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Cu privire la aprobarea cuantumului premiilor  

pentru performanţele obţinute la Jocurile Olimpice de Tineret  

din anul 2018 (ediția de vară), or. Buenos Aires, Argentina 

------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 30 din Legea nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică şi 

sport (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 1999, nr. 83-86, art. 399),  

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă, conform anexei, cuantumul premiilor pentru performanţele 

obţinute la Jocurile Olimpice de Tineret din anul 2018 (ediția de vară), 

or. Buenos Aires, Argentina. 

 

2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va stabili valorile premiilor 

după cum urmează: 

pentru sportivi – valoarea premiului va fi egală cu cuantumul premiului 

aprobat, conform anexei, în funcţie de performanţa obţinută; 

pentru antrenori – valoarea premiului va fi egală cu valoarea premiului  

sportivului, dar nu va depăşi suma acordată sportivului în cazul în care acesta 

este asistat de mai mulți antrenori. Dacă antrenorul a pregătit mai mulţi sportivi 

premiaţi, acestuia i se acordă un premiu egal cu  valoarea celui mai mare premiu 

acordat unui sportiv, majorat cu 75% din valoarea fiecărui premiu acordat 

celorlalţi sportivi premiaţi; 

pentru medici şi maseuri – valoarea premiului va constitui 10% din 

valoarea premiului stabilit pentru sportivul asistat pe perioada ciclului olimpic, 

dar nu va depăşi 10% din valoarea premiului sportivului în cazul în care acesta 

este asistat de mai mulți medici și maseuri. 

 

3. Acoperirea cheltuielilor pentru plata premiilor respective se va efectua 

din contul mijloacelor alocate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din  

bugetul de stat pentru anul 2018.  
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4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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Anexă 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

Cuantumul premiilor pentru performanţele obţinute  

la Jocurile Olimpice de Tineret din anul 2018 (ediția de vară),  

or. Buenos Aires, Argentina 

 

Medalia de aur   – 120 000 lei               

Medalia de argint                     – 90 000 lei               

Medalia de bronz                     – 70 000 lei              

Locul IV                                   – 50 000 lei   

Locul V                                    – 38 000 lei   

Locul VI                                   – 28 000 lei 

Locul VII                                  – 21 000 lei 

Locul VIII                                 – 16 000 lei 

 

 

 
 

 

 




	Hotarire16.pdf
	Nota16.pdf



