DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET NEAMŢ

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
AL DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET NEAMŢ

Direcţia Judeţeana pentru Sport si Tineret Neamţ (D.J.S.T.) este
organizatã în baza HG 776/2010 si funcţioneazã ca serviciu public deconcentrat
al Autoritãţii Naţionale pentru Sport si Tineret, cu personalitate juridical.
Direcţia Judeţeanã pentru Sport si Tineret Neamţ a preluat personalul,
activitatea, patrimoniul şi bugetul Directiei pentru Sport a Judetului Neamt si al
Directiei pentru Tineret a Judetului Neamt, care s-au desfiintat, conform
prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2010 privind unele masuri
de reorganizare a activitãţilor de tineret si sport.
Direcţia Judeţeanã pentru Sport si Tineret Neamţ asigurã implementarea
la nivel judetean a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi
tineretului şi îndeplineşte urmãtoarele atribuţii specifice:
a. asigura punerea în aplicare la nivelul judeţului a strategiei şi programelor
Autoritãţii Nationale pentru Sport si Tineret în domeniile sportului şi tineretului;
b. utilizeazã centrele de agrement pentru tineret în scopul desfaşurãrii de
activitãţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
c. urmãreşte aplicarea şi controlul respectãrii actelor normative din domeniile
sportului şi tineretului;
d. colaboreazã cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, cu autoritãţile administratiei publice locale, cu
alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române
sau strãine;
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e. . organizeaza si desfasoara actiuni de si pentru tineret, actiuni culturale,
artistice, distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive si de
agrement pentru tineri, in taberele sau centrele de agreement, precum si in alte
locatii agreate de catre conducerea Autoritatii/directiei;
f. elaboreazã calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în
parteneriat şi îl supun aprobãrii conducerii Autoritãţii Naţionale pentru Sport şi
Tineret;
g. actioneazã în colaborare cu autoritãţile administraţiei publice locale pentru
dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la
Autoritatea Naţionala pentru Sport şi Tineret şi din alte fonduri, precum şi pentru
modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;
h. asigurã sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi
pentru tineret, precum şi pentru sport de cãtre instituţii publice locale;
i. colaboreazã, coopereazã şi dezvoltã parteneriate cu persoane fizice şi
juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
j. organizeazã, participã, monitorizeazã şi evalueazã actiunile în domeniile
sportului şi tineretului;
k. organizeazã baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru
tineret din judet;
l. organizeaza tabere tematice, activitati de recreere, seminarii, cursuri pentru
educatia nonformala pentru copii tineri si studenti;
m. organizeazã şi implementeazã programe cu caracter social pentru copii şi
tineri, cu precãdere pentru cei defavorizati;
n. propun Autoritatii Nationale pentru Sport şi Tineret înfiinţarea sau desfiinţarea
centrelor pentru tineret pe care le coordoneazã, în vederea derulãrii activitaţilor
de informare şi consiliere pentru tineret;
o. finanteazã unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza
administrativ-teritorialã.
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Directia Judeţeana pentru Sport şi Tineret Neamţ îndeplineste şi atribuţiile
prevãzute la art. 20 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte atribuţii stabilite prin
regulamentele aprobate de Autoritatea Naţionala pentru Sport şi Tineret şi prin
acte normative specifice domeniului lor de activitate.
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