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ORDIN 
Nr. 490 din 26.03.2019 

 
privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru 

Concursul naţional de proiecte studențești 
 
 

Având în vedere: 
-Legea tinerilor nr.350/2006 cu modificările ulterioare; 
-Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 
-Hotărârea Guvernului nr.259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea 
programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret, cu modificările 
ulterioare; 
-Hotărârea Guvernului nr.24/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret 
pentru perioada 2015-2020;  
- Referatul de aprobare nr. 97 din 14.03.2019 al Direcției Generale Politici, Strategii și Activități în 
Domeniul Tineretului 
 
În temeiul art.8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare  
 

ministrul tineretului și sportului 

emite prezentul ordin 

 

Art. 1. Se aprobă Metodologia pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul 
național de proiecte studențești, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 2. Direcția Generală Politici, Strategii și Activități în Domeniul Tineretului va comunica prezentul 
ordin direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și Direcțiilor Județene 
pentru Sport și Tineret respectiv Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, care vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispozițiile Ordinului ministrului 
tineretului și sportului nr. 121/ 12.02.2018 privind privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul 
național/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studențești, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data 
publicării. 
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