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Realizările din 2013 arată cât de importantă și potrivită a
fost decizia de a reînființa Ministerul Tineretului și
Sportului;

A fost un an al reconstrucției;

În 2013 am repus, trecând peste dificultăți, bazele pentru
performanță în sportul din România, pentru sănătate prin
sport și pentru susținerea tineretului.



Prezentarea vizează:

•Măsurile și politicile MTS menite să susțină
performanța sportivă în România.

•Acțiunile MTS din 2013 în domeniul
tineretului.



Măsurile și politicile MTS menite 
să susțină performanța sportivă în România

Am stabilit acordarea indemnizației sportive lunare pentru antrenorii naționali desemnați prin O.M.,
în cuantum de 4 indemnizații aferente sportivilor pe care îi antrenează, pana la 7.200 lei lunar.

Am stabilit acordarea indemnizației sportive lunare pentru sportivii de înaltă performanță – 1800 lei
lunar.

Am aprobat înființarea Comitetului interministerial pentru organizarea CE Fotbal 2020 în România, la
București;

Am aprobat organizarea în România a Turneului WTA care se desfășura la Budapesta;

Am introdus Programul național „Pierre de Coubertin”;

Au început demersurile pentru realizarea Sălii de Gimnastică pentru pregătirea loturilor olimpice, în
Parcul Sportiv Dinamo;

Am demarat Programul de Reabilitare a Complexurilor Sportive Naționale;

Guvernul a aprobat construcția Sălii de Sport Polivalentă în București;

MTS a asigurat protecție socială sporită sportivilor medaliați la JO, CM, CE.



Acțiunile MTS din 2013 în domeniul sportului

Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE)

Perioada: 17-23 februarie, Braşov;
Cea de-a 11-a ediție, pentru sporturi de iarnă;
România a ocupat locul 8 în clasamentul final cu:

1 medalie de aur și 2 de argint;
Este cea mai mare competiție sportivă organizată în România, după Universiada din 1981.

Jocurile Francofoniei

România s-a clasat pe locul 4 la Jocurile Francofoniei de la Nisa, cu:
23 de medalii, 9 de aur, 10 de argint şi 4 de bronz.

Trofeele au fost obţinute de o delegaţie de 40 de sportivi.
La Jocurile Francofoniei au participat circa 3000 de concurenţi, cu vârste

cuprinse între 18 şi 35 de ani.





Strategia Naţională în domeniul Tineretului 2014 – 2020

Lansată în dezbatere publică pe 12 august, cu ocazia Zilei Internaţionale a Tineretului;

Este o premieră în ultimii 12 ani, perioadă în care România nu a beneficiat de o strategie
coerentă care să susțină și să apere interesele tinerilor;

Strategia își propune susţinerea participării active a tinerilor la viaţa economică, socială,
culturală şi politică a ţării;

Este documentul programatic la nivelul cel mai înalt care îşi propune să identifice şi să
prioritizeze direcţiile de acţiune;

Este prima strategie aplicabilă și bine fundamentată pentru tineret, după mulți ani,
care are indicatori clari demăsurare a performanței.

Acțiunile MTS din 2013 în domeniul tineretului



Activitate Tabere 2013

De pe urma taberelor organizate de MTS în 2013 au beneficiat 43.194 copii și tineri.

Tabere de odihnă pentru un număr de aproximativ 30.000 copii şi tineri;
Tabăra olimpicilor naționali și internaționali, la care au participat 220 tineri;
Tabere pentru 1.500 de copii și tineri cu handicap;
Tabere sociale pentru un număr de 4.500 copii şi tineri care beneficiază de o măsură de protecţie specială;
Tabere pentru copiii și tinerii români din afara țării. La acest program au participat 2.035 de tineri şi profesori;
Tabere tematice pentru un număr de 1.976 elevi și tabere naționale pentru 2.803 elevi;
Tabăra tinerelor talente, pentru 160 de tineri cu talente deosebite.
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Acțiunile MTS din 2013 în domeniul tineretului

Salonul Național de Inventică și Creație Științifică pentru Tineret

Perioada: 26 - 30 noiembrie 2013;

Au participat 30 tineri inventatori și aproximativ 100.000 vizitatori;

Printre expozanţi s-a numărat şi Ionuţ Budişteanu, inclus, de către revista
TIME, în topul celor mai influenţi 16 tineri din lume în 2013.



Organizarea expoziției

Cultura Cucuteni, valori regăsite ale preistoriei europene

Perioada: 10 iulie - 27 septembrie 2013;

Peste 100 de piese arheologice,
vase, statuete şi obiecte de mobilier;

Peste 50.000 de vizitatori în 2 luni,
30.000 au fost tineri.
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