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ORDIN
privind aprobarea programelor sportive de utilitate publicd 9i a cererii de finanlarecadru
pentru federa{iile sportive nationale in anul 2014

in temeiul Decretului Presedintelui Romaniei nr. 902 din
numirea

121.12.2012 privind

Guvernului Avdnd in vedere
- Legea educaliei fizice gi sportului nr. 69/2000, cu modificarile gi
:

completdrile ulterioare;
- HG nr. 1112013 privind organizarea gi funclionarea Ministerului Tineretului si
Sportului cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- HG 88412001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a
dispozifiilor Legii educaliei fizice gi sportului nr. 69/2000;
Jinand cont de
Referatul Direcliei Politici,strategii si performanta sportiva nr. 4723 din
4.12.2013
ln baza art 8 alin.4 din HG 1112013 privind organizarea si functionarea Ministerului
Tineretului si Sportului cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Ministrul Tineretului si Sportului
emite prezentul

ORDIN

" Art. 1. Cu data prezentului ordin se aprobd programele sportive de utilitate
publica pentru federaliile sportive nalionale ce pot fi finantate in anul 2014, astfel :
1. Programul ,,Promovarea sportului de performan{d"- denumit in continuare
P1

a) Prioritatea - suslinerea activitatii loturilor olimpice 9i na{ionale;
b) Parteneri - federa{iile sportive nationale;
c) Scopul - organizarea, administrarea gi dezvoltarea unor activitdli
sportive in vederea cregterii nivelului de performanld;
d) Obiective fundamentale - asigurarea condiliilor de seleclie gi

pregdtire ale sportivilor, participarea

la

competilii interne

gi

internationale
organizarea de actiuni gi manifestdri sportive; educarea permanenti in gi prin sport.;
buna guvernanta in sport
2. Programul ,,Sportul pentru tofi" - denumit in continuare P2

Str. Vasile Contanr. 16, Sector 2.020954, Bucureqti, Romdnia
'lel.: +40 (0)21 307 64 l7; Fax: +40 (0)21 307 64 l8

www.mts.ro

',

a) Prioritate - atragerea populatiei de toate categoriile in activitd{i de
practicare a sportului pentru imbunata{irea stdrii de sdndtate a acesteia;
b) Parteneri - Federalia Romdni Sportul pentru Toti;
c) Scopul - cultivarea sportului pentru sdndtate, educatie gi recreere;

d) Obiective fundamentale - cregterea gradului de practicare gi a
numdrului practicanlilor de toate categoriile la activitdtile sportive pentru menlinerea
stdrii de sdndtate, a recreerii gi socializdrii cetSlenilor.
3. Programul ,,intrelinerea, funclionarea gi dezvoltarea bazei materiale
sportive" - denumit in continuare P3
a) Prioritate - intretinerea, funclionarea gi dezvoltarea bazelor sportive;
b) Parteneri - federafiile sportive nalionale care au bazd materiald
sportivd in folosin{d gratuitd;
c) Scopul - asigurarea condi{iilor optime de desfagurare a activitdlii de
pregdtire gi competilionale, cu prioritate pentru loturile nalionale gi olimpice;
d) Obiective fundamentale modernizarea gi dezvoltarea bazei
materiale sportive la nivelul standardelor regulamentare, privind organizarea
competiliilor sportive oficiale de nivel nalional gi interna{ional.
Art. 2. Se aprobd conditiile pe care o federatie sportivd nationald trebuie sd
indeplineascd pentru a beneficia de finanlare in anul 2014, astfel
:

2.1. Sd fie structurd sportivd recunoscutd in condiliile legii, posesoare a
Certificatului de identitate sportivd gi a numdrului de identificare, inscrisd in Registrul
sportiv.
2.2. Se facd dovada publicdrii in extras, in termenul prevdzut de lege, a
raportului de activitate gi a situatiei financiare pe anul 2012, in Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea a lV-a, precum 9i in Registrul nalional al persoanelor juridice fdrd
scop patrimonial.
2.3. Sd nu aibd obligalii de platd exigibile la instituliile din subordinea
Ministerului Tineretului si Sportului precum si /sau la mlnisterul Tineretului si
Sportului
2.4. Se nu aibd obligatii de plata exigibile privind impozitele gi taxele
cdtre stat, precum 9i contributiile pentru asigurdrile sociale de stat.
2.5. Se nu furnizeze informalii false in documentele prezentate.
2.6. Sa nu se afle in situalia de nerespectare a dispoziliilor statutare,
ale actelor constitutive gi regulamentelor proprii, precum si a prevederilor legale in
vigoare.
2.7. Se aibd minimum 15 structuri sportive afiliate la data depunerii
cererii de finanlare.
2.8. Se transmitd cererea de finanlare la termenul stabilit deMinisterul
Tineretului si Sportului
2.9. Se participe cu o contribu{ie financiard de minimum'10% din
valoarea totald a finanldrii.
2.10. Sa nu se afle in litigiu cu MTS.
Art. 3. Se aprobd cererea de finanfare-cadru in anul 2014, pentru programele
P1 gi P3 , conform anexei nr.1 la prezentul ordin.
Art. 4. Se aprobd cererea de finanlare-cadru in anul 2014, pentru programul
P2 Sportul pentru Toli, conform anexei nr.2la prezentul ordin.
Art. 5. Federaliile sportive nalionale pot beneficia de finanlare Oin bug"g!{"
Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2014 pentru acliunile / activiffi6:_;{dio
cadrul programelor P1 gi/sau P3, respectiv P2 dacd

:
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a) indeplinesc cumulativ conditiile prevdzute la arl.2;
b) depun cererea de finantare, in original, la Ministerul Tineretului si Sportului
- Direclia Politici ,Strategii si Perlormanta sportiva pAni la data de 24.12.2013
Art. 6. Prezentul ordin se difuzeazd prin Direc{ia Juridic,contencios si resurse
umane
,

astfel

:

.
.
.
.

Nr.

l$9

Ministrului, secretarului de stat pe probleme de sport ,secretarului
general, secretarului general adjunct al Ministerului Tineretului si
Sportului
Directiei politici, strategii si performanta sportiva;
;

Directiei economice;
Federaliilor sportive nalionale

din lt.{.a

,

2013
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