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ORDIN
privind structura programelor Autoritnfii Na{ionale pentru Sport qi Tineret
in domeniul
tineretului qi Metodologia de finantare a proiectelor de tineret in cadrul concursurilor
locale de proiecte de tineret gi a a proiectelor de tineret proprii qi/ sau
in parteneriat ale
Autoriti{ii Nationale pentru Sport qi Tineret qi ale Direc{iilor Judefene pentru Sport
Ei
Tineret, respectiv a Municipiului Bucureqti pentru anul 2012
AvAnd ?n vedere:

'

Decizia Primului - Ministru al RomAniei nr. 114 din 2 marlie 2010 privind
numirea in funcfia de

Preqedinte al AutoritSlii Nalionale pentru Sport qi Tineret a doamnei
boina ofelia MELINTE;
o HotdrArea Guvernului nr. 141 din 23 februarie 201 privind
0
infiintare a, organizarea qi functionarea
Autoritdlii Nafionale pentru Sporl gi Tineret, cu modificdrile gi completdrile'ulterioare;
o Referatul Direcfiei Generale pentru Tineret m.132 131.01.2012

inbazaart.6, alin. (5) din HotdrArea Guvernului nr. 141 din 23.02.20l0privind infiin{area,
otganizatea qi funclionarea Autoritalii Nafionale pentru Sporl gi Tineret,
cu modificdrile qi
completdrile ulterioare,
Pregedintele

Autoritrtii Nafionale pentru Sport

qi

rineret

emite prezentul

ORDIN
Art.l. Se aprobd structura programelor

Autoritdlii Nalionale pentru Sport qi Tineret in domeniul
Tineretului - 2012, care se regdsegte in Anexa A, parte integranti din prezentul ordin.
Art'2' Se aprobd metodologia de finanlare a proiectelor de tineret in cadrul concursurilor locale
de
proiecte de tineret - 2012. care se regdsegte in Anexa B, parte integrantd din prezentul
ordin.
Art' 3. Se aprobd metodologia de finan\are a proiectelor de tineiet proprii qi/ sau in pafteneriat ale
Autoritdlii Nalionale pentru Sport qi Tineret gi ale Direcliilor Juielene pentru Sport qi
Tineret,
respectiv a Municipiului Bucuregti care se regdsegte in Anexa C, pafie integranta
din prezeniul ordin.
Art'4' Direclia Generald pentru Tineret, Directia Relatii Interna{ionale, Direcfia Strategii gi politici,
Direcfia Economicd, Direclia Juridic, Control gi Achizilii Publice din cadrul
Autoritalii i,tralionale
pentru Sport 9i Tineret vor aduce la indeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art'5' Direclia pentru Tineret va comunica prezentul ordintuturor celor interesati, in vederea punerii
in aplicare.
Art'6' Pe data intrdrii in vigoare a prevederilor prezentului ordin, orice altd dispozilie contrari
se
abrogd.

PRE$EDIN
DOINA OFELIA ELII*,TE

/,/

Nr.

l/;

data

)

i

r:f

. zot2

tu/,

