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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV :   HOTĂRÂRE DE GUVERN 

privind recunoaşterea Fundaţiei Baylor Marea Neagră ca fiind de utilitate publică 

SECŢIUNEA A 2-A 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV  

1. Descrierea situaţiei     
      actuale        

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, o asociaţie sau o 
fundaţie poate fi recunoscută de către Guvernul României 
ca fiind de utilitate publică dacă îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii: 

- desfăşoară activităţi de interes general sau al unor 
colectivităţi; 

- funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte 
din obiectivele stabilite, făcând dovada unei activităţi 
neîntrerupte prin acţiuni semnificative; 

- prezintă un raport de activitate din care să rezulte 
desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative 
prin derularea unor programe ori proiecte specifice 
scopului său; 

- deţine un patrimoniu, logistică, membri şi personal 
angajat, corespunzător scopului propus; 

- fac dovada existenţei unor contracte de colaborare şi 
parteneriate cu instituţii publice sau asociaţii ori 
fundaţii din ţară şi din străinătate; 

- face dovada obţinerii unor rezultate semnificative în 
ceea ce priveşte scopul propus sau prezintă scrisori 
de recomandare din partea unor autorităţi 
competente din ţară sau din străinătate, care 
recomandă continuarea activităţii.    

În conformitate cu datele statisticilor oficiale şi ale literaturii 
de specialitate îngrijirea complexă a pacienţilor cu boli 
infecţioase şi cu deosebire a celor cu infecţie HIV/SIDA 
reprezintă o componentă principală a acţiunilor de 
dezvoltare a serviciilor funcţionale de prevenire şi tratare a 
bolilor infecţioase. 
           Scopul Fundaţiei Baylor Marea Neagră este 
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reprezentat de crearea unei comunităţi mai sănătoase în 
care bolile infecţioase ca infecţia HIV, hepatitele virale, 
tuberculoza şi bolile cu transmitere sexuală să poată fi 
prevenite sau combătute prin tratament. 
În acest sens, direcţiile principale de acţiune sunt 
următoarele: 

- prevenirea bolilor infecţioase; 
- testarea şi asigurarea serviciilor de screening pentru 

HIV, hepatite şi infecţiile sexuale; 
- tratamentul direct pentru bolile susmenţionate 

diagnosticate în cadrul cabinetelor medicale Baylor, 
- asigurarea accesului la alte tratamente asigurate de 

către guvern pentru bolile infecţioase prin 
parteneriate publice-private sau private-private; 

- implicarea tinerilor şi activismul. 
În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000  
cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, Fundaţia Baylor Marea Neagră, 
persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, 
recunoscută prin încheierea civilă pronunţată în dosarul 
nr.186/F/2004 de către Judecătoria Constanţa, solicită 
obţinerea statutului de utilitate publică. 
Având în vedere  că Fundaţia Baylor Marea Neagră 
desfăşoară, potrivit prevederilor statutare, activităţi de 
interes public comunitar în sfera de competenţă a 
Ministerului Sănătăţii, Secretariatul General al Guvernului a 
transmis spre soluţionare solicitarea de recunoaştere a 
utilităţii publice. 
Fundaţia a obţinut rezultate semnificative în realizarea 
scopului propus 
           În perioada 2012-2014 Fundaţia Baylor Marea 
Neagră a lucrat cu o comunitate diversificată pe care a 
ajutat-o să înţeleagă, să recunoască, să prevină şi să 
trateze boli infecţioase precum infecţiile cu HIV, hepatite, 
tuberculoză şi boli cu transmitere sexuală. Au fost testate 
gratuit pentru bolile infecţioase aproximativ 7000 persoane 
din populaţia generală, au fost ajutaţi 147 copii născuţi din 
mame cu HIV şi peste 15.000 persoane cu HIV sau 
hepatită au primit ajutor medical sau psihologic  din partea 
echipei din Centrul de Excelenţă înfiinţat în anul 2001 şi 
redenumit în 2008 BIPAI România – Baylor College of 
Medicine Texas Children’s Hospital Abbott Fund Constanta 
Infectious Diseases Hospital Center of Excellence. 
Deosebit de activităţile de mai sus, în aceeaşi perioadă au 
fost distribuite materiale informative şi  prezervative, au fost 
organizate campanii de educaţie nonformală şi cursuri de 
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educaţie medicală şi au fost instruite didactic  cadre 
medicale. 
De asemenea au fost realizate acţiuni de sprijin psihologic 
şi social, consiliere psihologică  inclusiv psihoterapie 
individuală, de cuplu sau de grup, vizite la domiciliu, 
oferirea de adăpost tinerilor infectaţi cu HIV aflaţi în 
dificultate, precum şi programe adaptate la nevoile 
pacienţilor   
Fundaţia deţine un patrimoniu, logistică, membri şi 
personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului 
propus 
În ceea ce priveşte valoarea activului patrimonial, conform 
datelor din bilanţurile contabile prezentate la sfârşitul 
fiecăruia din ultimii 3 ani, este: 518.893 lei în anul 2011, 
1.130.473 lei în anul 2012 şi 2.130.621 lei în anul 2013. 
Valoarea patrimoniului iniţial este de 33.263 lei. 
Fundaţia face dovada existenţei protocoalelor şi 
convenţiilor de colaborare, a acordurilor de parteneriat, 
a contractelor de donaţie şi de sponsorizare, precum şi 
a convenţiilor de prestări servicii cu instituţii publice, 
organizaţii neguvernamentale şi societăţi comerciale. 
Dosarul prezentat cuprinde 51 asemenea documente, 
alături de diplome, scrisori de recomandare şi de susţinere.  

2. Schimbări  
     preconizate                

Prin acest proiect se urmăreşte recunoaşterea  de  către  
Guvernul  României  a Fundaţiei ca instituţie de utilitate 
publică, aceasta fiind o condiţie indispensabilă pentru 
realizarea în continuare şi la nivel superior a acţiunilor  
programate pentru viitorul apropiat: 

3. Alte informaţii    
     (**)                 

 Cererea Fundaţiei Baylor Marea Neagră pentru 
recunoaşterea ca fiind de utilitate publică este însoţită de 
următoarele documente: 

1. Rapoartele de activitate pe ultimii 3 ani; 
2. Actul constitutiv şi statutul 
3. Dovada dobândirii personalităţii juridice şi a 

înregistrării modificărilor statutului în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor: 

a) Încheierea civilă nr.186/F/2004, Judecătoria 
Constanţa 

b) Încheierea civilă nr. 9256/23.06.2015, Judecătoria 
Constanţa, prin care instanţa dispune înscrierea 
modificării sediului fundaţiei 

4. Dovada privind bonitatea fundaţiei, emisă de 
GarantiBank-Agenţia Constanţa Mamaia; 

5. Dovada privind situaţia juridică a sediului fundaţiei, 
reprezentată de Contractul de donaţie încheiat între 
Asociaţia SPERANŢA pentru ocrotirea copiilor 
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bolnavi cu SIDA din Constanţa, în calitate de donator 
şi Fundaţia Baylor – Marea Neagră, în calitate de 
donator, autentificat de Biroul notarului public 
Eugenia Trifu cu nr.3488/12.10.2004. 

6. Situaţiile financiare anuale pentru anii 2015-2017; 
7. Bugetele de venituri şi cheltuieli pe fiecare din anii 

2015-2017; 
8. Numele şi adresa persoanelor fizice, respective 

denumirea şi sediul persoanelor juridice cu care 
fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea 
realizării obiectului său de activitate pentru care 
solicită recunoaşterea; 

9. Lista persoanelor angajate şi copii ale contractelor 
individuale de muncă ale angajaţilor; 

10. Copii ale protocoalelor şi convenţiilor de colaborare, 
calificări, scrisori de recomandare şi altele 
asemenea. 

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

 
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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2^1.Impactul asupra 
sarcinilor administrative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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2^2.Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii 
 
                 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 
 
 
 
 

3.Impactul 
social                     

 

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) 

                                                                                                                              - mii lei -
                           

Indicatori Anul curent Următorii 4 
ani 

Media pe 
5 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: 

  
 Proiectul de act normativ nu se 
referă la acest subiect 
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  (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                                    
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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 ; 

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

Nu este cazul 

1^1. Compatibilitatea 
proiectului de act normativ cu 
legislaţia în domeniul achiziţiilor 
publice        

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          

 Nu este cazul 

4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie  
a Uniunii Europene 

 

Gradul de conformitate (se 
conformeaza/nu se conformeaza)  

Comentarii 
Nu este 
cazul 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente           

Nu este cazul 

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                         

 Nu este cazul 

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                          

 Nu este cazul 

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     

Nu este cazul 

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 
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b) Consiliul Suprem de Apărare 
a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi    

     

6. Alte informaţii                    Nu este cazul 
 

                                            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                         

Nu este cazul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Alte informaţii                    Nu este cazul 
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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 

 
În acest sens, a fost întocmit proiectul de Hotărâre a Guvernului privind 
recunoaşterea Fundaţiei Baylor Marea Neagră ca fiind de utilitate publică. 
 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 

 

Sorina Pintea 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE                        MINISTRUL  JUSTIŢIEI                                            

 

        Eugen Orlando Teodorovici                                    Tudorel Toader 


