MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
COD
OBIECTIV

OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE

COD
INIȚIATIVĂ

INIȚIATIVE STRATEGICE
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)

BUGET
(STRATEX)

LANSARE
(Luna/An)

FINALIZARE
(Luna/An)

PRIORITĂȚI STRATEGICE (OBIECTIVE GLOBALE)
A

Coagularea unei mişcări de tineret cu scopuri comune,
K-01
care să aibă reprezentativitate reală în sectorul de tineret
K-02
K-03
K-04

B

Promovarea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor K-05
şi recunoaşterea competenţelor dobândite
K-06
K-07

C

Obținerea unor rezultate cât mai bune la Jocurile
Olimpice, Rio de Janeiro, 2016

K-08

K-09

D

Promovarea Sportului de Masă

PROCESE INTERNE (P)

P-2

Elaborarea planurilor de lucru pentru implementarea
strategiei naționale pentru tineret

Crearea unor poli de atracţie şi dezvoltare pentru
sectorul de tineret

Iul/2016

Oct/2016

Modificarea Legii Tinerilor (nr. 350/2006) și Legii Centrelor de Tineret (nr. 333/2006) în baza consultărilor
publice din anii anteriori
Coagularea unei voci agreate şi reprezentative la nivel naţional și internațional (ex. dialog structurat pentru
tineret, programul delegat de tineret la ONU sau stabilirea priorităţilor în domeniu pentru asigurarea
Preşedinţiei UE din semestrul doi 2019)

0 (Lei)

Ian/2016

Oct/2016

250.000 Lei

Iulie/2016

Oct/2016

Crearea condițiilor pentru oferirea unei experienţe în cadrul activităților de voluntariat prin care se vor
3.000.000 Lei
dezvolta competențe ce vor creşte gradul de ocupare a tinerilor (prin proiectele finanțate de MTS și structurile
subordonate)
Introducerea unor activități de voluntariat si promovare a voluntariatului în taberele studențești
1.100.000 Lei
Dezvoltarea de parteneriate cu structuri reprezentative în domeniul voluntariatului (ex. Federatia VOLUM)
0 (Lei)

Ian/2016

Oct/2016

Apr/2016
Mar/2016

Oct/2016
Oct/2016

Programul de monitorizare, supraveghere şi control a federaţiilor sportive naţionale care au sportivi calificaţi
la Jocurile Olimpice, Rio de Janeiro, 2016 şi ale celor care au competiţii de calificare la Jocurile Olimpice,
finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului
Subprogramul „Susţinerea activităţii Comitetului Naţional Paralimpic pentru pregătirea şi participarea la
Jocurile Paralimpice, Rio de Janeiro, 2016”

45.555.000 Lei

Ian/2016

Aug/2016

600.000 Lei

Ian/2016

Aug/2016

Ian/2016

Aug/2016

K-11

Promovarea şi implementarea Programului “Noua Daciadă. Competiţii sportive pentru copii şi tineri”, în
parteneriat cu Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Implementarea Programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toţi” prin Direcţiile Judeţene pentru
Tineret şi Sport şi prin Federaţia Română Sportul pentru toţi

5.000.000 Lei

Ian/2016

5.250.000 Lei

Ian/2016

finalizare in
2020
Oct/2016

K-21

Elaborarea planurilor de lucru pentru implementarea strategiei naționale pentru tineret pe cele patru teme
prevăzute în strategia națională pentru tineret (şi corelarea cu strategia europeană de tineret)

100.000 (Lei)

Feb/2016

Sep/2016

K-22

Dezvoltarea parteneriatului de colaborare cu UNICEF (în baza Programului de Cooperare 2013-2017 dintre
Guvernul României și UNICEF ) ca suport pentru elaborarea și monitorizarea planurilor de acțiune

0 (Lei)

Feb/2016

Oct/2016

K-23

Identificare a cinci centre de agrement în vederea modernizării unităţilor de cazare și de servire a mesei.
Dotarea acestora în vederea diversificării activităților de agrement și de învăţare nonformală, urmărind ca
acestea să devină centre de interes național
Susținerea activităților pentru 34 de centre de tineret

3.000.000 (Lei)

Feb/2016

Oct/2016

750.000 (Lei)

Feb/2016

Oct/2016

Programul naţional „Susţinerea activităţii de pregătire a juniorilor şi tineretului”
Adaptarea, consolidarea şi implementarea Programului “Pierre de Coubertin”, 2016, pentru realizarea
activităţilor de selecţie, pregătire şi organizare de competiţii sportive la nivelul copiilor şi juniorilor mici

8.660.000 Lei
10.000.000 lei

Ian/2016
Ian/2016

Oct/2016
Oct/2016

(K-21-K-69)

Dezvoltarea activității de selecție, pregătire și organizare K-25
de competiții
K-26

Plan Strategic (prototip v3-2)

Oct/2016

Programul de susţinere a activităţii Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, în vederea pregatirii si participării la 57.650.000 Lei
Jocurile Olimpice, Rio de Janeiro, 2016.

K-24
P-3

Ian/2016

K-10

K-12

P-1

Stimularea spiritului civic al tinerilor, atât prin implicarea și consultarea ONG-urilor, cât şi a autorităţilor locale, 500.000 Lei
Direcţiilor Judeţene de Sport şi Tineret, în modificări legislative, planuri de lucru pentru implementarea
strategiei și metodologii de finanțare
Analiză de impact a activităților din anii anteriori și analiză de nevoi la ‘firul ierbii’ a sectorului de tineret
100.000 Lei
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P-3
COD
OBIECTIV

Dezvoltarea activității de selecție, pregătire și organizare
de competiții
OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE

PRIORITĂȚI STRATEGICE (OBIECTIVE GLOBALE)
RESURSE UMANE (U)
U-1

Creşterea calităţii lucrului cu tinerii prin clarificarea
statutului Lucrătorului de Tineret, a modalităților de
sprijin pentru tineri în proiecte şi creării unei reţele
naţionale de formatori în lucrul cu tinerii

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
COD
INIȚIATIVĂ
K-27

INIȚIATIVE STRATEGICE
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)

BUGET
(STRATEX)

LANSARE
(Luna/An)

FINALIZARE
(Luna/An)

Subprogramul pentru persoane cu dizabilităţi

602.000 Lei

Ian/2016

Oct/2016

Promovarea unor standarde de calitate în lucrul cu tinerii pentru o mai bună implicare a acestora în viaţa
comunităţii şi dezvoltarea unor competenţele transversale
Crearea unei rețele de specialiști în activitatea de tineret (formatori și consilieri) și implicarea acestora în
activități la nivel de comunitate locală
Inițierea unui program de master pentru lucrători de tineret în colaborare cu o universitate care are profil de
pedagogie, sociologie sau asistență socială

50.000 (Lei)

Mai/2016

Oct/2016

500.000 (Lei)

Apr/2016

Oct/2016

0 (Lei)

Feb/2016

Oct/2016

(K-71-K-79)
K-71
K-72
K-73

RESURSE FINANCIARE (F)

(K-81-K-89)

PROCESE LEGISLATIVE (L)

(K-91-K-99)

L-1

Legiferarea în domeniul Cercetării Științifice în Sportul de K-96
Performanță

Elaborarea Proiectului naţional de cercetare ştiinţifică în sportul de performanţă

Ian/2016

Oct/2016

L-2

Modificări şi completări ale actelor normative cu
incidenţă în Sport

Dezbaterea publică a proiectului legislativ şi înaintarea către Parlamentul României a proiectului de lege
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
Modificarea și completarea HG nr. 1447/2007 privind Normele Financiare pentru activitatea sportivă.

Ian/2016

Iunie/2016

Ian/2016

Iunie/2016

Modificarea HG nr. 311/2003 privind Aprobarea înființării pe lângă MTS a unei activități finanțate integral din
venituri proprii.
Modificarea Ordonanței de Urgență nr. 57/2015 privind Acordarea premiilor/recompenselor pentru
Campionatele naționale de seniori, tineret și juniori.
Revizuirea normelor de reglementare și funcționare aferente bazelor sportive în scopul îmbunătățirii
condițiilor de securitate

Ian/2016

Iunie/2016

Ian/2016

Iunie/2016

Ian/2016

Oct/2016

K-91
K-92
K-93
K-94
K-95

Plan Strategic (prototip v3-2)
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