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GUVERNUL 
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pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de calcul şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor 

de performanţă 

Publicat : 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357     art Nr : 1037 

    MODIFICAT 

    HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545 

 

    În temeiul art. 34 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, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei viagere 

sportivilor de performanţă (se anexează). 

    2. Se abrogă:  

    Hotărîrea Guvernului nr.1322 din 29 noiembrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 188-191, art.1372); 

    Hotărîrea Guvernului nr. 1313 din 24 noiembrie 2008 „Pentru modificarea Regulamentului 

cu privire la modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 29 noiembrie 2007” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr. 211-212, art.1324). 

 
    PRIM-MINISTRU                                                     Iurie LEANCĂ 

 

    Contrasemnează: 

    Ministrul tineretului şi sportului                               Octavian Bodişteanu 

    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu 

 

    Nr. 917. Chişinău, 7 noiembrie  2014. 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.917 

din 7 noiembrie 2014 

 

REGULAMENT 

cu privire la modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei viagere  

sportivilor de performanţă 

I. Dispoziţii generale 
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei viagere 

sportivilor de performanţă care s-au retras din activitatea de sportiv. 

    2. Dreptul la indemnizaţia viageră îl au sportivii, cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, 

care au obţinut pentru Republica Moldova o medalie de aur, de argint sau de bronz la probele 

individuale sau pe echipe la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale ori la campionatele 

europene de seniori la probe olimpice (inclusiv cei care au participat în calitate de membri ai 

echipelor sportive ale fostei U.R.S.S.). 

II. Modul de stabilire a indemnizaţiei viagere 
    3. Beneficiarii indemnizaţiei viagere, conform pct.2 din prezentul Regulament, trebuie să 

întrunească următoarele condiţii: 

    a) au împlinit vîrsta de 35 de ani;  

    b) au fost cel puţin 8 ani membri ai loturilor naţionale. 

    4. Indemnizaţia viageră se stabileşte în baza cererii, conform modelului prevăzut în anexa 

nr. 1 la prezentul Regulament, depuse de solicitant cu anexarea documentelor ce atestă 

respectarea condiţiilor prevăzute în pct. 3 şi 25. 

    41. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. 

Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări 

Sociale. 

    [Pct.41 introdus prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545] 

    5. Ministerul Tineretului şi Sportului transmite cererea întocmită de solicitant la federaţia 

sportivă naţională de profil, care, în termen de 7 zile calendaristice, urmează să confirme data 

retragerii sportivului din activitatea de sportiv şi performanţele obţinute, în baza cărora se 

solicită indemnizaţia viageră. 

    6. Cererea însoţită de confirmarea federaţiei sportive naţionale de profil se înaintează 

Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv din Republica Moldova, care, în termen de 7 zile 

calendaristice, confirmă faptul că performanţa a fost obţinută la Jocurile Olimpice, la 

campionatele mondiale ori la campionatele europene de seniori la probe olimpice şi sportivul 

nu a fost sancţionat pentru încălcarea legislaţiei antidoping, conform Codului Mondial 

Antidoping, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2015. Ulterior, documentele însoţite de nota 

Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv se remit Ministerului Tineretului şi Sportului. 

    7. Ministerul Tineretului şi Sportului examinează setul de documente în termen de 10 zile 

calendaristice. În urma examinării, Ministerul Tineretului şi Sportului, prin ordin, confirmă 

dreptul la indemnizaţie viageră şi stabileşte cuantumul acesteia. Ordinul se emite separat 

pentru fiecare sportiv şi se remite, în termen de 5 zile calendaristice, în original, împreună cu 

copiile autentificate ale documentelor în baza cărora a fost emis, Casei Naţionale de Asigurări 

Sociale pentru plată. Originalul documentelor se păstrează la Ministerul Tineretului şi 

Sportului. 

    8. Plata indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă se efectuează lunar de către Casa 

Naţională de Asigurări Sociale, prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat. 

   [Pct.8 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545] 

III. Modul de calcul al indemnizaţiei viagere 



    9. Cuantumul indemnizaţiei viagere se stabileşte de Ministerul Tineretului şi Sportului 

conform prevederilor legale. Indemnizaţia se acordă cu începere de la data de 1 ianuarie a anului 

următor celui în care sportivul şi-a anunţat retragerea din activitatea de sportiv. 

    10. Indemnizaţia viageră reprezintă echivalentul a 2 salarii medii pe economie şi se achită 

lunar în lei. Pentru stabilirea indemnizaţiei viagere ce se va achita pe parcursul unui an se 

utilizează datele despre salariul mediu pe economie, comunicate de Biroul Naţional de 

Statistică, pentru luna decembrie a anului precedent celui pentru care s-a stabilit indemnizaţia. 

    11. În fiecare an, după comunicarea de către Biroul Naţional de Statistică a datelor privind 

salariul mediu pe economie pentru luna decembrie, Ministerul Tineretului şi Sportului, în 

termen de 7 zile calendaristice, emite un ordin privind recalcularea indemnizaţiei pentru anul în 

curs, separat pe fiecare beneficiar, pornind de la salariul mediu pe economie pentru luna 

decembrie a anului precedent, şi îl remite, în termen de 5 zile calendaristice, Casei Naţionale de 

Asigurări Sociale pentru plată. 

IV. Plata indemnizaţiei viagere 
    12. Plata indemnizaţiei viagere recalculate se efectuează lunar pe parcursul anului în curs, 

în temeiul ordinului privind recalcularea indemnizaţiei pentru anul respectiv, în care se indică 

cuantumul indemnizaţiei şi data din care este stabilit acest cuantum. 

    13. În cazul lipsei la începutul anului în curs a datelor privind salariul mediu pe economie 

pentru luna decembrie a anului precedent, Casa Naţională de Asigurări Sociale transferă spre 

achitare sumele indemnizaţiei în cuantumul stabilit pentru anul precedent. 

    14. După prezentarea ordinelor privind recalcularea indemnizaţiei viagere, Casa Naţională 

de Asigurări Sociale transferă indemnizaţia în cuantum recalculat, achitînd şi diferenţa de 

plată pentru lunile anului în curs pentru care indemnizaţia a fost transferată în cuantumul 

anului precedent. 

    15. În cazul în care, în urma recalculării indemnizaţiei viagere pentru anul în curs, 

cuantumul indemnizaţiei se micşorează, Casa Naţională de Asigurări Sociale reţine, din 

indemnizaţia pentru luna următoare, surplusul de plată pentru lunile anului în curs pentru care 

indemnizaţia a fost transferată în cuantumul anului precedent. 

    16. Cuantumul indemnizaţiei viagere se stabileşte în funcţie de nivelul performanţei 

sportive, în mărime procentuală raportată la 2 salarii medii pe economie, după cum urmează: 

    a) 100% – pentru prima medalie de aur obţinută la Jocurile Olimpice; 

    b) 90% – pentru prima medalie de argint obţinută la Jocurile Olimpice sau pentru prima 

medalie de aur obţinută la campionatele mondiale; 

    c) 80% – pentru prima medalie de bronz obţinută la Jocurile Olimpice, pentru prima 

medalie de argint obţinută la campionatele mondiale sau pentru prima medalie de aur obţinută 

la campionatele europene; 

    d) 70% – pentru prima medalie de bronz obţinută la campionatele mondiale sau pentru 

prima medalie de argint obţinută la campionatele europene; 

    e) 60% – pentru prima medalie de bronz obţinută la campionatele europene; 

    f) 50% din valoarea indemnizaţiei corespunzătoare cuvenite potrivit lit. a)-c) – pentru 

următoarele medalii de aur obţinute la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale sau la 

campionatele europene. 

    17. Pentru sportivii care cumulează titlul de campion olimpic cu cel mondial sau european 

ori titlul de campion mondial cu cel european, indemnizaţia viageră acordată pentru cea mai 

bună performanţă se cumulează cu cea pentru performanţa inferioară la nivel de 50%. 

    18. Cheltuielile pentru plata indemnizaţiei viagere, inclusiv cheltuielile legate de 

gestionarea acesteia, sînt suportate din contul mijloacelor bugetului de stat, prin transferarea 

acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat. 

    19. Indemnizaţia viageră se achită în numerar sau prin virament, pentru luna în curs, şi nu 



este impozitată. 

    20. Indemnizaţia viageră se plăteşte beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia. 

    21. Indemnizaţia viageră stabilită şi neplătită la timp din vina Casei Naţionale de Asigurări 

Sociale se achită fără nici o limitare în timp. Sumele indemnizaţiei viagere stabilite, dar 

neprimite la timp din vina beneficiarului pot fi solicitate pentru perioada de 3 ani premergători 

datei adresării. 

    22. În cazul revenirii sportivului în activitatea de sportiv sau al modificării datelor privind 

cetăţenia sau statutul de rezident, acesta este obligat să informeze în scris, în termen de 7 zile 

calendaristice, Ministerul Tineretului şi Sportului. 

    23. La apariţia circumstanţelor care ar avea ca urmare anularea sau reluarea dreptului la 

stabilirea şi plata indemnizaţiei viagere (revenirea/retragerea sportivului în/din activitatea de 

sportiv, renunţarea la cetăţenie, redobîndirea cetăţeniei, retragerea cetăţeniei, pierderea sau 

dobîndirea statutului de rezident, decesul beneficiarului, sancţionarea pentru încălcarea 

legislaţiei antidoping etc.), plata indemnizaţiei încetează sau este reluată din luna următoare 

celei în care au apărut condiţiile respective. Reluarea dreptului la indemnizaţie viageră se 

efectuează în cuantumul prevăzut pentru performanţa respectivă, pornind de la 2 salarii medii 

pe economie în anul în curs. Ministerul Tineretului şi Sportului emite ordinul cu privire la 

anularea sau reluarea dreptului la indemnizaţie viageră şi îl remite, în termen de 5 zile 

calendaristice, Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru suspendarea sau reluarea plăţii. 

Casa Naţională de Asigurări Sociale suspendă sau reia plata în cuantumul şi din data indicată 

în ordin. 

    24. În cazul în care indemnizaţia viageră este stabilită, dar beneficiarul nu a reuşit s-o 

primească din cauza decesului, datoria la plata indemnizaţiei se achită integral, pînă la data 

decesului inclusiv, soţului/soţiei supravieţuitori, părinţilor, copiilor, iar în cazul lipsei acestora 

– persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, în baza permisiunii 

eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, în temeiul documentelor confirmative. 

    25. Sportivii care au fost sancţionaţi pentru încălcarea legislaţiei antidoping, conform 

Codului Mondial Antidoping, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2015, sînt privaţi de dreptul 

de a beneficia de indemnizaţie viageră. 

    26. Ministerul Tineretului şi Sportului efectuează recalcularea indemnizaţiilor viagere 

stabilite începînd cu data intrării în vigoare a Legii nr. 161 din 28 iunie 2013 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi 

sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 213-215, art. 639) şi emite ordinul 

privind recalcularea indemnizaţiei viagere separat pe fiecare beneficiar, cu indicarea 

cuantumului lunar al indemnizaţiei recalculate şi a datei din care se recalculează indemnizaţia 

pentru fiecare an în parte. În ordin se indică separat suma recalculată pentru luna septembrie 

2013, începînd cu data intrării în vigoare a Legii nr.161 din 28 iunie 2013. 

    27. Ordinele privind recalcularea indemnizaţiei se remit, în termen de 5 zile calendaristice, 

Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru plată.   

    28. Casa Naţională de Asigurări Sociale efectuează plata indemnizaţiei recalculate din data 

şi în cuantumul indicate în ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului. 

    29. Beneficiarilor de indemnizaţie viageră cărora li s-a recalculat indemnizaţia în cuantum 

majorat conform prevederilor Legii nr.161 din 28 iunie 2013, dar cărora, în perioada de la 

data intrării în vigoare a Legii nr.161 din 28 iunie 2013 pînă la recalculare, li s-a achitat 

indemnizaţia în cuantumul precedent, Casa Naţională de Asigurări Sociale le transferă spre 

achitare diferenţa de plată pentru lunile în care indemnizaţia a fost transferată în cuantumul 

precedent. 

Indemnizaţia viageră recalculată pentru anii 2013 şi 2014 va fi transferată spre plată către 

Casa Naţională de Asigurări Sociale în luna în care au fost alocate mijloacele respective de la 



bugetul de stat. 

    291. Persoanele care, la data de 1 iunie 2015, beneficiază de indemnizaţie viageră vor 

continua să beneficieze de aceasta prin intermediul aceluiaşi prestator de servicii de plată pînă 

la desemnarea de către beneficiari, prin cerere, a altui prestator de servicii de plată. 

    [Pct.291 introdus prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545] 

V. Modul de finanţare şi evidenţă 
    30. Ministerul Finanţelor transferă mijloacele băneşti destinate achitării indemnizaţiei 

viagere conform planului de finanţare al Casei Naţionale de Asigurări Sociale. 

    31. Prestatorul de servicii de plată efectuează plata indemnizaţiei viagere în baza listelor 

electronice primite de la Casa Naţională de Asigurări Sociale. 

    32. Prestatorul de servicii de plată prezintă Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pînă la 

data de 4 a lunii următoare celei de gestiune, raportul privind plata indemnizaţiei viagere, 

conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament, iar în cazul transferurilor la conturile bancare 

ale beneficiarilor – confirmare. 

    [Pct.32 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545] 

    33. Prestatorul de servicii de plată restituie lunar Casei Naţionale de Asigurări Sociale 

sumele indemnizaţiei viagere neîncasate de către beneficiari pe parcursul a 3 luni consecutive 

de la momentul transferării mijloacelor financiare pentru plată în baza fişierului electronic 

prezentat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. Plata indemnizaţiei viagere neachitate 

pe o perioadă de 3 luni consecutive şi rambursate pe contul Casei Naţionale de Asigurare 

Sociale se reia de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza cererii scrise a 

beneficiarului, pentru o perioadă ce nu depăşeşte termenul de 3 ani premergători datei 

adresării. 

    34. Casa Naţională de Asigurări Sociale, pînă la data de 20 a lunii următoare celei de 

gestiune, prezintă Ministerului Finanţelor raportul privind utilizarea mijloacelor alocate pentru 

plata indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă, conform anexei nr. 3 la prezentul 

Regulament. 

VI. Dispoziţii speciale 
    35. În cazul nerespectării prevederilor pct. 22 din prezentul Regulament, sportivul este 

obligat să restituie Casei Naţionale de Asigurări Sociale sumele primite necuvenit. 

    36. În cazul prezentării de acte false, sumele plătite necuvenit se reţin din contul 

sportivului. La depistarea cazurilor de prezentare a actelor false, Ministerul Tineretului şi 

Sportului emite ordinul de suspendare a indemnizaţiei şi îl remite imediat Casei Naţionale de 

Asigurări Sociale pentru suspendarea indemnizaţiei. Indemnizaţia se suspendă începînd cu 

luna următoare celei în care a fost emis ordinul. 

    37. Casa Naţională de Asigurări Sociale informează în scris Ministerul Tineretului şi 

Sportului referitor la sumele primite de beneficiar pe parcursul întregii perioade de plată. 

Ministerul Tineretului şi Sportului solicită sportivului prin scrisoare să restituie benevol 

sumele indemnizaţiei primite necuvenit.  

    38. În cazul în care acesta refuză să restituie sumele primite necuvenit, Ministerul 

Tineretului şi Sportului întreprinde măsurile necesare pentru rambursarea acestor sume de 

către sportiv, prin intermediul instanţei de judecată. 

    39. Pentru autenticitatea datelor cuprinse în cerere şi în notele informative prevăzute în 

pct.6-8 din prezentul Regulament sînt responsabili, în condiţiile legii, solicitantul, federaţia 

sportivă naţională de profil şi Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv din Republica Moldova. 

Ministerul Tineretului şi Sportului poartă răspundere pentru corectitudinea îndeplinirii 

documentelor necesare pentru stabilirea indemnizaţiei şi caracterul complet al setului de 

documente. Dacă în urma examinării documentelor prezentate pentru stabilirea indemnizaţiei 

viagere se constată că acestea nu corespund cerinţelor legislaţiei, Ministerul Tineretului şi 



Sportului le restituie persoanei sau organizaţiei respective pentru înlăturarea neajunsurilor. 

    40. Litigiile ce ţin de stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiei viagere care nu au fost 

soluţionate pe cale amiabilă se soluţionează de către instanţa de judecată, conform legislaţiei 

în vigoare. 

    41. Responsabilitatea pentru veridicitatea efectuării calculului şi stabilirii indemnizaţiei 

viagere se pune în sarcina Ministerului Tineretului şi Sportului, iar pentru utilizarea conform 

destinaţiei a mijloacelor financiare – în sarcina Casei Naţionale de Asigurări Sociale. 

    42. Controlul asupra corectitudinii stabilirii, achitării şi utilizării conform destinaţiei a 

mijloacelor financiare se pune în sarcina organelor abilitate cu funcţii de control, conform 

legislaţiei în vigoare. 

    anexa nr.1 

 

    anexa nr.2 

    [Anexa nr.2 modificată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545] 

 

    anexa nr.3 

    [Anexa nr.3 modificată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545] 
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