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ORDIT{

N{z' r6u/ze . s.2a/4

Privind aprotrarea regulamentului de tablri gi a normelor metodologice de
acreditare a agen{ilor economici gi de organlzare a taberelor de odihnlo nafionale,

tematice, sociale, pentt'u persoane cu handicap

a

r Decretul nr. 261105.03.2014 pnvind revocarea drn funclie qi numirea unor
membri ai Guvernului Romdnier, .

. H.G. nr. ll din ianuare 2013, privind organrzarea qi funclionarea Ministerului gi

Sportului , cu completlrile qi modificSrile ulterioare;
r H.G. nr.77612A10 privind organlzarca qi func.Jionarea direclrilor judelene pentru
sport gr tineret, respectiv a Direclier pentru Sporl gi Tineret a Municipiului Bucuregti.

in tenreiul art. 8, alin (4), din H.G. nr. 1ll20l3 privind argantzarea gi funclronarea
Ministerului Tineretului qi Sportului,

lllinistrul Tineretului qi Sportului
emite prezentul

ORDIN

I Cu data prezentului ordin se aprobl:
Regulamentul de tabhrd privind desl6gurarea activitttilor in centrele de agrement din
re{eaua Ministerului Tineretului qi Sporlului gi in loca}iile private acreditate;
Nomele metodologice privind acredttarca agen{ilor economrcr, asociaqrilor,
persoanelor fizice autorizate qi altor persoane juridice in vederea colabor[rii privind
desfiqurarea de activiti! de tabird pentru copii, tineri gi studenfi.
Nonnele metodologice privind arganlzarea qi desllqurarea activitilrlor de tabfud, de

odilrni, ?n centrele de agrement qi taberele proprii, precum gi in localiile avizale ale
agenjilor econornici privali acreditali de Miristerul Tineretului qi Sportului;
Normele metodologice privind organizarea taberelor nationale pentru copii gi tineri,
in centrele de agrement ale Ministerulur Tineretului qi Sportulur;
Normele metodologice privind otganrzarca taberelor tematice pentru copii gi tineri, in
centrele de agrement ale Ministerului Tineretului qi Sportului.
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1.6 Normele metodologice privind organizarca taberelor cu caracter social pentru elevi
pe perioada vacanlelor gcolare;

1.7 Normele metodologice privind arganizarea taberelor pentru pregcolarii, elevii gi

studenlii cu handicap, ?mpreunS cu asistenlii personali gi asistenlii personali
profesioniqti.

Aft.2 Cu data prezentului ordin orice prevedere anteriaarl iqi inceteazd aplicablhtatea
Art. 3 Prezentul ordin se difuzeazd prin Direclia Juridic Ai Resurse lJmane, astfel:

- Direcliei Economice qi Patrimoniu
- Direcliei Tabere qi Agrement
- Direcliilor judetene pentru sport qi tineref respectiv Direcliei pentru Sport gi

Tineret a Municipiului Bucureqti
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