
Notă conceptuală nr.7 

Denumirea proiectului Complex sportiv multifuncțional, modern, de importanță regională 

(cu bazin de înot) 

Domeniul de intervenție Dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport 

economic pentru a stimula competitivitatea 

Durata totală a acțiunii 18 luni 

Valoarea estimativă a 

proiectului, inclusiv 

suma contribuției FNDR 

 

Bugetul total 80 milioane MDL 

 

Obiectivele proiectului Obiectivul general: Sporirea numărului cetăţenilor care practică 

sistematic cultura fizică şi sportul pînă la limita de 30 la sută din 

numărul total al populaţiei raionului Orhei la doi ani de la 

implementarea proiectului. 

 

Obiective specifice: 

- crearea condițiilor de infrastructură pentru practicarea culturii 

fizice adaptive şi sportului adaptiv (cum ar fi persoane cu 

dizabilități, copii de până la 3 ani, femei însărcinate) 

- creşterea numărului de edificii destinate activităţilor de cultură 

fizică şi sport certificate cu 1 unitate;  

- crearea condițiilor de infrastructură pentru diversificarea 

oportunităților de practicare a sporturilor cu respectarea 

standardelor de stat, a regulamentelor de igienă și sanitare în 

domeniul sportului;. 

Relevanța şi impactul proiectului  

- minim câte două argumente care justifică încadrarea proiectului în obiectivele și domeniile de 

finanțare ale Programului 



Argumentul nr. 1 – „lipsa infrastructurii pentru practicarea sportului de performanță în RD Centru” 

În Regiunea de Dezvoltare Centru nu există infrastructura necesară practicarea sportului de 

performanță, toate centrele sportive specializate fiind concentrate în mun. Chișinău. Conform 

datelor BNS, infrastructura de sport este reprezentată de: 

 42 – stadioane cu tribune, cu o capacitate de peste 500 locuri; 

 3093 de edificii sportive fără tribune; 

 1271 săli de sport; 

 35 bazine de înot. 

Deși la prima vedere acești indicatori par a fi pozitivi, realitate arată că majoritatea acestor 

infrastructuri existe doar în formă oficială fiind construite pînă în perioada anilor 1990, starea fizică 

a acestora fiind deplorabilă, iar edificiile existente, fără tribune, săli de sport și bazine fie sunt 

private și au costuri crescute pentru populație, fie sunt simple săli de sport în cadrul instituțiilor de 

învățănînd, accesul în acestea fiind limitat pentru populație, iar disponibilitatea infrastructurii pentru 

persoanele cu dizabilități în general este practic inexistentă. Cu toate acestea, exercițiul de 

comparare a acestor indicatori, arată că aceștia sunt destul de reduși față de țările Uniunii Europene. 

Prin urmare, tot conform datelor BNS, circa 70 % din populație Republicii Moldova, dintre care 

80% sunt copii și tineri, nu practică sportul, motivul fiind lipsa condițiilor necesare.  

Cît privește unii indicatori prezentați în Strategia de dezvoltare a culturii fizice și sportului, 

doar 4,4 % din copii și tineri frecventează anumite secții de sport, un indicator extrem de redus chiar 

și în comparație cu unii indicatori existenți în perioada sovietică. Necătînd la situația precară în 

domeniul infrastructurii sportului, Republica Moldova a ocupat locul 86 la Jocurile Olimpice de la 

Tokyo, din 205 participanți, avînd 9 sportivi clasați în primile 10 rezultate la probele sale de 

participare. 

Argumentul nr. 2 – „lipsa accesului tinerilor la servicii și facilități sportive” 

Din lista obiectivelor sportive enumerate la Argumentul 1, majoritatea sunt facilități construite în 

cadrul instituțiilor de învățămînt, unde este fie limitată oferta de servicii, fie în general este 

restricționat accesul tinerilor în afara orelor. Prin urmare, în lipsa infrastructurii sportive, provocările 

pentru tineri sunt foarte mari, în condițiile în care instituția familiei este afectată de migrația 

părinților, divorțuri, iar controlul social din partea comunității s-a diminuat semnificativ. Astfel, în 

rândul tinerilor sînt răspândite comportamente riscante: abuzul de alcool, consumul de droguri, 



relații sexuale neprotejate la vârste fragede, comiterea infracțiunilor etc. Efectele negative ale 

acestor comportamente antisociale produc un impact de durată atât la nivel personal, cât și al 

societății în general. Pentru a încuraja practicarea sportului și a oferi suportul necesar pentru 

incluziunea tinerilor, mai ales din familiile defavorizate, este imperioasă dezvoltarea unor asemenea 

oportunități, luînd în considerație că în raionul Orhei și cele învecinate (Șoldănești, Rezina, Criuleni 

și Telenști) există circa: 5 școli cu profil sportiv în care studiază circa 3600 elevi și 15 centre / săli 

de sport, vizitate de circa 340 tineri.  

menționați documentele strategice locale, cu care proiectul este corelat 

Unul dintre focus-grupurile organizate în procesul de elaborarea a Planului Strategic de de 

dezvoltare socio-economică pentru anii 2021-2025 a municipiului Orhei a fost format din antrenori, 

sportivi de performanță și sportivi amatori. Pe lângă problemele enumerate mai sus aceștia au 

menționat faptul că în Republica Moldova nu există o sală de sport, dotată cu echipament sportiv 

special și care să fie accesibilă pentru persoanele cu nevoi speciale, deși antrenorii au mai multe 

solicitări venite din partea persoanelor cu dizabilități. Întrucât o astfel de sală nu există nici în 

Chișinău (aflat la 42 km de Orhei), de sala de sport pentru persoane cu nevoi speciale ar putea 

beneficia și locuitorii capitalei. Astfel, crearea infrastructurii sportive, reprezintă unul din 

obiectivele propuse pentru implementarea viziunii de dezvoltare a municipiului Orhei în perioada 

anilor 2021-2025, aceasta fiind inclusă atât în textul Planului strategic de dezvoltare socio-

economică a municipiului Orhei și aprobat de consiliul local prin decizia nr. 8.12 din 23.07.2021 dar 

și în Planul de acțiuni privind implementarea acesteia. De asemenea, pentru asigurarea 

implementării Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere a RM, aprobat prin HG 

916/2020, prezenta propunere de proiect a fost inclusă și în prevederile Planului Operațional Local, 

aprobat prin decizia consiliului local nr. 10.12 din 14.09.2021. 

Potențialii beneficiari ai proiectului/grupul țintă 

- cine este grupul/grupurile țintă căruia proiectul se adresează  

Grupurile țintă pentru proiectul: 

- Populația raionului Orhei; 

- Elevi din instituțiile cu profil sportiv din raionul Orhei și cele învecinate (Șoldănești, Rezina, 

Criuleni și Telenești) 

- 26 (Orhei) Profesorii din școlile sportive 



- Sportivi de performanță  

- Asociații cu profil sportiv din Republica Moldova 

- peste 1100 Persoane adulte cu dizabilități primare  

- aproape 120 persoane sub 18 ani cu dizabilități primare 

 

- cine sunt beneficiarii finali ai proiectului (cuantificați) 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: 

- _94__ elevi (statistica anului de studii 2020-2021) ai Colegiului „Vasile Lupu”, specialitate 

„Educație Fizică și Sport” 

- peste 840 elevi anual ai Școlii Raionale de Sport Orhei; 

- 340 tineri care frecventează secții de sport din raionul Orhei și cele învecinate (Șoldănești, 

Rezina, Criuleni și Telenești); 

- 4 cluburi cu profil sportiv; 

- 34 sportivi de performanță, campioni naționali, europeni, mondiali, locuitori ai raionului 

Orhei 

- aproape 100 sportivi de performanță, locuitori ai raioanelor învecinate 

- aproape 7000 copii din mun. Orhei 
 

Descrierea activităților 

- succint activitățile majore pe care proiectul propune să le realizeze 

a) Acțiuni de identificare și delimitare a terenului  

b) Documentaţia tehnico-economică va analiza şi va fundamenta din punct de vedere tehnico-

economic construirea Complexului sportiv, care va fi proiectat să îndeplinească minim 

standardele Republicii Moldova existente și aplicabile. În situația în care pentru un aspect 

standardele respective conțin prevederi diferite, se va tine cont de prevederea cea mai drastică. 

Lista documentelor care vor fi avute în vedere la proiectarea complexului sportiv cuprinde (fără 

a fi limitativă): IJF IT Requirements, IJF Olympic Games Judo Requirements, WT Technology 

Manual for WT Recognized competitions, WDSF Rules & Regulations, NCM C.01.12:2018 

Normativ în Construcții Clădiri civile Clădiri şi construcţii publice, Aprobat și pus în aplicare 

prin ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 208 din 21.04.2018 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, art. 588), cu aplicare din 04.05.2018. 

c) Proiectarea complexului sportiv, se va realiza cu respectarea exigențelor privind calitatea în 



construcții, asigurandu-se astfel confortul, siguranţa şi securitatea spectatorilor, sportivilor, 

oficialilor, reprezentanţilor presei şi personalului. Se vor avea în vedere posibilitatea asigurării 

următoarelor cerințe: rezistență mecanică și stabilitate; securitate la incendiu; igienă, sănătate și 

mediu înconjurător; siguranță și accesibilitate în exploatare; protecție împotriva zgomotului; 

economie de energie și izolare termica; utilizare sustenabilă a resurselor naturale; caracterul 

multifuncțional; costul de întreținere a complexului sportiv; durata de folosință în termenii 

proiectanți de minim 30 de ani; cantitatea și categoriile de deșeuri rezultate. Se vor studia 

posibilitatile de integrare în complexul sportiv al unor corpuri de clădiri și spații destinate altor 

funcțiuni - administrative-birouri, servicii și comerț, etc., care să completeze activitatea 

complexului sportiv integrându-l în mod organic în viața urbană a zonei. 

d) Licitația pentru realizarea lucrărilor de construcție se va realiza conform legislației în vigoare. 

e) Construirea complexului  

f) Dotarea și amenajarea spațiilor de sport exterioare 

g) Elaborarea unui Regulament de Organizare a Complexului. 

h) Activități de promovare 

- succint principalele riscuri care pot periclita implementarea proiectului (ex. riscuri financiare, legale, 

avize aprobări, probleme de mediu, capacitatea instituțională, etc.). 

Implementarea prezentului proiect poate fi periclitată luând în considerație următoarele riscuri: 

- Lipsa resurselor financiare pentru construcția centrului; 

- Calitatea joasă a documentației tehnice; 

- Instabilitate politică; 

- Obiectivele proiectului nu se armonizează cu prevederile apelului de propuneri de proiecte, etc.; 

- Modificarea costurilor de implementare din cauza creșterii prețurilor pentru diferite categorii de materiale, 

echipament și lucrări. 

Rezultatele estimate 

Rezultate cantitative: 

 1 complex sportiv multifuncțional construit; 

 1 sală multifuncțională amenajată pentru: baschet, , handbal, fotbal și volei; 

 1 sală amenajată pentru gimnastică, alpinism, fitness, yoga etc.; 

 1 sală amenajate pentru lupte (judo, lupte libere, lupte greco-romane, sambo, taekwondo 

etc); 



 1 vestiar și grup sanitar special amenajat pentru persoane cu dizabilități; 

 1 zonă de sport amenajată în aer liber; 

 1 bazin de înot semiolimpic (25 m) cu infrastructura aferentă amenajată; 

 Rezultate calitative: 

 Asigurarea accesului sportivilor de performanță la infrastructură sportivă de calitate; 

 Creșterea numărului de tineri încadrați în activități sportive; 

 Acces asigurat pentru persoane cu dizabilități; 

 Crearea condițiilor de desfășurare a competițiilor sportive naționale și internaționale; 

 Atragerea noilor investiții pentru dezvoltarea turismului sportiv 

 

 


