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LECŢIA NR.4

TEMA: Participarea sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice

Pentru a aborda principiile de bază în procesul de selectare, 

pregătire şi participare la Jocurile Olimpice, este necesar, în primul 

rînd, să menţionăm că, în calitate de stat independent, Republica 

Moldova a fost reprezentată la 5 ediţii ale Jocurilor Olimpice de vară: 

1992 - Barcelona în componenţa echipei unificate a CSI;

1996 – Atlanta, SUA;

2000 – Sydney, Australia;

2004 – Atena, Grecia.

2008- Beijing, China

Sportivii noştri au participat şi la 4 ediţii ale Jocurilor Olimpice 

de iarnă: 

1994 - Lillehammer, Norvegia;

1998 - Nagano, Japonia; 

2002 - Salt Lake City, SUA;

2006 - Torino, Italia;

2010 - .



Una dintre condiţiile principale în procesul pregătirii sportivilor pe 

durata ciclului Olimpic este colaborarea strînsă între organul de stat de 

specialitate şi Comitetul Naţional Olimpic. Această colaborare trebuie să se 

bazeze, în primul rînd, pe înţelegere şi susţinere reciprocă. Este necesară, de 

asemenea, o strînsă colaborare cu Federaţiile sportive în vederea selectării şi 

pregătirii ulterioare a atleţilor.  

Atragerea  sectorului privat în sponsorizarea activităţilor sportive şi a 

celor de pregătire a sportivilor candidaţi la Jocurile Olimpice urmează să aibă 

loc prin sprijinirea iniţiativelor lansate de Federaţiile sportive pentru sporirea 

veniturilor extrabugetare în vederea realizării programelor de pregătire.

Sportivii moldoveni au participat la 11 ediţii ale Jocurilor Olimpice de 

vară şi la 5 ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă. 

Pînă în prezent sportivii din Republica Moldova (ex - RSSM) аu 

obţinut la Jocurile Olimpice 24 de medalii: 6 de aur, 7 de argint şi 11 de bronz 

(tabelul 4.1).

Nicolae Juravschi, Serghei Mariniuc, Oleg Moldovan şi Olga Bolşov 

sunt sportivii moldoveni cu cel mai mare număr de prezenţe la Jocurile 

Olimpice – cîte 3. 

Nicolae Juravschi este sportivul moldovean cu cele mai multe medalii 

obţinute la Jocurile Olimpice - 3, două de aur şi una de argint.



Tabelul 2.10.

Rezultatele evoluării sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice

Nr.

d/o

Locul şi anul                                     

desfăşurării JO                     

Numărul 

participanţilor

Locul Total

I II III

ю Roma -1960 2 - 1 - 1

2 Mexic -1968 3 - - 1 1

3 Munchen – 1972 3 - - - -

4 Montreal -1976 2 - 1 - 1

5 Moscova -1980 4 2 1 - 3

6 Seoul -1988 8 3 1 3 7

7 Barcelona -1992 12 1 1 4 6

8 Lillehammer - 1994 2 - - - -

9 Atlanta - 1996 41 - 1 1 2

10 Nagano - 1998 2 - - - -

11 Sydney - 2000 34 - 1 1 2

12 Salt Lake City - 2002 5 - - - -

13 Atena – 2004 33 - - - -

14 Torino – 2006 7 - - - -

15 Beijing - 2008 29 - - 1 1

16 _______-2010 ? - - - -

Total 16 187 6 7 11 24



ROMA-1960.

Pentru prima data sportivii din Moldova au participat la JO în anul 1960, la Roma (Italia). Atunci atleţii 

Valentina Maslovschi (Bolşov) si Gusman Kosanov au evoluat pentru echipa Uniunii Sovietice (pînă în anul 1991 

Moldova a facut parte din URSS). Gusman Kosanov a cîştigat medalia de argint la atletism (ştafeta 4x100m, din care 

au mai făcut parte Leonid Bartenev, Iurie Konovalov şi Edvins Ozolin). A fost prima medalie olimpică cîştigată de un 

sportiv moldovean la JO.

MEXIC -1968.

Daca la Olimpiada din Tokyo, Japonia (1964) n-a ajuns nici un atlet moldovean, atunci la JO din Mexic 

(1968) au participat doi moldoveni: Dumitru Matveev, la caiac-canoe şi Victor Bolşov la atletism (sărituri în 

înălţime).

MUNCHEN – 1972.

Patru ani mai tîrziu, la JO din Munchen (RF Germania) au evoluat hipistul Sergiu Muhin, atleta Svetlana 

Doljenco (aruncarea greutăţii) şi handbalistul Ion Usatîi.

MONTREAL-1976.

În anul 1976, la Montreal (Canada) Larisa Popov a cîştigat medalia de argint, la canotaj academic 4+1 

(coechipierele Larisei au fost Anna Kondrasina, Mira Bryunina, Galina Ermolaeva şi Nadejda Cernasova).

MOSCOVA-1980.

Patru ani mai tîrziu, la Moscova, aceeaşi Larisa Popova a devenit campioană olimpică, prima în istoria 

Moldovei. De data aceasta, ea a evoluat în pereche cu Elena Hlopteva.

La Moscova campioana olimpică a devenit şi Stela Zaharova, la gimnastica artistică pe echipe (coe-chipierele 

Stelei au fost Elena Davîdova, Maria Filatova, Nelly Kim, Elena Naimusina şi Natalia Sapoşnicova). Moldoveanul 

Valeriu Cacianov a participat la decatlon.

SEOUL-1988.

După ce autorităţile sovietice au boicotat Olimpia-da de la Los Angeles (SUA) în anul 1984, tocmai 8 moldoveni au 

participat, patru ani mai tîrziu, la JO de la Seoul (Coreea de Sud). Nicolae Juravschi a devenit dublu campion olimpic la 

canoe dublu (împreună cu Victor Reneischi), la 500 şi 1000 metri, iar Igor Dobrovolschi - campion olimpic în componenţa 

selecţionatei de fotbal a Uniunii Sovietice. Înotătorul de stil liber lurie Bascatov a devenit medaliat cu argint la ştafeta 4x100 

metri (coechipierii lui lurie аu fost Ghenadie Prigoda, Nicolae Evseev şi Vladimir Tcacenco). În posesia medaliei de bronz аu

intrat boxerul Timofei Screabin, la categoria 51 kg, Sergiu Marcoci, în componenţa selecţionatei de polo a URSS şi 

handbalista Natalia Rusnacenco, în componenţa selecţionatei Uniunii Sovietice. Аu mai participat: Oleg Moldovan (locul 13 

la tir) şi Vlad Iuvcenco (canotaj).



BARCELONA-1992.

La Olimpiada de la Barcelona, Spania (1992), 11 sportivi din Moldova аu evoluat în componenţa echipei 

unite a Comunităţii Statelor Independente. Halterofilul Tudor Casapu a devenit campion olimpic, la cate-goria de 

greutate 75 kg. Înotătorul de stil liber Iurie Bascatov, ca şi la Olimpiada de la Seoul, a cîştigat medalia de argint, la 

ştafeta 4x100 metri (de data aceasta coechipierii lui Iurie аu fost Alexandru Popov, Ghenadie Prigoda şi Pavel 

Hniuchin). Natalia Valeev a devenit dubla medaliată cu bronz, la tir cu arcul (la concursul individual şi pe echipe, 

împreună cu Khatouna Vrivisvili şi Ludmila Arjannicova). Sergiu Marcoci, ca şi patru ani în urmă, a intrat în posesia 

medaliei de bronz, evoluînd în componenţa selecţio-natei de polo a CSI. Аu mai participat: Oleg Carpov, Vasile 

Tanas (ambii, la hipism), Vadim Zadoinov, Olga Bolşov (ambii, la atletism), Alexandru Britov (canotaj), Sveatoslav 

Reabuşenco (ciclism) şi Sergiu Mariniuc (nataţie).

LILLEHAMMER-1994.

Lotul olimpic a Republicii Moldova a participat pentru prima dată cu о echipă la Jocurile Olimpice de 

iarnă de la Lillehammer, Norvegia. Ţага noastră a fost reprezentată de 2 sportivi: Elena Gorohov şi Vasile Gherghi, 

ambii, la biatlon.

ATLANTA-1996.

Lotul olimpic al Republicii Moldova a participat în premieră cu о echipă, formată din 41 de sportivi, la о 

Olimpiadă de vară. Nicolae Juravschi şi Victor Reneischi аu fost premiaţi cu medalii de argint la canoe dublu, iar 

Sergiu Mureico (lupte greco-romane) a intrat în posesia medaliei de bronz. Vadim Vacarciuc (haltere) s-a clasat pe 

locul 5, Igor Graboveţchi (lupte greco-romane), Vitalie Răilean (lupte libere), Ghenadie Lăsocon (tir) - pe locul 6, 

Victor Peicov (lupte libere) - pe locul 7, Sergiu Mariniuc - pe locul 8, Lukman Jabrailov (lupte libere), Oleg 

Moldovan (tir), Igor Samolenco (box) - pe locul 9. Au mai participat: Olga Bolşov, Vadim Zadoinov, Alexandru 

Enco, Valentina Enache, Alexandru Jucov, Valeriu Vlas, Feodosie Ciumacenco, Ina Gliznuţa (toţi, atletism), 

Veaceslav Oriol, Igor Bonciucov, Ruslan Ivanov, Igor Pugaci, Oleg Tanoviţchi (toţi, ciclism), Vladimir Popov, Mihai 

Vîhodeţ, Vladimir Bîrsa, Sergiu Creţu (toţi, haltere), Andrei Zaharov, Vadim Tatarov, Maxim Cazmirciuc, Artur 

Elizarov (toţi, nataţie), Andrei Plăcintă, Vadim Salcuţan (ambii, caiac-canoe), Andrei Golban, Oleg Creţu (ambii, 

judo), Natalia Valeev, Nadejda Тoma (ambele, tir cu arcul), Nazip Alidjanov (lupte libere) şi Octavian Ţîcu (box).

Lotul olimpic al Moldovei s-a clasat pe locul 59 din 197 de ţări participate.

NAGANO-1998.

Moldova a fost reprezentată de doi sportivi: Elena Gorohov şi Ion Bucşa, ambii la biatlon.



SYDNEY-2000.

În lotul olimpic al Republicii Moldova au fost incluşi 34 de sportivi. 

Oleg Moldovan (tir) a cîştigat medalia de argint, iar Vitalie Gruşac (box) a 

intrat în posesia medaliei de bronz. Vadim Vacarciuc (haltere) s-a clasat pe locul 

5, Ale-xandru Bratan (haltere) şi Ion Diaconu (lupte libere) - pe locul 6, Vitalie 

Răilean (lupte libere) - pe locul 7, Ruslan Bodişteanu (lupte libere) - pe locul 

10.

Au mai participat: Olga Bolşova, Vitalie Cerchez, Feodosie 

Ciumacenco, Ion Emilianov, Valentina Enachi, Ina Gliznuţa, Efim Motpan, 

laroslav Mişinschi, Roman Rozna, Valeriu Vlas, Vadim Zadoinov (toţi, 

atletism), Andrei Zaharov, Dumitru Zastoico, Andrei Cecan, Alexandru Ivlev, 

Sergiu Mariniuc, Andrei Mihailov, Victor Rogut, Sergiu Stolearenco, Vadim 

Tatarov, Maria Tregubov (toţi, nataţie), Victor Bivol, Ludmila Cristea, 

Gheorghe Kurdghelaşvili, Victor Florescu (toţi, judo), Octavian Cuciuc (lupte 

libere) şi Vladimir Popov (haltere).

Republica Moldova s-a clasat pe locul 62 din 199 de ţări participante.

SALT LAKE CITY-2002.  

Moldova a fost reprezentată de cinci sportivi: Elena Gorohov, Ion 

Bucşa Valentina Ciurina, Mihail Gribuşencov, toţi, la biatlon, şi Liviu Cepoi, la 

bob.



ATENA – 2004.

Am putea cataloga evoluţia sportivilor moldoveni , la Jocurile Olimpice de la Atena drept 

nesatisfăcătoare, dar dacă facem о analiză a mijloacelor financiare investite în dezvoltarea sportului, care au fost 

condiţiile de antrenament pentru sportivi, atunci ne dăm seama că nu puteam spera la о medalie olimpică. Apreciem 

pregătirea sportivilor noştri către Jocurile Olimpice de la Atena în aproximativ 40-50 %,  poate 60 % din necesităţi. 

Practica a demonstrat că, dacă nu faci pregătirea la un nivel înalt, există şanse mici să faci performanţă. Am sperat 

mult ca liderul nostru, Ghenadie Tulbea, care este vicecampion mondial, să lupte pentru о medalie. Dar ne-am convins 

că au fost comise greşeli în procesul de pregătire, urmate de alte greşeli tactice pe parcursul luptelor de la Olimpiadă. 

Au fost de asemenea comise greşeli de ordin psihologic, dar şi care ţin de disciplina sportivului.

Aceeaşi situaţie a fost şi cu Vadim Vacarciuc. S-a vorbit mult că el este un candidat la medalie, dar realitatea a fost 

alta. Vacarciuc a insistat să înceapă concursul de smuls cu greutatea de 175 kg, ceea ce s-a dovedit a fi о greşeală 

mare.

În schimb s-au prezentat bine fraţii Bratan. Alexandru a fost fraudat de arbitri şi a pierdut medalia, 

deoarece a fost mai greu decît halterofilul rus cu cîteva grame.

Victor Bivol este un sportiv talentat, care a avut şanse să cîştige о medalie. Din păcate au existat 

neînţelegeri între reprezentanţii Federaţiei de judo, antrenor, sportiv şi conducătorii sportului. Aceste lucruri nu trec 

neobservate. Considerăm că antrenorul a comis о greşeală în pregătirea strategică a sportivului. Victor a avut о 

cădere morală în momentul cînd în lupta cu coreianul nu i-a fost validat procedeul ippon. Unii specialişti spun că a 

fost ippon, alţii zic că nu a fost. Indiferent de aceasta Victor trebuia să lupte mai departe. Dar, din păcate, el a lăsat 

mîinile în jos şi adversarul a profitat de această slăbiciune a lui Bivol şi a executat peste cîteva clipe acelaşi procedeu şi 

a cîştigat lupta. 

Rezultatele înotătorilor nu ne-au surprins. Aici nici nu se putea mai bine, ţinînd cont de faptul ca în 

Moldova nu există nici un bazin de înot de 50 m. Plus la aceasta înotătorii n-au beneficiat de о pregătire centralizată 

către Jocurile Olimpice. Unii dintre ei au repetat rezultatele cu care s-au calificat la Jocurile Olimpice, alţii au avut о 

evoluţie mai slabă.

Cel mai bun rezultat dintre atleţii prezenţi la Atena l-a avut Ion Luchianov. El s-a clasat pe locul 20 şi a 

stabilit un nou record al Moldovei. Timp de о lună Luchianov a progresat foarte mult şi a demonstrat că este un 

adevărat luptător. Puţin mai slab s-au prezentat Emilianov, Rozna şi Hranovschi. Bolsov şi Letnicov, la triplusalt, n-au 

evoluat la adevărata lor valoare. 

Cursa de 800 m. a fost о adevărată şcoală pentru tînăra Olga Cristea, ea alergînd alături de campioana olimpică de la 

Sydney, Mutola.



Atleţii n-aveau cum să evolueze mai bine, dacă ne amintim că în Moldova 

ei nu dispun de o pistă de alergări. Unde să desfăşoare atleţii antrenamentele dacă, 

nici pînă în ziua de azi la Manejul de Atletism, nu a fost rezolvată problema 

încălzirii acestui edificiu sportiv.

Boxerii au fost eliminaţi din turneu chiar după primul meci  şi daca 

Samoilenco i-a dat о replică dîrză cubanezului, care a cîştigat turneul olimpic, 

atunci Gruşac ne-a dezamăgit. Ne-am aşteptat să fie probleme legate de arbitraj, 

dar s-a văzut că Gruşac n-a fost pregătit pentru Jocurile Olimpice.

Cei doi ciclişti, Ivanov şi Pugaci, s-au prezentat onorabil. Trebuie să ţinem 

cont de faptul că startul a fost dat la ora 12.00, iar finalul cursei a fost la 18.00. La 

о temperatură de 40 de grade nu toţi cicliştii au ajuns pînă la final, dar cicliştii 

moldoveni au reuşit. Acelaşi Ivanov pînă la ultimul tur s-a aflat printre lideri, dar 

pînă la urmă a cedat.

Ţintaşul Oleg Moldovan a arătat un rezultat bun în prima zi de concurs, 

dar în a doua zi a repetat aceleaşi greşeli cu care se confruntă în ultimii ani şi a 

terminat competiţia departe de podium.



BEIJING – 2008.

La ediţia a XXIX a Jocurilor Olimpice din China sportivii moldoveni au 

evoluat la 8 probe sportive. Cel mai valoros rezultat l-a demonstrat  boxerul 

Veaceslav Gojan, obţinînd medalia de bronz. Ceilalţi sportivi moldoveni au ocupat 

următoarele locuri:  Box - Vitalie Gruşac (9); Haltere – Igor Grabucea (15), 

Alexandr Dudoglo (9), Andrei Guţu (20), Eugen Bratan (13), Vadim Vacarciuc 

(12); Lupte libere – Nicolae Ceban, Ludmila Cristea (10); Ciclism – Alexandr 

Pliuşchin (17, 76); Tir – Ghenadie Lîsoconi (12); Judo – Sergiu Toma;  Nataţie –

Sergiu Postică (56), Andrei Zaharov (57), Veronica Vdovicenco (41); Atletism – Ion 

Luchianov (12), Alexandr Letnicov (25), Ina Gliznuţa (28), Zalina Marghiev (38), 

Mаrina Marghiev (44), Valentina Delion, Vadim Hranovschi (35), Oxana Juravel 

(44), Roman Rozna (26), Ivan Emelianov (35), Olga Cristea (20), Feodosie 

Ciumacenco (47), Vadim Covalenco, Iaroslav Muşinschi (41).

Dacă vom face о comparaţie cu alte ţări, atunci se evidenţiază faptul, că în 

ultimul an de pregătire, Rusia a investit 100 de milioane de dolari, Guvernul 

Ucrainei a oferit pentru olimpici în ultima jumătate de an 50 de milioane de dolari. 

Din punct de vedere al dezvoltării economice Armenia nu este departe de noi, dar 

în această ţară s-au găsit 8,5 milioane de Euro, care au fost investite în baza 

tehnico-materială, plus alte 2 milioane de Euro s-au investit în pregătirea 

sportivilor către Olimpiadă. Se face mult pentru sport în Azerbaidjan şi în 

Belarus. О mare atenţie sportului acordă  Guvernul României.



Mulţumesc pentru atenţie


