
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre privind recunoaşterea Fundației  “Inimă de Copil” 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. 

Prin sentința civilă nr. 26/13.12.1996 pronunțată în dosarul nr. 32/PJ/1996 de Tribunalul Galați, s-a 

dispus acordarea personalității juridice și înscrierea în registrul de persoane juridice al instanței a 

Fundației “Inimă de Copil” cu sediul în Galați, str. Brăilei, nr. 254, bl. G4, sc.1, ap. 27. Prin încheierea 

din 23.11.2000 pronunțată în dosarul nr. 32/PJ/1996 de Judecătoria Galați, conform art. 33 din OG 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, s-a luat act de modificările aduse statutului fundației 

referitoare la organele de conducere și control precum și modificarea sediului fundației în municipiul  

Galați, str. Furnaliștilor nr.2, bl. E1, ap.28, jud. Galați; tot prin această încheiere s-a dispus înscrierea 

modificărilor intervenite în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Galați.   

În conformitate cu dispozițiile art.39 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare, Fundația “Inimă de 

Copil”, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, a solicitat Secretariatului General al 

Guvernului (SGG) recunoaşterea ca fiind de utilitate publică. 

Având în vedere faptul că Fundația desfăşoară, potrivit prevederilor statutare, activităţi de interes public 

comunitar în sfera de competenţă a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice (MMFPSPV), SGG a transmis solicitarea de recunoaştere a utilităţii publice către MMFPSPV, 

ministerul transmițând documentația, spre soluționare, către Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție. 
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Din analiza documentelor și urmărind aspectele ce intră în sfera de competență a Autorității Naționale 

pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, respectiv cele ce vizează protecția și promovarea 

drepturilor copilului, rezultă că fundația s-a implicat, cu precădere, în sprijinul familiilor cu copii aflați 

în situație de risc social.   

Obiectivul Fundației a fost acela de a elabora și duce la îndeplinire programe în domeniul drepturilor 

copilului de la nivelul comunității, obiectiv realizat cu succes de la înființare, respectiv 1996, proiectele 

și programele Fundației având ca beneficiari direcți copii ai străzii, copii abandonați și neglijați, copii și 

tineri cu handicap sever, copii cu infecție HIV/SIDA, tineri care părăsesc centre de plasament, familii 

sărace. Astfel, fundația s-a axat pe servicii de asistență socială dezvoltând activitatea a cinci centre de  

servicii sociale:  

       *Centrul de consiliere și sprijin – are ca beneficiari direcți 250 copii și 30 de părinți iar ca 

beneficiari indirecți 450 persoane (frați și părinți ai copiilor/tinerilor beneficiari direcți); de serviciile 

oferite în cadrul acestui centru beneficiază: familii și copii aflați în situații de risc social, familii naturale 

și copiii acestora care au nevoie de sprijin pentru prevenirea abandonului școlar și familial sau 

reintegrarea copilului venit dintr-o instituție de ocrotire, familii de plasament și copiii acestora care au 

nevoie de consiliere și suport după integrarea unui copil dezinstituționalizat; centrul asigură: servicii de 

consiliere psihologică, socială, medicală, educațională sau orice alte servicii corespunzătoare nevoilor 

pentru copil și familie;  

       *Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate - are ca beneficiari direcți 30 copii iar ca 

beneficiari indirecți 60 persoane (frați și părinți ai copiilor beneficiari direcți); de serviciile oferite în 

cadrul acestui centru beneficiază copii proveniți din familii cu probleme sociale, cu risc de abandon,  

copii  cu risc/abandon școlar, copii rămași singuri acasă, copii ai căror părinți au boli cronice/handicap, 

copii proveniți din familii cu 3 sau mai mulți copii, familii care au în întreținere copii cu boli cronice; 

centrul asigură: activități de educare (activitate de recuperare școlară, sprijin suplimentar la teme, 

activități instructiv-educative, dezvoltarea abilităților de îngrijire și autogospodărire); consiliere 

psihologică pentru copil și membrii familiei; activități de  socializare; activități pentru petrecerea 

timpului liber; o masă caldă, zilnic, la prânz, servită la cantina Bisericii Sf. Cuvioasa Paraschiva; 

       *Centrul de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilități - are ca beneficiari direcți 30 copii 

cu dizabilități și familiile acestora; de serviciile oferite în cadrul acestui centru beneficiază copii cu 

vârste cuprinse între 1 lună și 16 ani având diagnostic dintre cele mai variate, de la paralizii cerebrale, 

sindromul pyramidal, tulburări de postură până la deficiențe mintale, sindrom Aspenger, sindrom Dawn, 

autism, ADHD, tulburări ale limbajului; centrul asigură: servicii de recuperare și reabilitare pentru copii 

cu dizabilități din municipiile Galați, Brăila, Tulcea (kinetoterapie, logopedie, evaluare psihologică și 

recuperare psihopedagogică, terapie ocupațională, asistență socială); 

       *Centrul de zi pentru copii cu dizabilități din comuna Liești - are ca beneficiari 15 copii cu 

dizabilități proveniți din familii naturale; de serviciile oferite în cadrul acestui centru beneficiază copii 

cu vîrste cuprinse între 3-19 ani; centrul asigură: servicii de recuperare și reabilitare pentru copii cu 

dizabilități din comuna Liești și o comună învecinată; terapie ocupațională, socializare, activități de 

petrecere a timpului liber; 

       *Centrul pentru sprijinirea tinerilor în integrarea socio-profesională și dezvoltarea deprinderilor de 

viață - are ca beneficiari 7 tineri cu HIV din familii de plasament sau proveniți din sistemul de protecție, 

aflați în monitorizarea fundației, 8 tineri cu handicap sever din familii naturale sau de plasament, 10 

tineri cu cerințe educaționale speciale din cadrul centrului de plasament Ion Creangă, 3 tineri din 

comunitate; centrul asigură: servicii de consiliere socială și informare în vederea dezvoltării 

deprinderilor de viață independentă, servicii de orientare profesională, servicii de recuperare prin art-
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terapie și terapie ocupațională. 

Activitățile desfășurate și serviciile oferite de aceste centre au condus la creșterea calității vieții copiilor 

dar și a familiilor aflate în dificultate, cu risc de marginalizare și excluziune socială, concretizându-se 

astfel utilitatea acestor centre. Toate activitățile desfășurate de Fundație au în vedere îndeplinirea 

scopurilor propuse încă de la înființare, acestea dovedindu-se a fi de interes public.       

Fundația a obținut acreditarea în conformitate cu prevederile Legii 197/2012 privind asigurarea calității 

în domeniul serviciilor sociale, fiind autorizată să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată.   

De la constituire şi până în prezent, Fundația a dezvoltat în mod constant un parteneriat cu diverse 

instituţii publice (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, Primăria 

Municipiului Galați, Primăria Liești, Primăria Pechea, Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie 

Galați, Școala Gimnazială nr.2 Gheorghe Pătrașcu-Tecuci, Colegiul Național “Mihail Kogălniceanu”, 

Școala Gimnazială nr.22-Galați,  Școala Gimnazială Ion Creangă, Biblioteca Județeană “V.A. Urechia”, 

Centrul Cultural Dunărea de Jos-Galați, diverse fundații/federații), iniţiind şi derulând  programe şi 

proiecte care au condus la îndeplinirea scopului prevăzut în statut. 

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  încheiate cu diferite instituții publice. 

11 Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea directă 

a acesteia. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări preconizate: 

 

Prezentul proiect de hotărâre are ca scop recunoaşterea utilităţii publice a Fundației “Inimă de Copil’’  . 

3. Alte informaţii  

 

Principalele documente care însoțesc cererea Fundației ,,Inimă de Copil’’  pentru recunoaşterea ca fiind 

de utilitate publică sunt următoarele: 

1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani (2012-2014); 

2. Copie de pe actul constitutiv și statut; 

3.Copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice, respectiv Sentința Civilă nr 26/13.12.1996 

pronunțată de  Tribunalul Galați și încheierile judecătorești prin care s-a dispus înscrierea modificărilor 

în registrul asociațiilor și fundațiilor; copie certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop 

patrimonial nr.15/10.05.2001; 

4. Scrisoarea de bonitate nr. 7994/10.12.2015 emisă de BCR, Sucursala Județeană Galați; 

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

416/23.10.2007; 

6. Situaţiile financiare anuale însoțite de bugetele de venituri și cheltuieli pentru anii 2012, 2013 și 2014; 

7. 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.Copii de pe acorduri/contracte de parteneriat, recomandări de la Consiliul Județean Galați, Instituția 

Prefectului- Județul Galați, Primăria Municipiului Galați, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Galați, Consiliul Județean Galați, diverse alte entități publice/private, premii/distincții pentru 

contribuția adusă la nivelul comunitații. 

Luând în considerare faptul că Fundația “Inimă de Copil” a demonstrat că este o organizaţie 

neguvernamentală activă, cu impact social şi economic major, care se distinge prin gama de interese 

comunitare pe care le promovează şi prin atitudinea adoptată, înţelegând să se implice în modelarea 

societăţii, aceasta poate fi declarată ca fiind de utilitate publică. 
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    În urma examinării documentaţiei 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 prin Legea 

nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în acest sens fiind elaborat prezentul proiect de 

hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea Fundației “Inimă de Copil” ca fiind de utilitate publică. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat. 

Nu e cazul. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul 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. Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

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) 

 

- 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 

      



 5 

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: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ;  

Nu este cazul. 

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

Nu e cazul. 

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achizițiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziții publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

Nu este cazul. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii. Nu este cazul. 
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Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 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 

Nu este cazul. 

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 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului 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 

Nu este cazul. 

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  

 

3. Alte informaţii. 

 Nu este cazul. 

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  

Nu este cazul. 

2. Alte informaţii  

Nu este cazul. 
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Faţă de cele prezentate anterior, supunem aprobării Guvernului prezentul proiect de Hotărâre pentru  

recunoaşterea  Fundației  “Inimă de Copil’’ ca fiind de utilitate publică. 

 

 

 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, 

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR 

VÂRSTNICE 

 

                   Claudia-Ana COSTEA 
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