
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele obţinute  

la ediţia a II-a a Jocurilor Europene din anul 2019,  

or. Minsk, Republica Belarus 

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

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

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

obţinute la ediţia a II-a a Jocurilor Europene din anul 2019, or. Minsk, Republica 

Belarus, la ramurile de sport: badminton, box, canoe, ciclism, judo, lupte, sambo, tenis 

de masă, tir și tir cu arcul. 
 

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

cum urmează: 

1) pentru sportivi – valoarea premiului va fi egală cu cuantumul premiului 

aprobat, conform anexei, în funcţie de performanţa obţinută; 

2) pentru antrenori – valoarea premiului va fi egală cu valoarea premiului  

sportivului şi nu va depăşi suma acordată sportivului în cazul asistării mai multor 

antrenori; 

3) 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 legate de plata premiilor respective se va efectua din 

contul alocațiilor bugetare stabilite Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru 

anul 2019. 
 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Liliana Nicolaescu-Onofrei 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 
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Anexă 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

CUANTUMUL 

premiilor pentru performanţele obţinute 

la ediţia a II-a a Jocurilor Europene din anul 2019,  

or. Minsk, Republica Belarus 

 

Medalia de aur                         – 220 000 lei               

Medalia de argint                     – 160 000 lei               

Medalia de bronz                     – 120 000 lei              

Locul IV                                   – 50 000 lei 

Locul V                                    – 30 000 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota informativă
la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea cuantumului premiilor 

pentru performanţele obţinute la ediţia a Il-a a Jocurilor Europene din anul 2019, or.

_______________________ Minsk, Rcpublica Belarus

1. Denumirea autorului la elaborarea proiectului

Autorul proiectului este Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile

urmărite_________

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost elaborat în contextul participării Republicii 

Moldova la cea de-a doua ediţie a Jocurilor Huropene, care s-a desfăşurat în or. 

Minsk, Republica Belarus în perioada 21 -30 iunie 2019.

Acţiunea sportivă a fost organizată sub egida Asociaţiei Comitetelor Olimpice 

Furopene (COE) şi reprezintă o competiţie olimpică destinată sportivilor din ţările 
europene.

ba cea de-a doua ediţie a Jocurilor Huropene au participat peste 4022 de sportivi 

din 50 ţări ale Europei, Ia 15 ramuri de sport, la 23 discipline sportive şi au fost 

puse în joc 199 medalii. j
i

Republica Moldova a fost reprezentată de către 50 de sportivi.

Judo -  5 sportivi; Sambo -  7 sportivi; Badminton -  2 sportivi; Caiac-canoe -  5 

sportivi; Tir cu arcul -  2 sportivi; Lupte -  12 sportivi; Ciclism -  5 sportivi; Box -  

10 sportivi; Tir -  1 sportiv; Tenis de masă -  1 sportiv.

Astfel, din cei 50 dc sportivi care au reprezentat Republica Moldova, 12 s-au clasat 

pe locurile I-V. Respectiv, în temeiul punctului 54 din Hotărârea Guvernului 

nr. 1552/2002, Guvernul aprobă valoarea premiilor pentru deţinătorii locurilor I- 

VIII la Jocurile Olimpice şi Jocurile Paralimpicc, Jocurile Huropene constituind tip 

de olimpiadă organizată la nivel regional (european) şi care se integrează de fapt în 

categoria Jocurilor Olimpice Europene. Rezultatele obţinute de sportivi la Jocurile j 
Huropene de la Minsk, Belarus vor ajuta sportivii au toii toni să se caii Лее la 

Jocurile Olimpice de Vară, Tokyo 2020

Menţionăm că, un asemenea proiect a fost aprobat în anul 2015, atunci când a avut 

loc prima ediţie a Jocurilor Europene, la Baku, Republica Azerbaidjan. Intru 

aprecierea rezultatelor sportivilor şi promovarea sportului de performanţă, la acea 

etapă, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr.351/2015 cu privire la 

aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia а I a 

Jocurilor Europene din anul 2015, or. Baku, Republica Azerbaidjan.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop i

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene i

La nivel comunitar nu există acte normative care să reglementeze cuantumul 

premiilor pentru sportivii care participă la Jocuri Huropene ori la Jocurile Olimpice 

de Vară/Iarnă._______ ________

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi



Proiectul de Hotărâre de Guvern prevede stabilirea cuantumului premiilor pentru 

performanţele obţinute la ediţia a ILa a Jocurilor Luropene din anul 2019, or. 

Minsk, Republica Moldova, sportivilor, antrenorilor, medicilor şi mascurilor. 

Necesitatea acordării premiilor olimpice are ca scop stimularea sportivilor de 

performanţă, al antrenorilor şi al specialiştilor din domeniului şi pentru combaterea 

fenomenului naturalizării sportivilor autohtoni de către alte state.

5. Fundamentarea economico-financiară

Pentru implementarea proiectului de Hotărâre de Guvern sunt necesare mijloace 
financiare în sumă totală de 1 672 000 lei.

Dintre acestea:

- suma premiilor pentru sportivi constituie 850 000 lei (l medalie de argint, 4 

medalii de bronz şi 7 sportivi au obţinut locul V);
- suma premiilor pentru antrenori (13) constituie 790 000 lei.

- totodată, de premii vor beneficia 1 medic şi 1 mascur în sumă totală de 32 000 

lei.

Premiile vor fi acordate din contul alocaţiilor aprobate în Legea bugetului de stat 

pe anul 2019 nr. 303/2018, la programul Sport, subgrupa Servicii de sport şi 

cultura fiz i c ă .__________ ___ ____

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul respectiv este un act normativ care susţine sportul de performanţă.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţic

8. Constatările expertizci anţicoriipţie

In proiect nu au fost identificaţi careva factori şi riscuri de corupţie. Totodată, 

prevederile proiectului corespunde scopului declarat de autor în nota informativă.

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu a fost supus expertizei de compatibilitate din motiv că nu există acte 

£omu_nitarc_carc_să reglementeze cuantum uri le respective la nivel comunitar.

10. Constatările expertizei juridice

Proiectul corespunde art.102 alin.(2) din Constituţie, art.5 lit. b) din Legea cu 

privire la Guvern nr. 136/2017 şi 14 alin.(l) lit. a) din Legea cu privire la actele 

normative nr. 100/2017.
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