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Concluziile analizei de impact asupra transferului de cojripetenţe 

de la nivel central la nivel local în domeniul tineretului şi 

sportului

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.229/2017 privind 
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privire la oportunitatea transferului de competenţe, care se regăseşte în ANEXA 

1, ataşată prezentului act.

L ELEMENTE DE CONTEXT

Ministerul Tineretului şi Sportului este organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 

Guvernului, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi 

politicilor Guvernului în domeniile tineretului şi sportului (HG nr. 

11/09.01.2013).

In îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul 

Tineretului şi Sportului exercită următoarele atribuţii cu caracter general:

> asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de 

guvernare în domeniile tineretului şi sportului; fundamentează şi propune 

Guvernului politici în domeniile tineretului şi sportului;

> iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în 

vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniile 

tineretului şi sportului;

> asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului 

încredinţate, potrivit prevederilor legale pentru desfăşurarea activităţii 

aferente domeniilor de tineret şi sport, prin unităţile din subordine;

> asigură, în numele statului român, în condiţiile legii, reprezentarea pe plan

intern şi internaţional în domeniile tineretului şi sportului;

> asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte 

acte normative din domeniile tineretului şi sportului;

> colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice 

locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau 

privat, române ori străine;

> asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate, 

precum şi promovarea de noi acorduri.



> îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al 

Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă şi participă la 

procesul de elaborare a politicilor şi documentelor europene în domeniul 

tineretului şi sportului.

Ministerul Tineretului şi Sportului are în subordine următoarele unităţi:

- direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru 

Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti -  42 unităţi (prezentate 

detaliat în anexa nr. 4, pag.2);

- complexurile sportive naţionale - 9 unităţi (prezentate detaliat în 

anexa nr. 4, pag.l)

- casele de cultură ale studenţilor, respectiv Complexul Cultural Sportiv 

Studenţesc ”Tei” -  15 unităţi (prezentate detaliat în anexa nr. 4, pag.4);

- cluburi sportive-48 unităţi (prezentate detaliat în anexa nr. 4, pag.3);

- Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor (prezentat 

în anexa nr. 4, pag. 1 );

- Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport (prezentat în anexa nr. 4,

pag-l);
- Muzeul Sportului (prezentat în anexa nr. 4, pag.l);

în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin direcţiile 

judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a 

Municipiului Bucureşti, se regăsesc:

- centre de agreement: 156 unităţi, (prezentate detaliat în anexa nr. 7);

- baze sportive: 72 unităţi (prezentate detaliat în anexa nr. 8);

în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin cluburile 

sportive se regăsesc:

- baze sportive: 128 unităţi (prezentate detaliat în anexa nr. 9);
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în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin casele de 

casele de cultură ale studenţilor se regăsesc:

-sedii administrative:? unitati (prezentate detaliat în anexa nr. 10);

Ministerul Tineretului şi Sportului administrează prin unităţile 
subordonate (complexe sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi 
tineret/direcţia pentru sport şi tineret muncipală Bucureşti, cluburi) baze 
sportive şi unitati de cazare şi alimentaţie (377 unităţi sportive), astfel: săli 
polivalente, săli de sport, stadioane, terenuri de sport, bazine de înot acoperite, 
bazine de înot descoperite, poligoane de tir, săli de atletism, bazine nautice, 
popicării, patinoare acoperite, patinoare descoperite, pârtie de schi, pârtii de bob 
sanie, hoteluri pentru sport, cantine pentru sport, piste atletism, unităţi de 
practicare a sportului (UPS): grupuri refacere-recuperare, pista aeromodele,
birouri radioclub, pista modelism, sală pentru pregătirea forţei, hipodrom, ş.a. 
(detaliate în ANEXA nr. 6).
Cele 377 unităţi de practicare a sportului fac obiectul analizei din punct de 
vedere al destinaţiei privind practicarea sportului pe ramuri sportive. Fiecare 
dintre bazele sportive prezentată în situaţia patrimonială (anexa nr. 8-9) este 
compusa din una sau mai multe unităţi de practicare a sportului.

O

Ministerul Tineretului şi Sportului are un număr de 3.351 de posturi, din 

care: 184 de posturi în aparatul propriu al ministerului şi 3.167 de posturi in 

unităţile subordinate (prezentate detaliat în anexa 10).

în urma descentralizării competenţelor prezentate mai sus, în domeniul tineret şi 

sport, va trebui să se asigure relaţia de bună colaborare şi sprijin cu:

> Instituţiile şi structurile instituţionale conexate -  inspectorate şcolare, 

universităţi, licee, şcoli, instituţii de cultură, unitati administrativ 

teritoriale;

> ONG-urile de tineret şi cele de studenţi locale şi naţionale, precum şi cu 

structurile asociative conexe (federaţii, asociaţii, etc.), care au activitate 

de tineret şi care pot iniţia parteneriate în domeniu;

> Structurile sportive, de drept public sau privat, locale şi naţionale, inclusiv 

federaţii sportive naţionale şi internaţionale dacă este cazul.
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în vederea realizării demersului privind descentralizarea, Ministerului 

Tineretului şi Sportului a solicitat sprijinul Uniunii Naţionale a 

Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, 

Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Comunelor din România, 

înaintând o serie de întrebări pentru unităţile administrativ teritoriale 

privind capacitatea acestora de a prelua prin descentralizare atribuţii si 

responsabilităţi ale unităţilor subordonate ministerului. Ca urmare a 

solicitărilor transmise s-a primit un număr de 65 de răspunsuri de la 

primării ale comunelor şi oraşelor, răspunsuri care sunt prezentate în 

anexa nr. 11 la prezentul act.

O
II. MĂSURI IDENTIFICATE

Din perspectiva documentelor strategice în domeniul descentralizării 

sectoriale, anul 2009 a fost marcat de aprobarea de către Guvern a strategiilor 

privind descentralizarea unor competenţe în domeniul tineretului şi sportului 

prin H.G.nr. 563/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind descentralizarea 

activităţii sportive şi de tineret. Procesul descentralizării în domeniul tineretului 

şi sportului a continuat prin H.G. 886 din 2010, act normativ ce a înlocuit H.G. 

nr.563/2009 şi a avut ca principii de bază plasarea tinerilor şi sportivilor în 

centrul procesului de ofertă a serviciului public, responsabilizarea decidenţilor şi 

adaptarea ofertei de servicii publice specifice activităţii de tineret la nevoile şi 

specificul fiecărei comunităţi locale din România.

In ceea ce priveşte domeniul tineret, în perioada 2006-2016, au fost 

adoptate 24 de Hotărâri de Guvern privind: transmiterea a 30 de imobile din 

domeniul public al statului şi din administrarea ministerului de resort în

domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale şi în administrarea

consiliilor locale sau judeţene, retrocedări în baza Legii 10/2001 şi demolări,

situaţia detaliată a acestora este prezentată in anexa nr. 2.

In ceea ce priveşte domeniul sport, în perioada 2006-2016, au fost 

adoptate 29 de Hotărâri de Guvern privind transmiterea a 69 de ir 

domeniul public al statului şi din administrarea ministerului de
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domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale şi în administrarea 

consiliilor locale sau judeţene, au fost elaborate dispoziţii de restituire, hotărâri 

ale consiliului local de preluare, de împroprietărire etc, situaţia detaliată a 

acestora este prezentată in anexa nr. 3.

III. PROPUNERI

Descentralizarea competenţelor Ministerului Tineretului şi Sportului 

(MTS) şi a structurilor sale subordonate a fost analizată urmărind principiile 

menţionate în Strategia Naţională de Descentralizare, ce vizează elaborarea 

politiciilor publice şi strategiilor guvernamentale in domeniile tineret şi sport, 

implementarea acestora la nivel local, precum şi activitatea de monitorizare şi 

control.

Faţă de toate cele expuse mai sus, Ministerul Tineretului şi Sportului 

apreciază că se poate aplica principiul subsidiarităţii prevăzut în strategia de 

descentralizare.

Astfel, pentru buna desfăşurare a activităţii de tineret şi sport precum şi 

pentru implementarea politicilor din domeniu la nivel judeţean/local, propunem 

descentralizarea competenţelor Ministerului Tineretului şi Sportului, direcţiilor 

judeţene şi a direcţiei municipiului Bucureşti pentru sport şi tineret, precum şi 

ale cluburilor sportive şi ale caselor de cultura a studenţilor conform strategiei 

generale pentru descentralizare, aprobată prin Hotărârea nr. 229 din 2017.

La nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului în Bucureşti, 

Ministerul Tineretului şi Sportului va exercita numai următoarele atribuţii:

- monitorizarea şi controlul implementării politicilor şi strategiilor 

guvernamentale elaborate în domeniul sport şi tineret de către Ministerul 

Tineretului şi Sportului;

- implementarea obiectivelor transferate parţial unităţilor administrativ 

teritoriale prevăzute la art. 2, art. 3, art.4 si art. 5 din H.G. nr. 11/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările 

şi completările ulterioare.
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- îndrumarea, monitorizarea, inspecţia şi controlul, precum şi de 

constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul sport şi tineret, la nivel 

local/judeţean, în conformitate cu prevederile legale (art. 88-92 din Legea 

69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare)

în aplicarea actelor normative privind descentralizarea, competenţele 

transferate către unităţile administrativ teritoriale, vor fi însoţite de resursele 

necesare exercitării, respectiv: resursa umană, financiară şi materială.

în ceea ce priveşte direcţiile judeţene pentru sport şi tineret şi respectiv 

direcţia municipiului Bucureşti pentru sport şi tineret, considerăm necesară 

transferarea acestora din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului în 

subordinea judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, cu tot personalul de 

specialitate din cadrul acestora, în vederea implementării politicilor şi 

strategiilor guvernamentale elaborate în domeniul sport şi tineret.

Procesul de descentralizare, realizat prin transferul competenţelor de la 

Ministerul Tineretului şi Sportului la autorităţile publice locale, implică şi 

transferul de patrimoniu, constând în baze sportive, centre de agrement şi sedii 

administrative.

Astfel, bazele sportive aflate în patrimoniul Ministerul Tineretului şi 

Sportului şi în administrarea direcţiilor judeţene pentru tineret şi sport, respectiv 

a direcţiei municipiului Bucureşti pentru sport şi tineret, vor fi transferate de la 

nivel central la nivel local, în subordinea judeţelor, respectiv a municipiului 

Bucureşti, pentru a fi modernizate, reabilitate şi utilizate în scopul pentru care 

au fost construite.

Având în vedere competenţele transferate, în ceea ce priveşte utilizarea, 

întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive propunem 

autorităţilor administraţiei publice locale care vor prelua patrimoniul, să asigure 

accesul şi utilizarea gratuită, pe de o parte, loturilor olimpice şi naţionale pentru 

desfăşurarea activităţilor de pregătire şi competiţie şi, pe de altă parte,
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cluburilor sportive preluate şi altor structuri sportive din raza unităţii 

administrativ teritoriale.

în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului vor fi rămâne numai 

acele baze sportive necesare înfiinţării a două complexe sportive naţionale în 

judeţul Maramureş (CSN “Lascăr Pană”), respectiv în municipiul Bucureşti 

(CSN Olimpia) şi baza sportivă Olteniţa care va fi preluată de Complexul 

Sportiv Naţional Sala Polivalentă -(prezentate detaliat în Anexa nr. 1 “analiză de 

impact”, pag. 70-71) care, pe lângă cele nouă (9) complexe sportive naţionale 

existente (conform anexei nr. 5 pag 1), vor asigura administrarea infrastructurii 

suport necesară desfăşurării activităţilor sportive de interes naţional. înfiinţarea 

noilor complexe sportive naţionale va avea un impact social pozitiv prin 

dezvoltarea şi susţinerea activităţilor specifice sportului de performanţă şi prin 

aducerea patrimoniului aferent acestor complexe sportive naţionale la 

standardele europene în domeniu, respectând totodată caracterul de interes 

naţional şi internaţional al bazelor sportive.

în ceea ce priveşte centrele de agrement considerăm oportun ca un număr 

de 7 centre de agreement (prezentate în Anexa nr. 1 “analiză de impact”, pag. 

72), considerate de interes naţional, să fie organizate în subordinea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, 2 centre de agrement (prezentate în Anexa nr. 1 “analiză 

de impact”, pag. 72), vor rămâne in administrarea Ministerului Tineretului şi 

Sportului şi vor constitui activul patrimonial al complexelor sportive naţionale 

(respectiv CSN Maramureş-nou înfiinţat şi CSN Izvoru Mureşului-existent), iar 

celelalte 147 centre de agrement (prezentate în Anexa nr. 1 “analiză de impact”, 

pag. 66-70) să constituie obiectul transferului la nivelul judeţelor, respectiv la 

nivelul minicipiului Bucureşti, pentru a fi modernizate, reabilitate şi utilizate în 

interes comunitar. Centrele de agrement care, împreună cu direcţiile judeţene 

pentru sport şi tineret, vor fi transferate la nivelul judeţelor, respectiv la nivelul 

municipiului Bucureşti, vor putea fi transferate îmreună cu compentenţele 

transferate. De asemenea, centrele de agrement vor fi preluate şi cu resursa 

umană care deserveşte aceste centre.9
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în ceea ce priveşte Casele de Cultură ale Studenţilor considerăm necesară 

transferarea acestora din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului în 

subordinea judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti (cu excepţia 

Complexului Cultural-Sportiv “Tei”), inclusiv resursa umană care deserveşte 

acestei entităţi, cu menţiunea că este obligatoriu păstrarea specificului acestora 

în vederea realizării scopului pentru care au fost infiinţate.

Referitor la cluburile sportive de drept public, din subordinea Ministerul 

Tineretului şi Sportului, apreciem că acestea vor face obiectul unui proces de 

descentralizare către unităţile administrativ teritoriale pe raza căreia se află, cu 

excepţia Clubului Sportiv Olimpia din Bucureşti, care va fi transformat în 

complex sportiv naţional.

Transferul competenţelor care vizează cluburile sportive către unităţile 

administrativ teritoriale, implică atât patrimoniul cât şi resursa umană care 

deserveşte aceste entităţi.

O

Sub aspect patrimonial, semnalăm existenţa unei probleme care poate 

afecta procesul descentralizării competenţelor Ministerului Tineretului şi 

Sportului în forma analizată constând în imposibilitatea realizării imediate a 

tuturor transferurilor de bunuri imobile către unităţile administrativ teritoriale 

din raţiuni de natură juridică, respectiv: situaţia juridică incertă, cadastru 

inexistent.

Pentru implementarea coerentă a politicilor pentru sport şi tineret este 

necesară elaborarea unei noi legislaţii care să creeze un cadru cuprinzător de 

dezvoltare a domeniilor din sfera de competenţa a Ministerului Tineretului şi 

Sportului, în raport cu dinamica sociala şi cu modificările survenite în urma 

realizării descentralizării.

Competenţele transferate către unităţile administrativ teritoriale sunt în 

special, cele legate de promovarea şi susţinerea sportului de performanţă. 

Asigurarea mijloacelor necesare pentru pregătirea sportivilor de
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asigurarea sprijinului ştiinţific şi medical necesar sportivilor de performanţă, 

asigurarea mijloacelor necesare pentru încadrarea sportivilor de performanţă în 

sistemul de educaţie şi deplina integrare socială şi profesională pe toata perioada 

carierei sportive, promovarea valenţelor educative ale sportului, organizarea de 

competiţii sportive conform statutelor şi regulamentele federaţiilor sportive 

naţionale, administrarea bazei materiale proprii devin deziderate pentru 

instituţiile transferate având drept scop ameliorarea rezultatului sportiv şi 

realizarea performanţei la nivel local, prin valorificarea aptitudinilor individului 

într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie.

Prin procesul de descentralizare se va realiza implicarea mai activă a 

tuturor actorilor locali în dezvoltarea durabilă în domeniul tineretului şi sportului 

şi astfel va rezulta creşterea calităţii serviciilor publice în domeniul tineretului şi 

sportului şi îmbunătăţirea accesului/participării cetăţenilor la acestea. în plus, 

posibilitatea elaborării de către autorităţile administraţiei publice locale a 

strategiilor judeţene/locale în domeniul tineretului si sportului circumscrise 

strategiei naţionale elaborate de Ministerul Tineretului şi Sportului, în funcţie de 

specificul judeţean/local va duce la includerea centrelor de agrement şi a bazelor 

sportive de importanţă locală sau judeţeană în strategiile de dezvoltare 

judeţeană/locală, realizându-se astfel dezvoltarea infrastructurii de tineret şi 

sport pentru tinerii din comunitate.

Descentralizarea competenţelor cluburilor sportive către unităţile 

administrativ teritoriale poate fi benefică în realizarea performanţelor sportive şi 

< a dezvoltării infrastructurii necesare practicării sportului. Performanţa sportiva,, , , ,,

atinsă de către sportivi nu este condiţionată de centralismul administrativ, 

reprezentarea la loturile naţionale fiind oricum de nivel judeţean, iar pregătirea 

cotidiană a sportivilor se realizează in cadrul cluburilor sportive, organizate la 

nivel judeţean.

Din punct de vedere fiscal procesul de descentralizare în domeniul 

tineretului şi sportului va conduce la gestionarea eficientă a alocaţilor bugetare, 

în ceea ce priveşte cheltuielile de personal, administrare şi întreţinere a centrelor 

de agrement nefuncţionale sau funcţionale cu grad de ocupare
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rentabilitate scăzută. în plus, se va reuşi evitarea degradării locaţiilor şi a 

pierderilor materiale ca urmare a lipsei de personal suficient în centrele de 

agrement, precum şi a lipsei căilor de acces (în cazul centrelor de agrement 

izolate, cu drumuri greu accesibile).

Astfel, se va realiza îmbunătăţirea administrării centrelor de agrement dar 

şi modernizarea, reabilitarea şi reintroducerea acestor centre de agrement în 

circuitul turistic împreună cu creşterea gradului de confort şi de siguranţă în 

centrele de agrement, diversificarea ofertei de tabără pentru elevi, studenţi şi 

tineri, creşterea gradului de ocupare în centrele de agrement, creşterea numărului 

ofertelor de vacanţă va determina chiar o scădere a preţurilor de tabără. 

Totodată, se va realiza şi o dezvoltare, îmbunătăţire şi modernizare a 

infrastucturii din zonă, determinată de nevoia creării de drumuri uşor accesibile 

către centrele de agrement împreună cu crearea de noi locuri de muncă şi 

creşterea calităţii vieţii locuitorilor din aceste zone.

/V
In concluzie, conform analizei de impact anexată (Anexa nr.l), în urma 

procesului de descentralizare a competenţelor, unităţile administrativ-teritoriale, 

vor prelua următoarele entităţi:

• Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret şi Direcţia pentru Sport şi 

Tineret a Municipiului Bucureşti -42 ( prezentate detaliat în anexa nr. 4, 

pag.2), inclusiv 147 centre de agrerment (prezentate Anexei nr. 1- 

“analiză de impact, pag 66-70), care vor fi transferate la nivelul 

judeţelor, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti;

• Casele de cultură ale studenţilor (14) -prezentate detaliat în anexa nr. 4, 

pag.2, excepţie făcând Complexului Cultural-Sportiv “Tei”, care vor fi 

transferate la nivelul judeţelor, respectiv la nivelul municipiului 

Bucureşti;

• Cluburile sportive (47)- prezentate detaliat în anexa nr. 4, pag.3, 

excepţie făcând Clubul Sportiv Olimpia Bucureşti, care vor fi 

transferate la nivelul unităţii administrative-teritoriale pe raza căreia se



o

o

Sub aspect legislativ, propunem spre descentralizare următoarele 

competenţe:

-Atribuţii ale direcţiilor pentru tineret şi sport (inclusiv centrele de 

agrement, unităţi aflate în administrarea direcţiilor judeţene pentru sport şi 

tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti), 

care vor fi transferate la nivelul judeţelor, respectiv la nivelul municipiului 

Bucureşti:

• Conlucrarea cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de cercetare 

şi cu unităţile de învăţământ şi sanitare de specialitate pentru 

organizarea şi dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului;

• Administrarea patrimoniul din domeniul public şi domeniul privat 

al statului, încredinţat;

• Promovarea măsurile de prevenire, control şi reprimare a folosirii 

substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare, destinate să 

mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să 

modifice rezultatele competiţiilor;

• Adoptarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei la 

manifestările sportive;

• Colaborarea cu alte organe ale administraţiei publice centrale sau 

locale, prin Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, în vederea 

implementării de programe sau platforme de cercetare privind 

sportul de masă pentru:

• îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei - prevenţia 

bolilor şi a sedentarismului la populaţia tânără: monitorizarea 

efectelor privind politicile publice adresate sportului de masă, 

creşterea, prin sport, a prevenţiei afecţiunilor generale, creşterea 

potenţialului de performanţă fizică, creşterea calităţii selecţiei 

pentru sportul de performanţă, prin depistarea timpurie a elevilor cu 

potenţial motric ridicat.
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Asigurarea administrării bunurilor proprietate publică şi/sau privată 

a statului încredinţate, potrivit prevederilor legale pentru 

desfăşurarea activităţii aferente domeniilor de tineret şi sport; 

Colaborarea cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice 

locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public 

sau privat, române ori străine;

Aplicarea politicii guvernamentale pentru tineret;

Fundamentarea şi elaborarea studiilor şi cercetărilor, analizelor şi 

prognozelor privind problemele tineretului, în colaborare cu 

persoane juridice ori fizice autorizate;

Colaborarea şi sprijinirea structurile de şi pentru tineret, legal 

constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele 

sale; v

Stabilirea contactelor la nivel internaţional cu instituţii şi organisme 

similare;

înfiinţarea centrelor de tineret noi prin amenajarea spaţiilor şi 

imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau a spaţiilor 

aflate în administrarea instituţiilor din subordinea sa;

Elaborarea şi implementarea planului de reabilitare şi de extindere a 

centrelor de agrement;

Asigurarea organizării şi administrării centrelor de agrement; 

Organizarea directă sau prin unităţile din subordine activităţi de 

agrement, tabere naţionale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere 

tematice pentru copii, studenţi şi tineri, precum şi tabere pentru 

persoane cu handicap şi tabere pentru olimpici;

Organizarea evenimentelor în vederea promovării programelor de 

tineret;

Organizarea activităţilor sportive şi evenimentelor în vederea 

promovării programelor de sport;



• Asigurarea implementării politicilor guvernului şi ale Uniunii 

Europene cu privire la dezvoltarea durabilă şi armonioasă a copiilor 

şi tinerilor.

• Asigurarea punerii în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al 

municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, a strategiei şi 

programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniile 

sportului şi tineretului;

• Utilizarea centrelor de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de 

activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;

• Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni 

culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi 

internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau 

centrele de agrement;

• Elaborarea calendarului anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în 

parteneriat şi supunerea aprobării;

• Acţionarea pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de 

agrement, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor 

pentru sport şi tineret;

• Asigurarea sprijinului de specialitate pentru realizarea de programe 

şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport;

• Colaborarea, cooperarea şi dezvoltarea de parteneriate cu persoane 

fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile 

sportului şi tineretului;

• Oferirea informaţiilor şi acordarea de consiliere în domeniile 

sportului şi tineretului;

• Organizarea, participarea, monitorizarea şi evaluarea acţiunilor în 

domeniile sportului şi tineretului;

• Organizarea bazelor de date cu organizaţiile neguvemamentale de 

şi pentru tineret din judeţ;

• Organizarea taberelor tematice, activităţilor de recreere, seminarii, 

cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi
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• Organizarea şi implementarea programelor cu caracter social pentru 

copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi.

-Atribuţii ale Caselor de Cultură ale Studenţilor care vor fi transferate la 

nivelul judeţelor, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti:

• promovarea şi desfăşurarea de activităţi culturale şi artistice 

specifice, manifestări sportive şi turistice, educative, recreativ- 

distractive, transport şi de agrement;

• iniţierea şi organizarea de cercuri artistice, cenacluri, cursuri 

teoretice şi practice, ateliere de creaţie;

• asigurarea desfăşurării activităţilor formaţiilor artistice studenţeşti;

O  • asigurarea participării studenţilor în conceperea şi organizarea

manifestărilor culturale şi artistice specifice, manifestărilor sportive 

şi turistice, educative, recreativ-distractive şi de agrement.

-Atribuţii ale Cluburilor Sportive care vor fi transferate la nivelul 

unităţii administrative-teritoriale pe raza căreia se află;

• organizarea, conducerea şi dezvoltarea fara discriminări a activităţii 

sportive proprii in vederea obţinerii performantelor sportive.

• selecţia si pregătirea in vederea obtinererii performanţelor sportive 

prin participarea la competiţiile oficiale interne şi internaţionale;

• promovarea spiritului de fair — play, combaterea şi prevenirea 

violenţei şi dopajului în activitatea sportiva;

• administrarea bazei materiale sportive proprii;

• organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi 

regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care sunt afiliate;

• alte activităţi specifice necesare pentru realizarea scopului şi 

obiectului de activitate, în condiţiile legii.

• promovarea cu prioritate a ramurilor de sport cuprinse în programul
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jocurilor olimpice, precum si acelea care pot beneficia de 

potenţialul existent la nivel local.

în ceea ce priveşte bunurile imobile, vor fi transferate de la nivel central la 

nivel local, respectiv de la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului şi 

administrate prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret /Direcţia pentru Sport 

şi Tineret a Municipiului Bucureşti, casele de cultură ale studenţilor si cluburile 

sportive, împreună cu competenţele transferate, către unităţile administrativ- 

teritoriale, următoarele:

-66 baze sportive/imobile (conform Anexei nr. 1 -“analiză de impact”, pag 

57-60 ), care vor fi transferate la nivelul judeţelor, respectiv la nivelul 

municipiului Bucureşti;

-147 centre de agrement/tabere (conform Anexei nr. 1-“analiză de 

impact, pag 66-70), care vor fi transferate la nivelul judeţelor, respectiv la 

nivelul municipiului Bucureşti;

-7 sedii administrative -toate sediile care sunt în administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului prin casele de cultură ale studenţilor 

(conform Anexei nr. 1-“analiză de impact”, pag 61), care vor fi transferate 

la nivelul judeţelor, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti;

-124 baze sportive şi sedii administrative aferente cluburilor sportive 

(conform Anexei nr. 1-“analiză de impact”, pag 61-66), care vor fi 

transferate la nivelul unităţii administrative-teritoriale pe raza căreia se 

află;

în legătură cu resursa umană, în urma procesului de descentralizare a 

competenţelor, vor fi transferate către unităţile administrativ teritoriale:

-913 posturi ocupate, vor fi preluate prin transfer de la direcţiile judeţene pentru 

sport şi tineret/Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti de către 

judeţ/municipiul Bucureşti;



-192 de posturi din care 153 posturi ocupate şi 39 posturi vacante, din cadrul 

caselor de cultură ale studenţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi 

Sportului, vor fi preluate de către judeţ.

-28 de posturi din care 23 posturi ocupate şi 5 posturi vacante din cadrul Casei 

de Cultură a Studenţilor Bucureşti, vor fi preluate de către municipiul Bucureşti 

-1.040,5 posturi din care 964,5 posturi ocupate şi 76 posturi vacante din cadrul 

cluburilor sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, vor fi 

preluate de către uniţatile administrativ-teritoriale pe raza cărora se află;

-56 posturi din care 41,5 posturi ocupate şi 14,5 posturi vacante din cadrul 

Clubului Sportiv Şcolar Triumf Bucureşti, Clubului Central de Şah Bucureşti şi 

Clubului Sporturilor Tehnico-aplicative Bucureşti, vor fi preluate de către 

municipiul Bucureşti.

Structura resurselor umane deconcentrate ale Ministerului Tineretului si 

Sportului la nivel judetean/local, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti şi a 

celorlalte instituţii subordonate, care prin realizarea procesului de 

descentralizare a competenţelor vor fi supuse transferului către unităţile 

administrativ-teritoriale se regăseşte prezentată detaliat in Anexa nr. 1 “analiză 

de impact”, pag 77-88 )

Referitor la impactul financiar al procesului de descentralizare, 

menţionăm că acesta va putea fi calculat cu exactitate în momentul realizării 

transferului efectiv de competenţe legale, patrimoniu şi resursa umană către 

unităţile administrativ teritoriale, în acest moment fiind incluse in analiza de 

impact (anexa nr. 1, pag 21-49 ), situaţiile financiare pentru anii 2016 şi 2017 

ale Ministerului Tineretului şi Sportului, care prezintă numai o perspectivă 

financiară de ansamblu.

Anexele numerotate de la nr. 1 la nr. 11, fac parte integrantă din prezentul 

memorandum.
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