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Avind in vedere:

- Decretul nr.26ll 05.03.2014, privind revocarea din functie gi numirea unor membri ai Gr-rvernului

RomAniei; t t

- Ordonanfa de Urgenld a Guvernului RoraAniei nr.9612012, privind stabilirea unor misuri de reorganizare

in cadrul administratiei publice centrale gi pentru rnodif-icarea unor acte normative;

- FlotarArea Guvernului nr. lIl 2013 privind organizarea;i functionarea MinisterLrlLri Tineretului gi

SporlulLri. cLr modiflcarile qi cornpletarile ulterioare,

- Ret-eratul Directiei Programe qi Proiecte pentru Tineret gi Studenti nr. 118/1i.03.2014.

in temeiLrl ar1. B alin (4)r din HG nr. lIl 2013 privind organizarea gi funclionarea ,Ministerului

Tineretului ;i Sportului. cu modificdrile gi complet[rile ulterioare.

Ministrul Tineretului ;i Sportului

emite prezentul

ORDI\

Art.l. Se aprobd Structura programelor Ministerului Tineretului qi Sporlului in domeniul

tineretului - 2014, care se regdseEte in Anexa A. parte integrantd a prezentului ordin.

Art.Z. Se aprobd Metodologia de finanlare gi derulare a proiectelor de tineret proprii gi sau in

pafteneriat ale Ministerului Tineretr-rlui qi Sportr-rlr,ri ;i ale Direcjiilor Judelene pentru Sport qi

Tineret- respectiv a Municipiuiui Bucure$ti - 2074, care se regdseqte in Anexa B. parle

integrantd a prezentului ordin.

Art.3. Se aprobd Metodologia de flnanlare a Concdrsului Nalional de Proiecte de Tineret -

2014 - respectiv pentru Concursul Nalional de Proiecte Studenleqti - 2014, care se regdseqte

in Anexa C. parte integrantd a prezentului ordin.

Art.4. Se aprobd Metodologia de finantare a Proiectelor de Tineret la

2014. care se regasegte in Anexa D, parte integranti a prezentului ordin.
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Art.S.Se aprobd Metodologia de decontare a cheltuielilor . pentru proiectele de

tineret/studenleqti -20\4, care se regdsegte in Anera E,, parte integrantd a prezentului ordin.

Art.5. Direc{ia Pro-urame qi Proiecte pentuu Tineret qi Sttrden{i. Directia'Economicd gi

Patrirnoniu, Direclia Juridic qi Resurse Llmane, Direc{ia Tabere qi Agrement, Serviciul

Relalii Interna{ionale qi Rela}ia cu Parlamentul din 'cadrul Ministerului Tineretului gi

Sportului qi Direcliile Judelene pentru Sport qi Tineret. respectiv a Municipiului Bucureqti vor

adnce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.7. Direclia Programe Ei Proiecte pentru Tineret gi Studenli va comunica prezentul ordin

tuturor celor interesafi, in vederea punerii lui in aplicare.

Art.8. La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin, orice altd dispozilie

contrara seabrog[.
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