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ANEXA B

CAPITOLUL I
Finan{area qi derularea proiectelor de tineret proprii qi / sau in
parteneriat ale Ministerului Tineretului qi Sportului qi ale Direcliilor
Jude{ene pentru Spoft qi Tineret, respectiv a Municipiului Bucureqti

Art.l.- Sunt eligibile proiectele

de tineret proprii qi / sau in parteneriat
ale Direcliilor din cadrul MTS 9i ale DJST/ DSTMB care:
(1) Sunt cuprinse in calendarul de proiecte de tineret proprii qi / sau

in parteneriat ale Direcfiilor din cadrul MTS sau ale DJST/

DSTMB, calendar aprobat de conducerea MTS, sau sunt aprobate
in vederea introducerii ca proiecte suplimentare in calendarele mai
sus menlionate;
(2) Se incadreazd in prioritdlile stabilite

in domeniul programelor de
tineret ale Ministerului Tineretului qi Sportului, in vederea
indeplinirii Programului de Guvernare pentru perioada 2OI3-

2016;
(3) Prevdd cheltuieli eligibile, a$a cum sunt acestea stipulate in HG
259 / 2006 cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
(a) Cheltuielile efectuate in cadrul acestora sunt realizate exclusiv de
cdtre MTS sau de DJST/DSTMB;
(5) in situalia proiectelor de tineret in parteneriat, solicitarea de
parteneriat este transmisd la MTS respectiv DJST/ DSTMB cu cel
pulin 3O de zlle inainte de inceperea desfdqurdrii proiectului.

Art.Z.- in vederea finanldrii proiectelor de tineret proprii
parteneriat sunt necesare:

gi / sau in

(1) Pentru proiectele de tineret proprii ale Ministerului Tineretului Ei
Sportului:
a) calendarul de proiecte de tineret proprii al Direcliei iniliato are I
organrzatoare din cadrul MTS insolit de notele de fundamentare

b)

ale proiectelor ;
nota de fundamentare prin care se justificd organizarea proiectului
qi introducerea acestuia in calendar, in situalia in care proiectul
de tineret nu se afld" in calendarul inilial;
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c)3 invitalie din partea organizatorilor redactatS, intr-o limbd de
circulalie internalionali sau traducere Iegalizatl. (cu menliunea
clard, a conditiilor financiare in care wrmeazd. a se derula
proiectul);
d) documente
e)

0
s)
h)
i)

privind achiziliile publice;

referat;
propunere de angajare;
contract I notd, dle comandS.;
decont de cheltuieli;
ordonanlare de platd..

l2l Pentru proiectele de tineret proprii in parteneriat

Ministerului Tineretului qi Sportului:

ale

a) documentele prevdzute la a-lin. (1);

b) convenlia/ protocolul prin care se stipuleazd responsabilitAlile
pdrlilor.

(3) Pentru proiectele de tineret in parteneriat ale Ministerului
Tineretului gi Sportului:
a) solicitarea de parteneriat aprobatS. de conducerea MTS, in limita
bugetului disponibil, cu respectarea prevederilor Art 1, alin. (5) din
Anexa B;
b) documentele ptevdzute la alin. (1);
c) convenlia f protocolul prin care

se stipuleazd responsabilitdlile

pdrlilor.

(4) Pentru proiectele de tineret proprii ale DJST/DSTMB:
a) calendarui de proiecte proprii qi / sau in parteneriat al
DJST/DSTMB, insolit de notele de fundamentare ale proiectelor,
aprobat de conducerea MTS, inbaza unui referat al DPPT;
b) nota de fundamentare, in situalia in care un proiect nu se a{15 in
calendarul inifial. Nota de fundamentare se intocmeqte de c5,tre
salarialii DPPT inbaza solicitdrii fundamentate a DJST/ DSTMB;
c) documente privind achizilirle publice;
d) referat;
e) propunere de angajare;
f) contract I notd, de comandS,;
g) decont de cheltuieli;
h) ordonanlare de platd.
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Pentru acliunile cu componentd internafionald, desfS.qurate in alte ldri
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{5f Pentru proiectele de tineret proprii in parteneriat ale DJST /

DSTMB:
a) documentele prevlzute laalin. (4);

b) conven\ia / protocolul prin care se stipuleazd" responsabilitdlile
pdrlilor.

(6) Pentru proiectele de tineret in parteneriat ale DJST / DSTMB:
a) documentele prevd2ute la alin (4);

b) solicitarea de parteneriat, cu respectarea prevederilor Art 1, alin. (5)
din Anexa B;
c) convenlia / protocolul prin care se stipuleazd" responsabilitdlile
pdrlilor.

Art.3.- (1) La proiectele de tineret proprii qi/ sau in parteneriat ale MTS
sau DJST/DSTMB salarialii MTS, DJST/ DSTMB cu atribulii in

domeniul prograrnelor de tineret, desemnali sd. participe, beneficiazd. de
prevederile HG 25912006 cu modific5.rile qi completdrile ulterioare;
(2) Participarea salarialilor MTS, DJST/ DSTMB cu atribulii in domeniul
programelor de tineret la proiectele de tineret prezentate la alin (1) se va
efectua in baza dispoziliei conducS"torului instituliei qi a ordinului de
deplasare.
Art.4. - La proiectele de tineret proprii gi/ sau in parteneriat ale MTS gi
DJST/DSTMB pentru prestdrile de servicii efectuate in cadrul acestora
se pot acorda avansuri in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL N
Decontarea proiectelor de tineret proprii qi / sau in parteneriat ale
Ministerului Tineretului qi Sportului qi ale Direc{iilor Jude{ene
pentru Sport qi Tineret, respectiv a Municipiului Bucureqti

Art.S. - Decontarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor de tineret
proprii gi / sau in parteneriat ale Ministerului Tineretului qi Sportului qi
ale Direcliilor Judelene pentru Sport qi Tineret, respectiv a Municipiului
Bucureqti se face in conformitate cu prevederile Anexei E.

