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privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul nafional/local de proiecte de

tineret ;i pentru Concursul nafional de proiecte studen{eqti

AvAnd in vedere:
- Legea tinerilor nr. 350/2006 cu modific[rile ulterioare;
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanfdrilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activit[li nonprofit de interes general, cu modificarile qi

completdrile ulterioare ;

- HotdrArea Guvernulut nr.25912006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli
pentru rcalizareaprogramelor Autoritalii Na{ionale pentru Sporl Ei Tineret, cu

modifi carile ulterioare ;

- Hotdrdrea Guvernului nr.2412015 pentru aprobarea Strategiei na{ionale in

domeniul politicii de tineret penlru perioada 2015-2020;
- Nota de fundamentare nr.)c.r J /3C 03" 2017

in temeiul ar1.B alin.(4) din Hotarirea Guvernuiui nr.1ll20I3 privind organizarea

qi funclionarea Ministerulr-ri Tineretr-rlui qi Sporlului, cu modificarile Ei

completdrile ulterioare

Ministrul Tineretului qi Sportului
emite prezentul ordin

Art. 1. Se aprobd Metodologia pentru Concursul nalional/local de proiecte de tineret

qi pentru Concursul nalional de proiecte studenteqti, prevdzut[ in ANEXA care lace

parte integrantb din prezentul ordin.

Art.2. Direcfia Programe si Tabere pentru Tineret qi Studenli va comunica prezentul

ordin clirecliilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului gi Sportului Ei

Direcliilor Judelene pentru Sport gi Tineret respectiv a Municipiului BucureEti, care

vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. La data intrdrii in vigoare a prezentului ordin, se abrogd dispoziliile Ordinului

ministrului tineretului 5i sportului nr. 41712016.

Art. 4. Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al RomAniei, partea I qi

produce ef-ecte de la data publicarii.
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