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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Proiect de hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea  

Fundației Filantropică ”METROPOLIS”  ca fiind de utilitate publică 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare, o asociaţie 

sau fundaţie poate fi recunoscută de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) desfăşoară activităţi în interes general sau al unor colectivităţi; 

b) funcţionează de cel puţin 3 ani și a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada 

unei activități neîntrerupte prin acțiuni semnificative; 

c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare 

semnificative prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său; 

d) deține un patrimoniu, logistică, membri și personal angajat, corespunzător îndeplinirii 

scopului propus; 

e) face dovada existenței unor contracte de colaborare și parteneriate cu instituții publice sau 

asociații ori fundații din țară și din străinătate; 

f) face dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau 

prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorități competente din țară sau din 

străinătate, care recomandă continuarea activității. 

 

În temeiul dispoziţiilor menţionate, Fundația Filantropică ”METROPOLIS”, persoană juridică de 

drept privat, fără scop lucrativ, înscrisă în registrul special al persoanelor juridice fără scop 

patrimonial ținut de Judecătoria sectorului 1 cu nr.2/13.03.2007, cu sediul în București, Str. Drumul 

Săbăreni nr.47-53, sector 6, a solicitat Secretariatului General al Guvernului (SGG) recunoaşterea ca 

fiind de utilitate publică.  

 

Fundaţia are ca scop sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate prin construirea de centre de plasament şi 

favorizarea accesului la educaţie al acestora, îmbunătăţirea traiului copiilor aflaţi în dificultate şi al 

persoanelor vârstnice, diminuarea riscului de marginalizare socială şi însingurare a bătrânilor, 

sprijinirea bisericii creştin-ortodoxe. 

Având în vedere faptul că  Fundația Filantropică ”METROPOLIS” desfăşoară, potrivit prevederilor 

statutare, activităţi de interes public comunitar și în sfera de competenţă a Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), SGG a transmis spre soluționare 

solicitarea de recunoaştere a utilităţii publice către MMFPSPV, unde este înregistrată cu 

nr.32065/27.10.2013. 

 

Fundația a obținut rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus. 

Din raportul de activitate pe ultimii trei ani, din documentele anexate, precum și din evaluarea de 

teren, rezultă că fundația a desfășurat o activitate continuă asigurând servicii sociale pentru un număr 

mediu de peste 100 de persoane beneficiare. 

Fundația este acreditată ca furnizor de servicii sociale începând cu anul 2008. La această dată deține 

acreditare pentru trei centre de servicii sociale: 

1. Centrul de ocrotire a copiilor „ACASA” – centru rezidenţial, sector 6; 

2. Centrul de zi pentru copii şi părinţi; 

3. Centrul de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc „Paşi spre independenţă” - centru 

rezidenţial. 
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Fundația a beneficiat de subvenții de la bugetul de stat prin programul de subvenționare derulat de 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice începând cu anul 2010, în 

baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială. Sumele acordate 

cu titlu de subvenții pe ultimii trei ani, sunt următoarele: 

2010 98.700 lei 

2011 217.359 lei 

2012 413.288 lei 

2013 280.540 lei 

 

Fundația face dovada îndeplinirii condiției prevăzută la art.38 alin. (1)  lit. d).  
Fundația deține logistica necesară și are angajat personal corespunzător acordării serviciilor pentru 

care este acreditată. 

 

Fundația face dovada existenței contractelor de colaborare, de parteneriat precum și contracte 

de finanțare etc. încheiate cu instituții publice și organizații neguvernamentale. 

 

2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre are ca scop recunoaşterea utilităţii publice a Fundației Filantropice   

”METROPOLIS”. 

3. Alte informaţii 

 

Principalele documente care însoțesc cererea  Fundației Filantropice ”METROPOLIS” pentru 

recunoaşterea ca fiind de utilitate publică sunt următoarele: 

1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani; 

2. Actul constitutiv și statutul, precum și actele adiționale însoțite de încheierile judecătorești 

prin care s-a dispus înscrierea modificărilor în registrul asociațiilor și fundațiilor; 

3. Dovada dobândirii personalităţii juridice respectiv  Încheierea Judecătorească din data de 

16.02.2007,  Judecătoria sectorului 1 și certificatele de înscriere a persoanei juridice fără 

scop patrimonial; 

4. Scrisoarea de bonitate nr.66715/11.10.2013 emisă de GarantiBank, Agenţia Paris Centru 

Corporaţii; 

5. Copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului fundației, respectiv contractele de 

comodat nr.64/29.08.2008 şi nr.1/01.06.2010;   

6. Situaţiile financiare anuale însoțite de bugetele de venituri și cheltuieli pentru anii 2010, 

2011 și 2012; 

7. Numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice cu 

care fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate 

pentru care solicită recunoaşterea;  

8. Lista persoanelor angajate și copii de pe contractele de muncă ale angajaților; 

9.  Scrisori de recomandare, convenții/acorduri/contracte de parteneriat, dosar de presă. 

 

În urma examinării documentaţiei şi a evaluării de teren s-a constatat îndeplinirea cumulativă a 

condiţiilor prevăzute la art.38 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

Vizibilitate sporită a rolului organizațiilor neguvernamentale care se adresează persoanelor aflate în 

dificultate și încurajarea asumării responsabilității sociale a organizațiilor care s-au înființat în scopul 

realizării unor astfel de misiuni. 

 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul curent Următorii patru 

ani 

Media pe cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

      

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informaţii -  

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 

normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
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proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect va fi avizat de către Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  
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Faţă de cele prezentate anterior, supunem aprobării prezentul proiect de hotărâre a 

Guvernului pentru recunoaşterea Fundației  Filantropică „METROPOLIS” ca fiind de  utilitate 

publică. 

 

 

 

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice 

 

Mariana CÂMPEANU 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

Viceprim - ministru 

Ministrul finanţelor publice 

 

Daniel CHIȚOIU 

 

Ministrul justiției 

Robert-Marius CAZANCIUC 

 

 

 

Ministrul delegat pentru buget 

 

Liviu VOINEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 


