
NOTA INFORMATIVĂ

La proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea

Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare 

sportivilor de performanță”

Proiectul în cauză prevede aprobarea modificărilor efectuate în 

Regulamentul cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare 

sportivilor de performanță, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 639 din 

28.07.2014.

Astfel, se propune majorarea cuantumului bursei lunare în mediu cu 35 % 

pentru sportivii de performanță începînd cu anul bugetar 2016.

Acest proiect vine ca răspuns la numeroasele solicitări parvenite din partea 

federațiilor sportive naționale și sportivilor de performanță în contextul procesului 

de pregătire pentru participare la ediția a XXXI-a a Jocurilor Olimpice de vară și la 

ediția a XIV-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2016, or. Rio de Janeiro, Brazilia.

Prin urmare, prezentul proiect va constitui un factor determinant pentru 

sportivii de performanţă de a promova imaginea Republicii Moldova peste hotarele 

ei şi un obstacol în naturalizarea celor mai buni performeri de către alte ţări.

Pentru punerea în aplicare a noului proiect, din perspectiva asigurării 

financiare, menţionăm faptul că nu va fi necesar de alocat în acest scop mijloace 

financiare suplimentare din bugetul de stat pentru anul 2016.

Ministru                                      Victor ZUBCU



Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._____
din ____________2016

mun. Chişinău

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul 
de stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de performanță

--------------------------------------------------------------------
În temeiul art. 6 din Legea Nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la 

cultura fizică şi sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 83-86, 
art. 399), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul ajustării la noile 
condiţii economico-financiare a burselor lunare sportivilor de performanță,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Regulamentul cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare 
sportivilor de performanță, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 639 din 28 iulie 
2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.08.2014, nr. 223-230, art. 689)
se modifică şi se completează după cum urmează:

punctul 8:
la subpunctul 1), cifra „15000” se substituie cu cifra „25000”;
la subpunctul 2), cifra „12000” se substituie cu cifra „20000”;   
la subpunctul 3), cifra „10000” se substituie cu cifra „15000”;
la subpunctul 4), cifra „8500” se substituie cu cifra „12000”;
la subpunctul 5), cifra „7500” se substituie cu cifra „10000”;
la subpunctul 6), cifra „6500” se substituie cu cifra „8000”;
la subpunctul 7), cifra „5500” se substituie cu cifra „7000”;
la subpunctul 8), cifra „4500” se substituie cu cifra „6000”;
la subpunctul 9), cifra „3500” se substituie cu cifra „5000”;
la subpunctul 10), cifra „2500” se substituie cu cifra „3500”;
la subpunctul 11), cifra „2000” se substituie cu cifra „3000”.

PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

Contrasemnează

Ministrul tineretului şi sportului                                       Victor ZUBCU

Ministrul finanţelor                             Octavian ARMAȘU


