DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET NEAMŢ

COMPARTIMENTUL SPORT DIN CADRUL DIRECŢIEI JUDEŢENE
PENTRU SPORT ŞI TINERET NEAMŢ
Principalele atribuţii ale compartimentului sport sunt următoarele:
a) organizează şi ţine evidenţa structurilor sportive fără personalitate
juridică din judeţ prin înscrierea acestora în Registrul Sportiv;
b) coordonează activităţile de avizare (comisie, etc) a proiectelor de
programe sportive, a cererilor de finanţare prezentate de asociaţiile judeţene pe
ramuri de sport precum şi de cluburile sportive de drept privat din judeţul
Neamţ;
c) organizează, pe plan judeţean, activitatea cabinetului metodic;
d) elaborează şi duce la îndeplinire programe speciale pentru sportivi, în
vederea dezvoltării sportului de performanţă din judeţul Neamţ;
e) urmăreşte şi sprijină participarea sportivilor din judeţul Neamţ la
competiţiile naţionale şi internaţionale;
f) sprijină logistic şi organizatoric activitatea asociaţiilor judeţene pe
ramuri de sport din judeţul Neamţ şi supraveghează respectarea de către
acestea a statutelor şi actelor constitutive proprii; sprijină activitatea structurilor
sportive din teritoriu, pe lângă care funcţionează centre naţionale olimpice de
pregătire a juniorilor;
g) asigură, prin programele proprii, organizarea practicării exerciţiilor fizice şi
sportului de către populaţie în cadrul programului „Sportul pentru toţi” şi a
„Sportului pentru persoane cu handicap”;
h) elaborează calendarul competiţiilor sportive locale şi judeţene şi urmăreşte
derularea acestora; organizează acţiunile din calendarul sportiv propriu;
i) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de
specialitate toate structurile sportive din judeţul Neamţ;
j) colaborează cu direcţia pentru sănătate publică judeţeană Neamţ, în
scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea
asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă;
k) înscrie în Registrul judeţean al bazelor sportive, bazele sportive
omologate aflate în domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativteritoriale, inclusiv din sectorul privat;
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l) colaborează cu consiliile locale, instituţiile publice cu atribuţii în sport,
structuri sportive şi agenţi economici în derularea programelor sportive proprii;
m) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările
sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport;
n) organizează şi ţine la zi baza de date a direcţiei; urmăreşte evaluarea
şi raportarea indicatorilor prevăzuţi în programele sportive proprii;
o) colaborează cu inspectoratul şcolar, unităţile de învăţământ şi cu
instituţiile de învăţământ superior, pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii
profesionale a instructorilor sportivi.

REGULAMENTUL DE ACORDARE A ALIMENTAŢIEI DE EFORT
Art. 1 Alimentaţia de efort se acorda de cãtre Directia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret Neamţ sportivilor de performanţă legitimaţi la secţiile cluburilor
sportive de pe raza judeţului Neamt, pentru asigurarea unei alimentaţii
corespunzătoare efortului depus în pregatire, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare (Norme privind reglementarea unor probleme financiare din
activitatea sportivã – Hotarârea nr. 1447/2007, emitent: Guvernul României).
Art. 2 Alimentaţia de efort se poate acorda lunar, în functie de efortul depus în
pregătire, rezultatele obţinute de sportiv şi resursele financiare alocate în acest
scop.
Alimentaţia de efort se acordă NUMAI în alimente. Categoriile de alimente sunt
prevăzute în anexa 1.
Art. 3 Alimentaţia de efort se acorda sportivilor numai în situatia în care acestia
nu sunt componenţi ai loturilor olimpice sau naţionale şi nu beneficiaza de
facilitãţi similare din partea altei structuri sportive.
Art. 4 Pentru acordarea alimentaţiei de efort structura sportivă va înainta
compartimentului sport al DJST Neamt următoarele documente :
- solicitarea antrenorului sportivului/sportivilor, avizată de conducerea
structurii sportive unde beneficiarii sunt legitimaţi, cu menţionarea: secţiei
sportive, categoriei de vârstă, performanţelor sportive obţinute şi a altor date
relevante pentru susţinerea cererii - conform modelului din anexa 2
copie după legitimaţia sportivului inclusiv viza anuală – certificată cu
menţiunea „conform cu originalul”;
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copie dupa act de identitate sportiv – certificat cu menţiunea „conform
cu originalul”;
- copii după diplome obţinute în competiţii naţionale şi internaţionale,
ierarhii ale federaţiilor naţionale/internaţionale etc; acolo unde este cazul.
efort .

alte documente relevante pentru susţinerea cererii de alimentaţie de

Toate aceste documente se depun la compartimentul sport, care are
obligaţia de a verifica stadiul de îndeplinire a obiectivelor sportivilor beneficiari,
exactitatea datelor din documentele prezentate şi care va prezenta spre
aprobare conducătorului instituţiei un referat cu cuantumul propus pentru
alimentatie de efort, (maxim de 450 lei/sportiv) sau cu neacordarea alimentaţiei
de efort.
Art. 5 Toate problemele legate de aplicarea acestui regulament vor fi
solutionate de catre compartimentul sport şi economic.
Art. 6 Prezentul Regulament intrã în vigoare la data aprobãrii de cãtre
Directorul executiv al Direciei Judeţene pentru Sport şi Tineret Neamt.
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