIS. Secretariatul funcționării Platformei date 
este asigurat de Agenția Națională Anti-Doping.

Președintele CNOS Nicolae Juravschi împreună cu delegația COSR în 
frunte cu președintele Mihai Covaliu au avut întrevederi cu Ministrul Educa-
ției și Cercetării Anatolie Topală și Secreatarul de Stat în cadrul Cancelariei 
de Stat Adrian Baluțel pe data de 27 ianuarie 2023, în cadrul cărora s-au 
discutat diverse modalități de colaborare pentru dezvoltarea sportului. 
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ACTIVITATEA CNOS DE DEZVOLTARE A COOPERĂRII 
INTERNAȚIONALE, PARTICIPĂRI LA ACȚIUNI PE
PLAN INTERNAȚIONAL  

În cadrul festivităților organizate la ,,Cina Olimpică 2023” , CNOS a sem-
nat  Protocolul Bilateral de Colaborare cu Comitetul Olimpic și Sportiv Ro-
mân pentru anii 2023-2025.  Protocolul a fost semnat de către Președintele 
CNOS Nicolae JURAVSCHI și respectiv de către Președintele COSR Mihai 
Claudiu COVALIU, aflat în vizită la CNOS în zilele de 27-28 ianuarie 2023.

Președintele CNOS Nicolae JURAVSCHI și Secretarul General CNOS 
Cristina VASILIANOV au participat pe parcursul perioadei de raportare la 
mai multe activități pe plan internațional, inclusiv – ședințe ale Comitetului 
Executiv al Comitetelor Olimpice Europene la capitolul pregătirii Jocurilor 
Europene de la Kracovia-Malopolska; examinarea Agendei Strategice a Co-
mitetelor Olimpice Europene 2030 ș.a.

În luna mai 2022, CNOS a fost prezent la lucrările Grupului Informal al Co-
mitetelor Olimpicedin Sudul și Sud-Estul Europei, care a avut loc la București.

Reprezentanții CNOS au luat parte la ediția a 51-a a Adunării Generale a 
Comitetelor Olimpice Europene, găzduită de or. Skopje. La lucrările Adunării 
Generale a fost prezent și Președintele CIO Thomas BACH.

Delegația CNOS a fost prezentă la lucrările a celei de a XXVI-a Adunării 
Generale a Asociației Comitetelor Naționale Olimpice de la Seul, Coreea.

În cadrul dezvoltătii relațiilor cu colegii de la Ministerul Sportului din Ro-
mânia, CNOS a primit vizita Secretarului de Stat de la minister Thomaș Răz-
van Moldovan și a colegilor săi. Pe parcursul întrevederii s-a discutat asupra 
noilor proiecte, care se propun a fi realizate în parteneriat – organizarea Săp-
tămânii Sportului European; organizarea în comun a unui Laborator comp-
lementar moldo-român pentru formarea psiho-emoțională a sportivilor de 
performanță; alte schimburi și acțiuni comune.

Deopotrivă, în contextul dezvoltării relațiilor reciproc avantajoase, CNOS 
a primit vizita delegației Agenției Naționale Anti-Doping din România în frunte 
cu Președintele Ștefan ROHNEAN și Directorul General Gabriela ANDRE-
IAȘU. În discuție au fost abordat sprijinul comun pentru promovarea bazei 
normative a prevenirii și combaterii dopajului în sport.

În cadrul dezvoltării relațiilor de parteneriat cu Institutul pentru Dezvol-
tare și Expertiză a Proiectelor, CNOS a participat la acțivități organizate la 
Arad, București și Vaslui, România care au avut ca subiect preluarea practicii 
României de absorbție a Fondurilor Europene, în perioada de preaderare la 
Uniunea Europeană.

Președintele CNO Nicolae Juravschi a primit în vizită la sediul CNOS dele-
gațiile Ambasadelor Republicii Populare Chineze și a Statului Quatar în Repu-
blica Moldova. De asemenea, conducerea CNOS a avut discuții cu Ambasada 
Republicii Moldova în Republica Franceză cu privire la momente organizato-
rice pentru pregătirea către Jocurile Olimpice de la Paris 2024.  
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EVENIMENTE ORGANIZATE DE CNOS

CNOS a marcat Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice printr-o manifestare 
cultural-sportivă de amploare – Starturi Olimpice, care s-a desfășurat pe 21 
mai 2022 în Parcul „Valea Morilor” al capitalei. Este de menționat că elevi și 
studenți din circa 20 de instituții de învățământ din municipiul Chișinău au 
concurat la Starturile Olimpice. Întrecerile au fost animate și arbitrate de re-
prezentanții Federației Sportului Școlar din Republica Moldova, în frunte cu 
președintele forului Iurie Berlinschi. 

Astfel, în spiritul titlului evenimentului, aceste competiții ar putea deveni 
adevărate starturi olimpice pentru viitorii campioni, dar și o alternativă sănă-
toasă pentru un mod de viață activ și echilibrat, motivând tinerii să practice în 
mod regulat sportul.

Evenimentul Starturi Olimpice a fost organizat de CNOS în colaborare cu 
ANAO, Fundația Campionilor Olimpici și Federația Sportului Școlar, fiind sus-
ținut de partenerul general maib și Compania Aqua Uniqua.

Pe data de 1 octombrie 2022 CNOS din Republica Moldova a organizat a 
7-a ediție a evenimentului Olympic ECO Fest. Pe parcursul edițiilor anterioare, 
membrii Familiei Olimpice au plantat peste 250 de copaci, rezultatul efortului 
fiind vizibil, astfel în Parcul Valea Morilor au fost completate deja câteva alei. 
Și în cadrul acestei ediții la Olympic Eco Fest mai mulți sportivi au continuat 
frumoasa tradiție de plantare a copacilor contribuind la înverzirea parcului: 
Denis Vieru (judo), Serghei Tarnovschi (canoe), Victor Sterpu (judo), Victor 
Ciobanu (lupte greco-romane), Zalina Marghieva (atletism), Daniela Cociu 
(canoe), Oleg Tarnovschi (canoe), Andrian Mardare (atletism), Dan Olaru (tir 
cu arcul), Mihail Culceac (canoe), Ivan Corșunov (canotaj), Alexandru Bulat 
(canotaj), Dmitrii Zincenco (canotaj), Nichita Naumciuc (canotaj), etc. 

 “Sper să crească falnici și viguroși copacii plantați de sportivii noștri. Sunt 
sigur că inițiativa noastră de înverzire a parcului Valea Morilor este un exem-
plu pentru tineri și o motivație pentru generațiile viitoare”, - a subliniat preșe-
dintele CNOS Nicolae Juravschi.  

De asemenea CNOS împreună cu Federațiile Naționale partenere și-au 
activat resursele în dorința de a deprinde copii cu practicarea sportului și a-i 
aduce mai aproape de performanță. Astfel, participanții la eveniment au avut 
posibilitatea să se familiarizeze cu diverse genuri de sport, practicate în zone 
special amenajate de Federația de Volei, Federația de Badminton, Federația 
de Pentatlon modern, Federația de Karate, Federația de Caiac-canoe, Fede-
rația de Taekwon-do ITF, Federația de Rugby, Federația de Scrimă, Federația 
de Teqball.

Nici un evenient sportiv nu se petrece fără elevii de la Liceul Republican cu 
Profl Sportiv și Liceul Municipal cu Profil Sportiv. Tinerii sportivi au fost activi 
în toate zonele animate de Federațiile Naționale. 

FEST
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Lecțiile Olimpice reprezintă un mijloc neînlocuit de comunicare în spiritul 
păcii și prieteniei. În această ordine de idei, în anul 2022 în mai multe localități 
ale țării au avut loc circa 20 lecții olimpice, la care au asistat tineri cu vârstele 
cuprinse între 7 și 17 ani. Majoritatea dintre aceste ore s-au desfășurat la 
sediul CNOS, în incinta Casei Olimpice. De asemenea, lecții olimpice au avut 
loc la Molovata, Cimișlia, precum și la Liceul Republican cu Profil Sportiv din 
Chișinău (LRPS). 

Pe 23 martie 2022, în incinta Casei Olimpice a fost organizată o Lecție Olim-
pică pentru elevii Liceului Republican cu Profil Sportiv și grupul de sportivi 
reprezentând Federația de Caiac-Canoe din Ucraina. După izbucnirea războ-
iului, membrii lotului de tineret al echipei de caiac-canoe au rămas blocați la 
Vilkovo, unde se aflau în pregătire, și nu au mai putut să se întoarcă acasă. 
În Republica Moldova oaspeții din Ucraina au fost întâmpinați cu mare grijă 
și căldură, fiind cazați la Liceul Republican cu Profil Sportiv. Sportul unește. 
Mișcarea Olimpică rămâne solidară în misiunea sa de a contribui la pace prin 
sport și de a uni lumea într-o competiție pașnică.

O altă lecție olimpică importantă s-a desfășurat pe 6 aprilie, cu ocazia Zi-
lei Internaționale a Sportului pentru Dezvoltare și Pace, fiind proclamată și 
sărbătorită oficial de Organizația Națiunilor Unite și statele sale membre la 6 
aprilie 2014, în urma inițiativei lansate de Comitetul Internațional Olimpic, în 
calitate de observator permanent pe lângă ONU.

CNOS a consemnat această sărbătoare printr-o Lecție Olimpică pentru 
elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, care a fost organi-
zată la 6 aprilie 2022 în incinta Casei Olimpice. Elevii au efectuat o vizită la 
Muzeul Olimpic și au discutat cu campionii olimpici Larisa Popova și Nicolae 
Juravschi.

La lecțiile olimpice participă cu regularitate Nicolae Juravschi, dublul 
campion olimpic și președinte CNOS, Laria Popova, campioana olimpică și 
prim-vicepreședinte CNOS și Zalina Marghieva, vicepreședinte CNOS și alți 
sportivi de valoare. 

LECȚIILE OLIMPICE
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COMUNICARE ȘI MARKETING 

Pe parcursul anului 2022, CNOS a continuat dezvoltarea proiectelor pro-
prii, care s-au bucurat de succes în țară și au fost apreciate înalt de CIO și 
Solidaritatea Olimpică: Olympic Fest, Olympic EcoFest, Starturi Olimpice, 
Lecții Olimpice, Golden Canoe, Cina Olimpică. 

Pe parcursul anului 2022, 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, 18 de comunicate de 
presă, 32 de galerii video și 58 de galerii foto.  

Astfel, numărul de vizualizări a site-ului a crescut până la 21%, iar numărul 
persoanelor care apreciază activitățile olimpice pe facebook a crescut pînă la 
18%, urmăresc pagina 10 035 de persoane.

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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Statistica site-ului oficial CNOS | www.olympic.md
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COMISIA ATLEȚILOR OLIMPICI

În ultimii ani observăm un interes tot mai sporit față de olimpici care și-au 
finisat cariera lor sportivă. Astfel încât, actualmente Comitetul Internațional 
Olimpic pune accent tot mai mare pe activitatea și implicarea olimpicilor în 
toate procesele decizionale și cele organizatorice. Vocea sportivilor de fieca-
re an devine tot mai auzită și amplifică valoare.

La sfârșitul lunii decembrie anului 2021, cu suportul Solidarității Olimpice, 
a fost organizată Adunarea Generală a Atleților Olimpici. În cadrul Adunării a 
fost luată decizia de a forma o noua Comisie al Atleților Olimpici.

Comisia Atleților este formată din 9 membri (participanți și medaliați olim-
pici). Este important de menționat ca 60% din membri, actualmente sunt 
sportivi activi care în prezent promovează imaginea țării la competiții interna-
ționale. Membrii acestei comisii sunt: 

  1. Marghieva Zalina – Președintele Comisiei Atleților.                        

 2. Mîrca Alexandra - Vice-Președintele comisiei atleților.

          3. Nichișenko Marina

          4. Marghieiv Serghei

          5. Robu Marin

          6. Nicolae Ceban

          7. Dulce Anna

          8. Timofei Screabin

          9. Veaceslav Gojan

În cadrul Adunării Generale fiecare și-a exprimat opinia și viziunea față de 
obiectivele și scopurile acesteia. Olimpicilor li s-a prezentat informația despre 
platformele online elaborate de CIO, care au drept scop suportul și crearea 
unui viitor mai bun pentru sportivii și olimpicii care și-au finisat cariera, în do-
meniul sportului și nu doar.

Pe parcursul anului 2022 au avut loc câteva ședințe atât în incinta CNOS 
cu prezenta fizică a membrilor cât și ședințe online, unde s-au discutat obiec-
tivele principale ale comisiei.

Ne bucurăm că avem un reprezentat în cadrul Executivului CNOS astfel 
interesele și drepturile sportivilor sunt apărate si auzite la cel mai înalt nivel.

Suntem conștienți de responsabilitatea pe care ne-am asumat-o față de 
sportivi și de toată Comunitatea Olimpică. O să depunem maximum efort în 
vederea promovării și popularizării Mișcării Olimpice și a Valorilor Olimpi-
ce.
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Jocurile de Olimpice de vară
Paris 2024

Festivalul Olimpic de Vară 
al Tineretului European
Maribor 2023

Festivalul Olimpic de Iarnă
al Tineretului European
Friuli-Venezia Giulia 2023

Jocurile Olimpice
Europene, ediția 3
Krakow 2023

Evenimentele sportive-olimpice
în perioada 2023-2024

Stimați colegi,

Comitetul Executiv al CNOS aduce mulțumiri tuturor membrilor Familiei 
Olimpice pentru muncă și dedicație. 

Anul 2023 este foarte responsabil pentru Mișcarea Olimpică. Jocurile 
Europene de la Cracovia – Malopolska reprezintă un eveniment sportiv im-
portant al anului alături de multe alte competiții internaționale de anvergură 

Jocurile Olimpice de la Paris 2024 sunt tot mai aproape. Toate gândurile 
și aspirațiile sportivilor sunt îndreptate către capitala franceză, care va găz-
dui cel mai mare spectacol sportiv de pe glob. 

Să fim alături de sportivii noștri în drumul lor spre marele vis olimpic! 
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Sponsor General Partener General

Parteneri


