
                 HOTARARE   Nr. 1721 din 30 decembrie 2008 

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului 

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI 

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 26 din 13 ianuarie 2009 

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 

privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 

privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, 

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 

 

    CAP. 1 

    Dispozitii generale 

 

    ART. 1 

    (1) Ministerul Tineretului si Sportului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu 

personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care elaboreaza si asigura aplicarea strategiei si 

politicilor Guvernului in domeniile tineretului si sportului. 

    (2) Ministerul Tineretului si Sportului are sediul principal in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta 

nr. 16, sectorul 2, precum si alte spatii necesare desfasurarii activitatii, situate in str. Eremia 

Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv in str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 - 6, sectorul 1. 

 

    CAP. 2 

    Principalele atributii ale Ministerului Tineretului si Sportului 

 

    ART. 2 

    (1) In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului si Sportului exercita 

urmatoarele atributii principale: 

    a) asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniile 

tineretului si sportului; fundamenteaza si propune Guvernului politici in domeniile tineretului si 

sportului; 

    b) initiaza, elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative, in vederea realizarii 

obiectivelor strategice si a politicilor in domeniile tineretului si sportului; 

    c) asigura administrarea bunurilor proprietate publica si/sau privata a statului incredintate, potrivit 

prevederilor legale; 

    d) asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile tineretului si 

sportului; 

    e) asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii legilor si a celorlalte acte normative din 

domeniile tineretului si sportului; 

    f) colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu 

autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si persoane juridice de drept public 

sau privat, romane ori straine. 

    (2) Ministerul Tineretului si Sportului indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte 

acte normative privind politicile in domeniile tineretului si sportului. 

    ART. 3 

    (1) In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale in domeniul activitatii de tineret, Ministerul 

Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice: 

    a) aplica politica guvernamentala pentru tineret, fundamenteaza si elaboreaza studii si cercetari, 

analize si prognoze privind problemele tineretului in mod direct, prin institutiile aflate in subordinea sa 

sau in colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; 

    b) colaboreaza si sprijina structurile de si pentru tineret, legal constituite, in vederea atingerii 

obiectivelor cuprinse in programele sale; 



    c) elaboreaza programe in scopul finantarii actiunilor proprii; 

    d) autorizeaza si avizeaza desfasurarea activitatilor din bazele proprii; 

    e) stabileste contacte la nivel international cu institutii si organisme similare; 

    f) sprijina formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala in domeniul tineretului in mod direct, 

prin institutiile aflate in subordinea sa sau in colaborare cu institutii si organisme de specialitate din 

tara si din strainatate; 

    g) organizeaza activitati de profil cu caracter national si international, asigurandu-se in acest fel 

participarea directa si pe baza de reciprocitate la manifestari similare peste hotare; 

    h) infiinteaza centre de tineret noi ori prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din 

domeniul public al statului sau aflate in administrarea institutiilor din subordinea sa; 

    i) colaboreaza direct cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Ministerul Muncii, Familiei si 

Protectiei Sociale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei sau prin structurile specializate din 

subordine, in domenii de interes comun; 

    j) avizeaza proiectele de acte normative initiate de alte institutii in domeniul tineretului; 

    k) fundamenteaza si elaboreaza studii si cercetari, analize si prognoze privind problematica 

studenteasca; 

    l) elaboreaza si implementeaza planul de reabilitare si de extindere centrelor de agrement; 

    m) asigura organizarea si administrarea centrelor de agrement; 

    n) elaboreaza regulamentul privind functionarea si administrarea centrelor de agrement, 

metodologia privind repartizarea locurilor in taberele studentesti si eliberarea biletelor de tabara, 

precum si criteriile de eligibilitate ale participantilor; 

    o) elaboreaza si implementeaza planul de extindere si dezvoltare a retelei caselor de cultura ale 

studentilor; 

    p) coordoneaza si monitorizeaza buna desfasurare a activitatilor specifice caselor de cultura ale 

studentilor si Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei" din Bucuresti; 

    r) elaboreaza si deruleaza proiecte si programe nationale si internationale in interesul studentilor; 

    s) acorda asistenta de specialitate studentilor si structurilor asociative studentesti in vederea 

elaborarii unor proiecte si programe care au urmatoarele obiective: 

    - impulsionarea participarii studentilor, sub diversele ei forme, si anume: civica, culturala, 

economica si educationala, politica, inclusiv prin implicarea acestora in actul decizional; 

    - stimularea creativitatii studentilor; 

    - promovarea mobilitatii studentilor in spatiul european; 

    - atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere sociala; 

    t) sprijina formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala a studentilor si tinerilor; 

    u) editeaza, produce si difuzeaza materiale de specialitate, cuprinzand informatii utile tinerilor, 

precum si institutiilor si structurilor asociative studentesti implicate in activitatea de tineret; 

    v) organizeaza tabere sociale si tematice pentru tineri; 

    w) acrediteaza, in vederea colaborarii, persoane juridice si fizice, pentru organizarea de tabere 

pentru copii, studenti si tineri. 

    ART. 4 

    (1) In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale in domeniul absorbtiei fondurilor europene, 

Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice: 

    a) infiinteaza centre noi pentru tineret cu responsabilitati directe in atragerea fondurilor comunitare 

pe domeniul tineret; 

    b) gestioneaza fonduri publice si fonduri atrase de la organisme finantatoare interne sau 

internationale, pe care le aloca sustinerii initiativelor tinerilor si ale structurilor neguvernamentale de si 

pentru tineret, prin selectie competitiva de proiecte desfasurata conform legislatiei specifice; 

    c) in calitate de gestionar, beneficiar sau partener acceseaza fonduri structurale destinate sustinerii 

politicilor de coeziune in domeniul tineretului, cu respectarea metodologiei specifice; 

    d) aproba programul de lucru anual al Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul 

Educatiei si Formarii Profesionale, pana la termenul impus de Comisia Europeana; 

    e) stabileste politicile si prioritatile nationale in domeniul tineretului, pe actiuni, masuri de 

monitorizare si evaluare a impactului proiectelor, care vor fi utilizate in comun de Agentia Nationala 



pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, cu scopul de a estima 

modul in care programul "Youth in Action" isi atinge obiectivele la nivel national, in general, si, in 

particular, modul in care contribuie la modernizarea sistemelor si practicilor in domeniul sprijinirii 

tineretului; 

    f) evalueaza sistemul si procedurile de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru 

Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, in conformitate cu Ghidul 

pentru autoritatile nationale referitor la Declaratia de asigurare ex-ante, stabilit de Comisia Europeana, 

in vederea emiterii si trimiterii unei declaratii de asigurare ex-ante la termenul impus de aceasta, 

insotita de documentele-suport prevazute de ghidul sus-mentionat; 

    g) intocmeste si aplica metodologia care va sta la baza efectuarii controlului secundar, pentru 

granturile comunitare aferente diferitelor tipuri de proiecte; 

    h) supervizeaza mecanismul de control national primar si secundar si centralizeaza rezultatele din 

rapoarte, in scopul emiterii declaratiei anuale de asigurare; 

    i) controleaza si coordoneaza activitatea Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in 

Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale cu privire la managementul corect al fondurilor 

comunitare pentru realizarea proiectelor din cadrul programului, asigurand gestionarea 

corespunzatoare a acestora; 

    j) colaboreaza si consulta Comisia Europeana in vederea monitorizarii si supervizarii Agentiei 

Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale; 

    k) stabileste un mecanism propriu de raportare si urmarire a neregulilor si/sau fraudelor, in 

conformitate cu legislatia in vigoare; 

    l) emite, la fiecare sfarsit de an, o declaratie de asigurare ex-post comuna, care sa certifice: 

corectitudinea si transparenta sistemelor financiare si ale procedurilor Agentiei Nationale pentru 

Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale referitoare la managementul 

actiunilor descentralizate, probitatea conturilor, o asigurare rezonabila asupra faptului ca resursele 

financiare alocate proiectelor finantate de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in 

Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale au fost folosite pentru scopurile declarate in respectivele 

proiecte si in conformitate cu principiile unui management financiar corect, conform Regulamentului 

financiar comunitar, si, de asemenea, ca procedurile de control primar si secundar puse in practica pot 

sa garanteze in mod corespunzator legalitatea si regularitatea tranzactiilor subsecvente; aceasta 

declaratie va fi intocmita in conformitate cu formatul impus de Comisia Europeana si va tine cont de 

rezultatele controalelor desfasurate pe parcursul anului; 

    m) poate revoca, prin ordin al ministrului, actul de desemnare a Agentiei Nationale pentru Programe 

Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, din proprie initiativa sau in urma unei 

solicitari din partea Comisiei Europene, in eventualitatea unor nereguli, neglijente sau fraude care pot 

fi atribuite Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii 

Profesionale; in cazul unor deficiente serioase repetate sau al unui management neperformant al 

Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, 

Comisia Europeana poate solicita Ministerului Tineretului si Sportului revocarea actului de desemnare 

a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, cu 

o notificare in termen de 3 luni. Ministerul Tineretului si Sportului poate revoca, prin ordin al 

ministrului, actul de desemnare a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul 

Educatiei si Formarii Profesionale, pentru alte motive intemeiate. In acest caz, Ministerul Tineretului si 

Sportului va notifica Comisiei Europene, precizand motivele, cu cel putin 6 luni inainte de data 

prevazuta, in vederea incheierii mandatului Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in 

Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale. 

    (2) Finantarea actiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe si 

actiuni, din donatii si sponsorizari, precum si din fondurile alocate de la bugetul de stat in acest scop. 

    ART. 5 

    In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale in domeniul activitatii sportive, Ministerul Tineretului si 

Sportului are urmatoarele atributii specifice: 

    a) elaboreaza si sustine strategia generala a organizarii si dezvoltarii activitatii sportive si reprezinta 

interesele statului in raport cu federatiile sportive nationale; 



    b) elaboreaza normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate in administrarea sa si a 

mijloacelor financiare pentru activitatea sportiva, care provin din alocatii de la bugetul de stat; 

    c) colaboreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu 

institutiile de cercetare si cu unitatile de invatamant si sanitare de specialitate pentru organizarea si 

dezvoltarea educatiei fizice si sportului; 

    d) conlucreaza cu Comitetul Olimpic Roman in finantarea si derularea programelor privind 

pregatirea si participarea sportivilor romani la jocurile olimpice, precum si pentru promovarea 

valentelor educative ale olimpismului; 

    e) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului 

ori al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au 

intrat in circuitul privat dupa anul 1989; 

    f) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor si/sau instalatiilor sportive care au apartinut 

domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale si care, ulterior, au fost 

dobandite ca active patrimoniale destinate activitatii sportive sau vandute catre societatile comerciale; 

    g) propune structura anuala a subventiilor de la bugetul de stat; 

    h) repartizeaza bugetul afectat activitatii sportive pentru: 

    - activitatea proprie si cea a unitatilor din subordinea sa; 

    - federatiile sportive nationale, in baza contractelor de finantare a obiectivelor si programelor 

sportive ale acestora; 

    - premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale; 

    i) autorizeaza afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale de profil si 

la alte foruri continentale sau mondiale, precum si afilierea tuturor organizatiilor cu profil sportiv la 

forurile internationale de specialitate; 

    j) supravegheaza si controleaza respectarea de catre structurile sportive a dispozitiilor legale in 

vigoare si a prevederilor cuprinse in statutele si in actele de constituire a acestora; 

    k) organizeaza sau sprijina, potrivit legii, formarea, pregatirea profesionala si perfectionarea 

specialistilor din domeniul sportului, conlucrand in acest scop cu institutiile si organismele de 

specialitate din tara si din strainatate; 

    l) elaboreaza si duce la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, 

planurile de construire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii 

sportului de performanta de interes national si international; avizeaza normativele tehnice in materie de 

baze si instalatii sportive; 

    m) recunoaste sau revoca, potrivit legii, existenta unei structuri sportive prin inscrierea, respectiv 

radierea acesteia din Registrul sportiv; 

    n) avizeaza constituirea structurilor sportive, inclusiv inscrierea ca persoane juridice a cluburilor 

sportive profesioniste organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni, respectiv retrage avizul de 

functionare a acestora; 

    o) elaboreaza criteriile de acordare si atribuie distinctiile si titlurile sportive, altele decat cele 

stabilite prin lege; 

    p) sprijina organizarea si promovarea cercetarii stiintifice si asistentei medicale in domeniul sportiv; 

    r) autorizeaza desfasurarea pe teritoriul Romaniei a campionatelor mondiale, europene si regionale 

si participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale si europene organizate in 

strainatate, precum si la campionatele regionale; 

    s) promoveaza masurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a 

metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau 

sa modifice rezultatele competitiilor; 

    t) adopta masuri pentru prevenirea si combaterea violentei la manifestarile sportive; 

    u) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme sportive internationale; negociaza si 

incheie acorduri, intelegeri, protocoale si alte documente de colaborare in domeniul sportului cu 

organisme de specialitate din alte tari, pe baza prevederilor legale in vigoare; 

    v) colaboreaza cu celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale pentru sustinerea 

sportului pentru toti si de performanta, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii si 

controlului, exercitarii autoritatii disciplinare, formarii si perfectionarii specialistilor din domeniul 



sportului, pentru corelarea finantarii activitatii sportive, prevenirea violentei in sport si combaterea 

dopajului. 

 

    CAP. 3 

    Structura organizatorica si conducerea Ministerului Tineretului si Sportului 

 

    ART. 6 

    (1) Structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului, formata din directii generale si 

directii, este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului si 

sportului se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare si se poate stabili 

numarul total al posturilor, numarul posturilor de conducere si numarul posturilor de executie, in 

conditiile legii, cu respectarea numarului de posturi aprobat. 

    (2) Personalul Ministerului Tineretului si Sportului este compus din demnitari si asimilati ai 

acestora, functionari publici, cu functii publice generale sau specifice, si din personal contractual. 

    (3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului si Sportului este 

de 381, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului. 

    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al 

Ministerului Tineretului si Sportului se stabilesc prin fisa postului, in conformitate cu structura 

organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, 

aprobat prin ordin al ministrului tineretului si sportului. 

    (5) Statul de functii pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului si Sportului se aproba prin 

ordin al ministrului tineretului si sportului. 

    (6) Incadrarea si salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor aplicabile personalului din 

administratia publica centrala. 

    ART. 7 

    (1) Conducerea Ministerului Tineretului si Sportului este exercitata de ministru, ajutat de 2 secretari 

de stat si un subsecretar de stat numiti prin decizie a primului-ministru; functia de ministru, functia de 

secretar de stat si functia de subsecretar de stat sunt functii de demnitate publica, potrivit legii. 

    (2) Ministrul tineretului si sportului reprezinta Ministerul Tineretului si Sportului in raporturile cu 

celelalte autoritati publice, cu organisme si organizatii, precum si cu celelalte persoane juridice si 

fizice din tara si din strainatate. 

    (3) Ministrul tineretului si sportului este ordonator principal de credite. 

    (4) Secretarii de stat si subsecretarul de stat se subordoneaza ministrului tineretului si sportului si 

indeplinesc atributiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului si sportului. 

    (5) In exercitarea atributiilor sale, ministrul tineretului si sportului emite ordine si instructiuni. 

    ART. 8 

    (1) Ministerul Tineretului si Sportului are un secretar general si un secretar general adjunct, inalti 

functionari publici, numiti in conditiile legii. 

    (2) Secretarul general si secretarul general adjunct sunt subordonati ministrului tineretului si 

sportului si indeplinesc atributiile prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare si 

atributii stabilite prin ordin al ministrului tineretului si sportului. 

    ART. 9 

    (1) Pe langa ministrul tineretului si sportului functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul 

ministerului. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se 

aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului. 

    (2) Colegiul ministerului se intruneste, la cererea ministrului tineretului si sportului, pentru 

dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului. 

    (3) Presedintele Colegiului ministerului este ministrul tineretului si sportului. In lipsa acestuia, 

atributiile presedintelui se exercita de unul dintre secretarii de stat sau de subsecretarul de stat, 

desemnat de ministrul tineretului si sportului. 

    ART. 10 

    (1) Ministrul tineretului si sportului poate delega unele dintre atributiile sale secretarilor de stat, 

subsecretarului de stat sau altei persoane desemnate de acesta. 



    (2) Pentru atributiile din activitatea curenta ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii 

Ministerului Tineretului si Sportului, delegarea unor atributii din competenta ministrului tineretului si 

sportului poate fi dispusa prin ordin al acestuia. 

    ART. 11 

    Prin ordin al ministrului tineretului si sportului se numesc, in conditiile legii, directorii generali, 

directorii executivi si directorii din unitatile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului. 

    ART. 12 

    La nivelul Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona consilii consultative pe probleme de 

tineret si sport. Infiintarea, desfiintarea, competentele si componenta acestor consilii se stabilesc prin 

ordin al ministrului tineretului si sportului. 

    ART. 13 

    (1) Ministerul Tineretului si Sportului si toate unitatile aflate in subordinea acestuia pot inchiria 

spatii pentru necesitati proprii si pot inchiria, la randul lor, spatii unor operatori economici sau pot da 

in folosinta gratuita a altor institutii de utilitate publica spatii situate in imobilele proprietate publica 

sau privata a statului, in care isi desfasoara activitatea si pe care le administreaza, in conditiile legii. 

    (2) Veniturile rezultate din inchirierea bunurilor prevazute la alin. (1) se vor retine integral la 

bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, respectiv bugetele institutiilor subordonate si vor 

constitui venituri proprii; aceste venituri vor fi utilizate pentru modernizarea imobilelor respective. 

 

    CAP. 4 

    Unitatile subordonate Ministerului Tineretului si Sportului 

 

    ART. 14 

    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului si sursele de finantare ale acestora 

sunt prevazute in anexa nr. 2. 

    (2) Structura organizatorica, statele de functii, numarul de posturi si normele de organizare si 

functionare ale unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului se aproba prin ordin al 

ministrului tineretului si sportului. 

    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din unitatile subordonate Ministerului 

Tineretului si Sportului, precum si statele de functii corespunzatoare se aproba prin ordin al ministrului 

tineretului si sportului, la propunerea conducatorilor acestor unitati. 

    ART. 15 

    (1) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si directiile pentru sport 

judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului 

Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica, infiintate in conditiile legii. 

    (2) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si directiile pentru sport 

judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt finantate din venituri proprii si subventii acordate de 

la bugetul de stat. 

    ART. 16 

    (1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii 

principale: 

    a) tin evidenta structurilor sportive fara personalitate juridica din judet, prin inscrierea acestora in 

Registrul sportiv; 

    b) finanteaza, pe baza de contract, programele sportive ale asociatiilor judetene si ale municipiului 

Bucuresti pe ramuri de sport si ale cluburilor sportive aflate in raza administrativ-teritoriala respectiva, 

in limita sumei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli cu aceasta destinatie; 

    c) colaboreaza cu consiliile locale in scopul utilizarii eficiente a alocatiilor acordate de la bugetele 

locale pentru activitatea sportiva de performanta in teritoriu; 

    d) elaboreaza si duc la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, 

planurile de construire si de imbunatatire a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii 

sportului in general si a sportului de performanta in teritoriu; finanteaza unele programe speciale 

pentru sportivi, sectii sau echipe din raza lor administrativ-teritoriala; 



    e) colaboreaza cu inspectoratele scolare, unitatile de invatamant si cu institutiile de invatamant 

superior, pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, precum si pentru formarea si 

perfectionarea pregatirii profesionale a instructorilor sportivi; 

    f) initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive organizate in raza 

lor administrativ-teritoriala, precum si a dopajului in sport; 

    g) sprijina cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti; 

    h) indruma si controleaza din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate structurile sportive 

din judet; 

    i) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului 

ori al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au 

intrat in circuitul privat. 

    (2) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti indeplinesc si alte atributii 

stabilite prin acte normative specifice activitatii sportive si prin regulamentele aprobate de ministrul 

tineretului si sportului. 

    ART. 17 

    (1) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii 

principale: 

    a) aplica politica guvernamentala pentru tineret, fundamenteaza si elaboreaza studii si cercetari, 

analize si prognoze privind problemele tineretului direct, prin institutiile aflate in subordinea sa sau in 

colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; 

    b) aplica politica guvernamentala in domeniul educatiei nonformale pentru copii si tineri; 

    c) contribuie, prin stimularea performantei si capacitatii tinerilor, la realizarea programului de 

reforma al Guvernului de integrare in Uniunea Europeana; 

    d) colaboreaza cu structurile de si pentru tineret legal constituite; 

    e) elaboreaza programe in scopul finantarii actiunilor proprii; 

    f) sprijina actiunile structurilor asociative de tineret, actiuni care corespund obiectivelor cuprinse in 

programele sale; 

    g) autorizeaza si avizeaza desfasurarea activitatilor din bazele proprii; 

    h) stabilesc contacte la nivel international cu institutii si organisme similare; 

    i) sprijina structurile asociative de tineret in realizarea de programe interne si internationale; 

    j) sprijina formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala in domeniul tineretului direct, prin cele 

151 de centre de agrement pentru tineret sau in colaborare cu institutii si organisme de specialitate din 

tara si din strainatate; 

    k) organizeaza activitati de profil cu caracter national si international, asigurandu-se in acest fel 

participarea directa si pe baza de reciprocitate la manifestari similare peste hotare; 

    l) infiinteaza centre de tineret noi ori prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul 

public al statului sau aflate in administrarea institutiilor din subordinea sa; 

    m) colaboreaza cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, direct sau prin structurile specializate 

din subordine, in domenii de interes comun; 

    n) avizeaza proiectele de acte normative initiate de alte institutii in domeniul tineretului; 

    (2) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti indeplinesc si alte atributii 

stabilite prin acte normative specifice activitatii de tineret si prin regulamentele aprobate de ministrul 

tineretului si sportului. 

    ART. 18 

    In subordinea directiilor pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti functioneaza 

unitati de administrare a bazelor sportive, fara personalitate juridica, finantate din venituri proprii si 

subventii acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea si intretinerea 

bazelor sportive, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva si de tineret. 

    ART. 19 

    (1) Cluburile sportive din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului sunt institutii publice 

finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate: 

    a) realizarea performantei, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale; 



    b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea 

sportiva; 

    c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; 

    d) administrarea bazei materiale sportive proprii; 

    e) organizarea de competitii sportive in conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor 

sportive nationale. 

    (2) Cluburile sportive pot desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si obiectului de 

activitate, in conditiile legii. 

    ART. 20 

    Complexurile sportive nationale sunt institutii publice in subordinea Ministerului Tineretului si 

Sportului, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. Obiectul de 

activitate al acestora consta in administrarea bazelor sportive de interes national si international, 

destinate cu prioritate pregatirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizarii competitiilor de 

nivel national si international. 

    ART. 21 

    (1) Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor este institutie publica cu 

personalitate juridica, in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul in municipiul 

Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37 - 39, sectorul 2, finantata din venituri proprii si din subventii acordate 

de la bugetul de stat. 

    (2) Obiectul de activitate al institutiei prevazute la alin. (1) il constituie formarea, promovarea si 

perfectionarea antrenorilor si a altor specialisti din domeniul sportului, in conformitate cu Statutul 

antrenorului si cu celelalte dispozitii legale in vigoare. 

    ART. 22 

    Institutul National de Cercetare pentru Sport, institutie publica cu personalitate juridica, in 

subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, se organizeaza si functioneaza potrivit dispozitiilor 

legale in vigoare. 

    ART. 23 

    (1) Muzeul Sportului este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului 

Tineretului si Sportului, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, finantata 

din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. 

    (2) Obiectul de activitate al Muzeului Sportului consta in achizitionarea, conservarea, cercetarea si 

expunerea colectiilor de bunuri din domeniul educatiei fizice si sportului. 

 

    CAP. 5 

    Dispozitii finale 

 

    ART. 24 

    (1) Ministerul Tineretului si Sportului are in dotare un parc auto, potrivit dispozitiilor legale. 

    (2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului 

Tineretului si Sportului, precum si persoanele care desfasoara activitati specifice pot folosi mijloacele 

de transport din parcul propriu al Ministerului Tineretului si Sportului, in baza permisului de 

conducere pe care il poseda, cu aprobarea prealabila a ministrului tineretului si sportului. 

    ART. 25 

    (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se aproba prin ordin 

al ministrului tineretului si sportului in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei 

hotarari. 

    ART. 26 

    (1) Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor si Agentia pentru Sprijinirea 

Studentilor, institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Autoritatii Nationale pentru 

Tineret, se desfiinteaza. 

    (2) Ministerul Tineretului si Sportului va prelua toate drepturile si obligatiile institutiilor prevazute 

la alin. (1), inclusiv personalul si bunurile mobile si imobile aflate in administrarea sau, dupa caz, in 



proprietatea acestora, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 15 zile de la intrarea in 

vigoare a prezentei hotarari. 

    ART. 27 

    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 759/2003 privind 

organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea 

Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Tineret, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 10 mai 2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 763/2004 privind infiintarea, organizarea si 

functionarea Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, nr. 459 din 21 mai 2004, si Hotararea Guvernului nr. 198/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale 

pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 

nr. 182 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii 

contrare. 

 

                  PRIM-MINISTRU 

                     EMIL BOC 

 

                       Contrasemneaza: 

                       Ministrul tineretului si sportului, 

                       Monica Maria Iacob-Ridzi 

 

                       Ministrul muncii, 

                       familiei si protectiei sociale, 

                       Marian Sarbu 

 

                       Ministrul finantelor publice, 

                       Gheorghe Pogea 

 

    Bucuresti, 30 decembrie 2008. 

    Nr. 1.721. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 1*) 

 

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil. 

 
       STRUCTURA ORGANIZATORICA A MINISTERULUI TINERETULUI SI 

SPORTULUI 

 

    Nr. maxim de posturi = 381, 

    exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului 

 

                                     __________ 

 ___________________                |          |         

__________________ 



| COLEGIUL          |<--------------| MINISTRU |------->| Cabinet 

Ministru | 

| MINISTERULUI      |             | |__________|        

|__________________| 

|___________________|             |      |               

______________________ 

                                  |      |              | Directia 

Relatii     | 

                                  |      |------------->| Publice si 

Comunicare| 

 ___________________              |      |              

|______________________| 

| Directia Juridica |             |      |               

______________________ 

| si Contencios     |<------------|------|------------->| Directia 

Audit Public| 

|___________________|             |      |              

|______________________| 

                                  |      |               

______________________ 

                                  |      |------------->| Corp 

Control*)       | 

                                  |      |              

|______________________| 

                                  |      | 

 

_________________________________|______|___________________________

__________ 

|        |                        ||     |                          

|          | 

|     ___v____       _______      ||   __v_______               

____v_____     | 

|    |SECRETAR|---->|Cabinet|     ||  | SECRETAR |  _______    | 

SECRETAR |    | 

|    |DE STAT |     |_______|     ||  | GENERAL  | |Cabinet|<--| DE 

STAT  |    | 

|    |________|                   ||  |__________| |_______|   

|__________|    | 

|        |                        ||      |                                    

| 

|   _____v_____   ___________     ||   ___v______                              

| 

|  |Subsecretar| |Directia   |    ||  | Secretar |                             

| 

|  |de Stat    | |Programe   |<---||  | General  |                             

| 

|  |___________| |Sport      |    ||  | Adjunct  |         

_____________       | 

|                |___________|    ||  |__________|        |Directia     

|      | 

|   ___________   ___________     ||   ______________   ->|Buget si     

|      | 

|  |Directia   | |Directia   |    ||  |Directia      | |  

|Contabilitate|      | 



|  |politici   | |Generala   |    ||  |Generala      |_|  

|_____________|      | 

|->|publice    | |Programe si|<---||->|Economica     |                         

| 

|  |si         | |Proiecte   |    ||  |si Resurse    |_    

_____________       | 

|  |strategie  | |pentru     |__  ||  |Umane         | |  |Directia     

|      | 

|  |___________| |Structuri  |  | ||  |______________|  ->|Resurse      

|      | 

|   ___________  |Sportive   |  | ||   ______________     |Umane        

|      | 

|  |Directia   | |___________|  | ||  |Directia      |    

|_____________|      | 

|  |Programe   |  ___________   | ||->|Administrativa|                         

| 

|->|Recreative | |Directia   |  | ||  |si Secretariat|                         

| 

|  |pentru     | |Programe   |  | ||  |______________|                         

| 

|  |Tineret    | |Structuri  |<-| ||   ______________                          

| 

|  |___________| |Sportive   |  | ||  |Directia      |                         

| 

|   ___________  |___________|  | | ->|Logistica     |                         

| 

|  |Directia   |  ___________   | |   |______________|                         

| 

|  |Generala   | |Directia   |  | |                                            

| 

|->|Programe,  | |Statistica |  | |                                            

| 

|  |Proiecte   | |si         |  | |                                            

| 

|  |si Centre  | |Registrul  |<-  |                                            

| 

|  |Teritoriale| |Bazelor    |    |  

______________________________________    | 

|  |pentru     | |Sportive   |    | | Directia Programe Comunitare 

Europene|<--| 

|  |Tineret    | |___________|    | 

|______________________________________|<--| 

|  |___________|  ___________     |       

_________________________________    | 

|   ___________  |Directia   |    |      | Directia Gestionarea 

Fondurilor |   | 

|  |Directia   | |Strategie  |    |      | Comunitare                      

|<--| 

|->|Politici   | |si         |<---|      

|_________________________________|   | 

|  |pentru     | |Registru   |    |         

_______________________________    | 

|  |Tineret    | |Sportiv    |    |        |Directia Relatia cu 

Parlamentul|<--| 



|  |___________| |___________|    |        

|_______________________________|   | 

|   ___________   ___________     |         

_______________________________    | 

|  |Directia   | |Directia   |    |        |Directia Investitii, 

Achizitii |   | 

|  |Generala   | |Generala   |    |        | Publice si Servicii 

Interne   |<-- 

|->|Programe   | |Relatii    |<---         

|_______________________________| 

|  |pentru     | |Inter-     | 

|  |Studenti   | |nationale  | 

|  |___________| |___________| 

|   ___________ 

|  |Directia   | 

 ->|Armonizarea| 

   |Legislatiei| 

   |___________| 

 

------------ 

    *) se organizeaza la nivel de directie generala 

 

    ANEXA 2 

 

                                 UNITATILE 

care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului 

 
 

____________________________________________________________________

__________ 

|                Denumirea unitatii               |     Sursa de 

finantare     | 

|_________________________________________________|_________________

___________| 

| I. Directiile pentru tineret judetene, respectiv| Cu finantare din 

venituri  | 

| a municipiului Bucuresti                        | proprii si 

subventii de la | 

|                                                 | bugetul de stat            

| 

| II. Casele de cultura ale studentilor si        |                            

| 

| Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" -   |                            

| 

| Bucuresti                                       |                            

| 

|_________________________________________________|_________________

___________| 

| III. Directiile pentru sport judetene, respectiv| Cu finantare din 

venituri  | 

| a municipiului Bucuresti                        | proprii si 

subventii de la | 



|                                                 | bugetul de stat 

- 695      | 

|                                                 | posturi                    

| 

|_________________________________________________|_________________

___________| 

| IV. Cluburi sportive                            | Cu finantare din 

venituri  | 

|                                                 | proprii si 

subventii de la | 

|                                                 | bugetul de stat            

| 

| 1. Clubul Sportiv "Unirea" Alba Iulia           |                            

| 

| 2. Clubul Sportiv Municipal Arad                |                            

| 

| 3. Clubul Sportiv Municipal Pitesti             |                            

| 

| 4. Clubul Sportiv "Muscel" Campulung            |                            

| 

| 5. Sport Club Municipal Bacau                   |                            

| 

| 6. Clubul Sportiv Municipal Onesti              |                            

| 

| 7. Clubul Sportiv "Crisul" Oradea               |                            

| 

| 8. Clubul Sportiv Municipal Bistrita            |                            

| 

| 9. Clubul Sportiv Botosani                      |                            

| 

| 10. Clubul Sportiv Municipal Brasov             |                            

| 

| 11. Clubul Sportiv Municipal Braila             |                            

| 

| 12. Clubul Sportiv Municipal Buzau              |                            

| 

| 13. Clubul Sportiv Municipal Resita             |                            

| 

| 14. Clubul Sportiv Municipal Calarasi           |                            

| 

| 15. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca        |                            

| 

| 16. Clubul Sportiv "Farul" Constanta            |                            

| 

| 17. Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe    |                            

| 

| 18. Clubul Sportiv Targoviste                   |                            

| 

| 19. Clubul Sportiv Municipal Craiova            |                            

| 

| 20. Clubul Sportiv Municipal "Dunarea" Galati   |                            

| 

| 21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu            |                            

| 



| 22. Clubul Sportiv "Pandurii" Targu Jiu         |                            

| 

| 23. Sport Club Miercurea-Ciuc                   |                            

| 

| 24. Clubul Sportiv Municipal Iasi               |                            

| 

| 25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare          |                            

| 

| 26. Clubul Sportiv "Muresul" Targu Mures        |                            

| 

| 27. Clubul Sportiv "Ceahlaul" Piatra-Neamt      |                            

| 

| 28. Clubul Atletic Roman                        |                            

| 

| 29. Clubul Sportiv "Petrolul" Ploiesti          |                            

| 

| 30. Clubul Sportiv Orasenesc Sinaia             |                            

| 

| 31. Clubul Sportiv Satu Mare                    |                            

| 

| 32. Clubul Sportiv Municipal "Armatura" Zalau   |                            

| 

| 33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu              |                            

| 

| 34. Clubul Sportiv Municipal Suceava            |                            

| 

| 35. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative       |                            

| 

| Suceava                                         |                            

| 

| 36. Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria       |                            

| 

| 37. Clubul Sportiv Municipal Timisoara          |                            

| 

| 38. Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea   |                            

| 

| 39. Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui            |                            

| 

| 40. Clubul Sportiv "Chimia" Ramnicu Valcea      |                            

| 

| 41. Clubul Sportiv "Unirea" Focsani             |                            

| 

| 42. Clubul Sportiv "Olimpia" Bucuresti          |                            

| 

| 43. Clubul Sportiv Scolar "Triumf" Bucuresti    |                            

| 

| 44. Clubul Central de Sah Bucuresti             |                            

| 

| 45. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative       |                            

| 

| Bucuresti                                       |                            

| 

| 46. Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu      |                            

| 



| Severin                                         |                            

| 

| 47. Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei    |                            

| 

| 48. Sport Club Municipal Deva                   |                            

| 

|_________________________________________________|_________________

___________| 

| V. Complexuri sportive nationale                | Cu finantare din 

venituri  | 

|                                                 | proprii si 

subventii de la | 

|                                                 | bugetul de stat            

| 

| 1. Complexul Sportiv National "Lia Manoliu"     |                            

| 

| Bucuresti                                       |                            

| 

| 2. Complexul Sportiv National Snagov            |                            

| 

| 3. Complexul Sportiv National "Nicolae Navasart"|                            

| 

| Snagov                                          |                            

| 

| 4. Complexul Sportiv National Poiana Brasov     |                            

| 

| 5. Complexul Sportiv National Bascov            |                            

| 

| 6. Complexul Sportiv National Orsova            |                            

| 

| 7. Complexul Sportiv National Piatra Arsa       |                            

| 

| 8. Complexul Sportiv National "Sala Polivalenta"|                            

| 

| Bucuresti                                       |                            

| 

| 9. Complexul Sportiv National Izvorul Muresului |                            

| 

|_________________________________________________|_________________

___________| 

| VI. Centrul National de Formare si Perfectionare| Cu finantare din 

venituri  | 

| a Antrenorilor                                  | proprii si 

subventii de la | 

|                                                 | bugetul de stat            

| 

|_________________________________________________|_________________

___________| 

| VII. Muzeul Sportului                           | Cu finantare din 

venituri  | 

|                                                 | proprii si 

subventii de la | 

|                                                 | bugetul de stat            

| 



|_________________________________________________|_________________

___________| 

| VIII. Institutul National de Cercetari pentru   | Cu finantare din 

venituri  | 

| Probleme de Sport                               | proprii si 

subventii de la | 

|                                                 | bugetul de stat            

| 

|_________________________________________________|_________________

___________| 

 

    NOTA: 

    Numarul maxim de posturi prevazut pentru unitatile cuprinse la pct. I si II este 1.388, din care 1.000 

de posturi pentru directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - servicii publice 

deconcentrate. Numarul maxim de posturi pentru unitatile prevazute la pct. III - VIII este de 3.310, din 

care 267 de posturi pentru directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - servicii 

publice deconcentrate. 

 

                              --------------- 


