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Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

(1) Se  aprobă  înfiinţarea  Federaţiei  Sportului  Şcolar  şi  Universitar  ca  organ  de  specialitate  al
administraţiei  publice  centrale,  cu  personalitate  juridică,  în  subordinea  Ministerului  Educaţiei,  Cercetării,
Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.
(2) Organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar sunt reglementate în regulamentul
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Îndrumarea  activităţii  Federaţiei  Sportului  Şcolar  şi  Universitar  se  face  de  către  Ministerul
Învăţământului în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului.

Scopul  Federaţiei  Sportului  Şcolar  şi  Universitar  este  de  a  asigura  cadrul  necesar  dezvoltării
continue, organizării şi funcţionării performante a sportului şcolar şi universitar la nivelul tuturor elementelor
sale de structură şi infrastructură.

Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar este organ de specialitate al administraţiei publice centrale
cu personalitate juridică şi este finanţată integral de la bugetul de stat.

(1) Structura  organizatorică  şi  statul  de  funcţii  ale  Federaţiei  Sportului  Şcolar  şi  Universitar  se
aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(2) Federaţia  Sportului  Şcolar  şi  Universitar  are  un  număr  maxim  de  17  posturi,  funcţii  publice  şi
contractuale,  care  se  încadrează  în  numărul  maxim  de  posturi  aprobat  pentru  unităţile  şi  activităţile
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului finanţate integral de la bugetul de stat.
(3) Salarizarea personalului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Federaţia  Sportului  Şcolar  şi  Universitar  poate  înfiinţa  filiale  în  alte  localităţi  din  ţară,  în  condiţiile
legii.
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ANEXĂ

REGULAMENT
de
organizare
şi
funcţionare
a
Federaţiei
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Şcolar
şi
Universitar

Art.
1.
-

Art. 2. -

Art.
3.
-

Art.
4.
-

Art.
5.
-

Art. 6. -
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