)

JWrS htrxrsrrRul

,*"fl
Pentru:
De la:

Toate DJST-urile 9i DTS Municipiul Bucuregti
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in migcare"

tn atenlia directorilor executivi ai direcliilor pentru sport 9i tineret judelene 9i
respectiv direclia pentru sport si tineret a municipiului Bucuresti

Stimafi colegi,
Prin ordinul ministrului tineretului 9i sportului nr. 445/08.06.2018 a fost aprobat
Programul nafional de utilitate publicb "Romdnia in migcare" cu scopul de a

imbunEtSli accesul la sport organizat pentru cetElenii romdni, indiferent de
v6rst5, gen sau profil socio-economic.
Obiective generale ale Programului sunt:

(1) Cregterea numbrului de participanli din rdndul populaliei generale la activit5ti
sportive desf6gurate in cadrul structurilor sportive din Rom6nia;
(2) Cregterea gradului de participare la activitSfi sportive desfbgurate in cadrul

structurilor sportive din Rom6nia pentru persoanele din mediul rural,

cu

oportunit5ti reduse din punct de vedere socio-economic 9i cu dizabilit5ti;
(3) Cregterea num6rului de participanli din rdndul populaliei gcolare din Romdnia
la competifiile sportive destinate sistemului gcolar;

(4) Cregterea num6rului de evenimente gi actiuni cu caracter sportiv de

nivel

judefean;

(5)

Stimularea activitEfilor de voluntariat ca instrument de sustinere si
promovare a structurilor spoftive de la nivel local;
(6) Cregterea gradului de congtientizare a populafiei cu privire la beneficiile 9i
oportunitSlile de practicare a sportului in cadrul structurilor sportive;

(7) intirirea capacitSlii structurilor sportive de a selectiona sportivi din rdndul
tuturor categoriilor de v6rstE incep6nd cu 6 ani;
(8) Diversificarea surselor de finanlare ale structurilor sportive din Rom6nia.
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Programul nalional de utilitate pubtic5 "Rom6nia

trei

in Migcare"

este format din

dupi cum urmeaz5: "Finanlarea nerambursabi16 a
structurilor sportive", concurs de proiecte sportive la nivel judefean,
"Calendar competilional", suslinerea 9i dezvoltarea unui calendar
competitional gcolar adresat elevilor din clasele V-VIII la nivel judefean 9i
"Sport pentru sinitate", sistem competilional pe probe atipice, neclasice, pe
sub-programe

categorii de virstS, incep6nd cu elevi din clasa a-I-a 9i p6n5 la peste 50 de ani,
cu finalizare la nivel national.

Prin sub-programul "Finanfarea nerambursabili a structurilor sportive",
denumit in continuare P 5,I, direcliile judelene pentru sport gi tineret, respectiv
direclia pentru sport gi tineret a Municipiului Bucuregti, vor putea oferi finan!5ri
nerambursabile structurilor sportive de pe raza judefului/municipiului Bucuresti
din care fac parte, prin organizarea de concursuri de proiecte sportive, la nivel
localfiudefean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti;
Ghidul privind regimul finant5rilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activit5li sportive nonprofit de interes general in cadrul P 5,7, aprobat
prin ordin al ministrului tineretului 9i sportului nr. 446/O8,06.2018, este prev6zut
in anex5.
Sub-programul "Calendar competifional", denumit in continuare P 5,2,
const5 in organizarea de competifii sportive, prin direcfiile judelene pentru sport

9i tineret, respectiv direcfia pentru sport 9i tineret a municipiului Bucuregti,
destinate elevilor din sistemul de invS!5m6nt pre-universitar, clasele I-VIII,
nelegitimafi in structuri sportive, pentru minim 3 ramuri sportive (dintre care 2
ramuri de sport-jocuri sportive 9i o prob5 a unui sport individual, la alegerea
fiec6rei direclii judelene pentru sport 9i tineret, respectiv a directiei pentru sport
si tineret a municipiului Bucuregti, in funclie de tradilie , baza material5, potenfial

uman 9i financiar 9i num5r de structuri sportive legal constituite).

Cerintele minimale privind organizarea de competifii sportive, prin direcliile
judelene pentru sport 9i tineret, respectiv direcfia pentru sport 9i tineret a

municipiului Bucuregti, destinate elevilor din sistemul de inv5l5m6nt pre-

@i,rs

MrNrsrrnur Trr{ ERETULUT gl Snonru{_ul

universitar, clasele I-VIII, nelegitimafi in structuri sportive, sunt prev6zute in
anexE

Sub-programul "Sport pentru

sdnitate", denumit in continuare P S,SrconstE

in organizarea de acliuni cu caracter sportiv, prin direcfiile pentru sport si tineret
judefene, respectiv directia pentru sport si tineret a municipiului Bucuregti, in
vederea cointeres5rii cetSlenilor de pe raza judetelor, respectiv
Bucuregti de

a

participa

a

municipiului

in numir c6t mai mare la evenimente cu caracter

sportiv.

Direcliile judefene pentru sport 9i tineret, respectiv direclia pentru sport 9i
tineret a municipiului Bucuregti, vor organiza gi premia c6gtig6torii etapelor pe
centru metodic 9i faza finalS pe jude!/respectiv pe municipiul Bucuregti 9i vor
desemna participanlii pentru faza finalE pe lar5 iar premierea c6gtig5torilor
faza finalS pe !arE va fi realizat5 de Ministerul Tineretului 9i Sportului.

Cerintelor minimale, referitoare

la activitblile

la

competilionale, sunt anexate

prezentei adrese.

Programul nalional de utilitate publicS "Romdnia

in

Miscare"va

fi coordonat

de

direcfiile de specialitate la nivelul aparatului central 9i va fi implementat prin
direcfiile judelene pentru sport 9i tineret, respectiv directia pentru sport gi

tineret

a

municipiului Bucuregti

la nivel judefean, respectiv al

municipiului

Bucuresti.

Pentru reugita implement5rii activitSlilor preconizate este imperios necesar

stabilifi urm5toarele

sE

:

1) Pentru sub-programul P 5.7 ("Finanfarea nerambursabil5 a structurilor
sportive"), data la care ve-!i organiza concursul de proiecte, av6nd in vedere:
- prevederile legale privind finanlarea nerambursabilS (Legea nr. 350/2005,
privind regimul finanlSrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitSli sportive nonprofit de interes general);

-

ghidul privind regimul finanlSrilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitSli sportive nonprofit de interes general ?n cadrul P 5.1, aprobat
prin ordin al ministrului tineretului gi sportului si anexat prezentei adrese;

)
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-

pentru anul 2018, sunt alocate 63000 lei, pentru fiecare direclie judelean5
pentru sport 9i tineret 9i 126000 lei pentru direclia pentru sport 9i tineret a
municipiului Bucuregti, pentru finantarea nerambursabilS a structurilor sportive
de drept privat cu sume ?ntre 3000 lei 9i 9000 lei, cel pulin 7 proiecte, pentru
fiecare jude!, respectiv 14 proiecte pentru municipiul Bucuresti.

2) Pentru sub-programele "€alendar competifional" (P 5.2) gi "Sport pentru
sdndtate" (P 5.3), organizarea centrelor metodice (pe structura
organizatoricS a inspectoratelor gcolare judefene), consiliile locale arondate
fiec5rui centru metodic 9i stabilirea ramurilor de sport - jocuri sportive 9i proba
pentru sportul individual la care se vor organiza activitSlile conform cerinfelor
minimale anexate prezentei adrese.
Toate aceste mEsuri vor fi transmise pe adresa florian.constantin@mts.ro cel
t6rziu p6nb la data de 15.06.2018, orele 16,30.

Secretar de Stat,

Intocmit, 08.06.2018

