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Nesecret

Citre
Casele de Culturl ale Studenfilor
Complexul Cultural Sportiv Studen{esc Tei
In atentia doamnei/ domnului Director

Prin prezenta vd comunicdm faptul cd prin Ordinul Ministrului Tineretului gi Sportulu i nr. 610l
9'06'2020 a fost aprobatd Metodologia pentru organizarea acliunilor caselor de cultura ale studenfilor
9i ale Complexului Cultural Sporliv Studenlesc tei. actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial
al RomAniei, Partea I, nr. 5631 29.06.2020;i Anexa la OMTS 6101 2020 in Monitorul Oficial al
Rom6niei, Partea I, nr. 563 bis.

Av6nd in vedere:
- Hotdrarea Guvernului nr. Ill 2013 privind organizarea qi functionarea Ministerului Tineretului si
Sportului, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Hotdrdrea Guvernului nr. 80ll 2004 privind organizarea gi funclionarea caselor de cultur6 ale
studenlilor gi a complexului cultural Sportiv studenJesc Tei;
- HotdrArea Guvernu_lui nt' 241 2005 pentru aprobarea Strategiei NaJionale in domeniul politicii de
tineret pentru perioada 2015- 2020;
- Programul de guvernare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. ggg/ 4.11.2019-
Capitolul Xl Tineret ;i sport;
- Ordinul Ministrului Tineretului qi Sportului nr.610l 9.06.2020privind aprobarea Metodologiei pentru
organizatea acliunilor caselor de culturd ale studenlilor gi ale Complexului Cultural Sportiv Strd.n1.r.
Tei;
- prevederi legale cu privire la mdsurile de prevenire gi combatere a imboln[virilor cu SARS CoV 2.

Vd comunicdm urmdtoarele:
I' Perioada de deruiare a acfiunilor caselor de culturd ale studen{ilor gi ale Complexului Cultural
Sportiv Studenfesc Tei este 01 septembrie- 20 decembrie 2020.
II. PrioritSlile/ domeniile principale pentru acfiunile caselor de culturd ale studenlilor gi ale
complexului cultural Sporliv Studenfesc Tei sunt urmdtoarele:
a) Culturd gi educa{ie nonformali;
b) Sdndtate, sport si recreere;
c) Participare qi voluntariat;
d) Muncd $i antreprenoriat.
iII. Bugetul alocat ccs/ ccss rei este cel prevdzut in Anexd.
IV' Calendarele de acfiuni ale caselor de culturd ale studenfilor qi ale Complexului Cultural Sporliv
Studenlesc Tei:
a) se vor transmite la Ministerul Tinereflrlui Ei Sportului, pan5 la 7 august 2020,1a adresa de e-mail
d-a$t@.rlr-!-s_.{o in vederea verificdrii gi aprobdrii;
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/ b) vor fi intocmite dupd consultarea a organizaliilor din zona afiliatii fiecdrei CCS/CCSS ,,Tei,,;/ c) vor cuprinde acliunile cu ;i fErd finan{are cu gi lZrd venituri atrase ;i vor fi redactate in conformitate
cu prevederile Anexei 10 la OMTS nr. 6701 9.06.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru
organizarea acliunilor caselor de culturd ale studenlilor qi ale bompte*utui Cultural Sportiv Studlnlesc
Tei.
Nota: Tipurile de acJiuni sunt cele prev[zute in Hotdrdrea
forme /genuri in Regulamentul - cadru de organizare
respectarea priorit6lilor transmise in prezenta adres6;
d) vor fi insolite de nota de fundamentare pentru calendar, aprobatd la nivelul CCS/CCSS ,,Tei,,.

Recomandare:
AvAnd in urgenla gi gravitatea situaliei create de rdspAndirea infecfiei cu SARS- COV 2,vd recomanddm
acliunile propuse sa poatd fi realizate in mediul on-line, in acest sens in conformitate cu prevederile
HG Nr. 25912006 din22 februarie 2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea
programelor Ministerului Tineretului qi Sportului in domeniul activitdlii de tineret, cu modificarile gi
completdrile ulterioare- pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului si Sportului in
domeniul activitdlii de tineret se potface dotdri independente din bugetul destinat activitdlii de tineret,
in condiyiile legii.

Cu consideralie,
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Guvernului nr. 801/2004 gi precizate ca
gi funclionare al CCS/CCSS ,,Tei", cu
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