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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE 

privind recunoaşterea Fundației Româno-Germane 

de Pregătire și Perfecționare Profesională Vladimirescu – Arad 

ca fiind de utilitate publică 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări şi 

completări prin  Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, prevede la 

Capitolul VI, posibilitatea ca asociaţiile şi fundaţiile să poată fi recunoscute de Guvernul 

României ca fiind de utilitate publică, sub exigența îndeplinirii în mod cumulativ a 

următoarelor condiții: 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) dețin un patrimoniu, logistică, membri și 

personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus; e) fac dovada existenței unor 

contracte de colaborare și parteneriate cu instituții publice sau asociații ori fundații din țară și 

din străinătate; f) fac 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 dispozițiilor menționate, Fundația Româno-Germană de Pregătire și Perfecționare 

Profesională Vladimirescu – Arad, numită în continuare Fundația, persoană juridică de drept 

privat, fără scop lucrativ, înscrisă sub nr. nr. 51/03.04.1992 în Registrul Special al Persoanelor 

Juridice fără Scop Patrimonial, având sediul în comuna Vladimirescu, str. Gării, nr 59, jud. 

Arad, a solicitat Secretariatului General al Guvernului (SGG) recunoaşterea ca fiind de utilitate 

publică. 

Având în vedere activităţile de interes public desfășurate de Fundație și identificate ca fiind în 

sfera de competenţă a Ministerului Muncii și Justiției Sociale (MMJS), SGG a înaintat solicitarea 

de recunoaştere a utilităţii publice acestei instituții. 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a procedat la examinarea documentelor înaintate împreună 

cu cererea de recunoaștere a statutului de utilitate publică a Fundației constatându-se că, din 
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punctul de vedere al integralității acestora, sunt respectate prevederile art. 39 alin. (1^1) al 

OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

De asemenea, din analiza documentelor înaintate și urmărind aspectele ce intră în sfera de 

competență a MMJS, respectiv cele ce vizează formarea profesională a adulților, a rezultat cu 

claritate că  Fundația este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, a cărei 

viziune se materializează, în principal, în desfășurarea de activități de interes general care au 

ca scop sprijinirea și dezvoltarea meseriilor din România, promovarea întreprinderilor mici și 

mijlocii, precum și reintegrarea profesională a șomerilor, a altor grupuri de persoane 

dezavantajate și a femeilor. 

În cei peste 25 de ani de funcționare, aceasta s-a implicat activ în mod prioritar și consistent în 

dezvoltarea competențelor profesionale din România. Astfel, atingerea obiectivelor 

organizaționale s-a realizat în principal prin două tipuri de activități:  

- cursuri de calificare și perfecționare profesională în meserii cerute pe piața muncii; 

- instruire antreprenorială și consultanță în afaceri. 

La momentul înființării, în anul 1992, misiunea Fundației a fost aceea de a oferi formare 

profesională în domeniul prelucrării lemnului. Ulterior, odată cu diversificarea cererii de 

formare profesională şi a maturizării pieţei muncii în România, oferta de cursuri a Fundaţiei s-a 

mărit continuu, ajungându-se la o paletă de peste 20 de cursuri în domenii de mare interes, 

după cum urmează: cursuri de calificare de nivel I:  Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Lucrător 

finisor pentru construcţii, Lucrător în comerţ, Lucrător în tricotaje-confecţii, Lucrător 

instalator pentru construcţii, Pavator, Tapiţer;  cursuri de calificare de nivel II : Bucătar, 

Coafor, Ospătar, Manichiurist – Pedichiurist, Zidar, Pietrar, Tencuitor, Instalatori, instalații 

tehnico - sanitare și de gaze, Fierar betonist, montator prefabricate, Lăcătuş construcţii 

metalice şi prefabricate; cursuri de iniţiere: Contabilitate, Operator introducere, validare şi 

prelucrare date; cursuri de perfecţionare - Stilist protezist de unghii.  

Astfel, în perioada 1993 – 2017, în cadrul Fundației au fost instruite aproximativ 11.500 

persoane. 

Potrivit datelor înscrise în Registrul Furnizorilor de Formare Profesională Autorizați (2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018), majoritatea cursurilor au fost autorizate în conformitate cu 

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Rezultatele obținute de Fundație în cadrul unei activități substanțiale și constante de formare 

profesională se datorează și faptului că aceasta a beneficiat de know-how-ul german, 

transferat pe parcursul unui parteneriat de 8 ani cu experți din diverse domenii. 

Fundația atestă și o solidă experiență în implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri 

nerambursabile, printre care se numără: Proiectul „OCUPPAT – Organizarea de Cursuri de 

Pregătire Profesională și Antreprenoriat la Țară” (POSDRU/140/5.2/G/128576), Proiectul 

„Calificare şi antreprenoriat – alternative pentru persoanele inactive din mediul rural” 

(POSDRU/110/5.2/g/89194), Proiectul „CALIFICAREA – cheia succesului pentru angajați și 

angajatori” (POSDRU/108/2.3/G/79398), Proiectul ”Competenţe la nivel european pentru 

creşterea ocupabilităţii angajaţilor şi a competitivităţii firmelor din domeniul construcţiilor, 

prin metode inovative de formare profesională continuă” ( POSDRU/ 80/ 2.3/S/55896).  
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Fundația deține la data curentă în patrimoniu un imobil situat în localitatea Vladimirescu, str. 

Gării, nr. 59, jud. Arad, în suprafață totală de 1442 mp., în baza contractului de comodat 

încheiat în data de 26.07.1999 între Direcția Generală de Muncă și Protecție Socială a județului 

Arad și Fundația Româno-Germană – Centrul de pregătire și perfecționare profesională în 

domeniul prelucrării lemnului – Vladimirescu, pe o perioadă de 20 de ani, până în anul 2019.  

De asemenea, în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Arad nr. 128/22.04.2003, 

Fundației i-a fost repartizat, cu titlu de închiriere, prin Contractul de închiriere nr. 

1134/19.05.2003 (modificat ulterior în mod succesiv), un spațiu cu altă destinație decât aceea 

de locuință, în suprafață de 154, 47 mp. și un teren, în suprafață de 173,21 mp (la data 

curentă), situate în municipiul Arad, str. Episcopiei, et. I, jud. Arad. 

De asemenea, fiind furnizor autorizat pentru programele de formare profesională pre-

menționate, în conformitate cu dispozițiile Ordinului  comun al ministrul muncii, solidarităţii 

sociale şi familiei şi al ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5202/2003 pentru 

aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, 

Fundația asigură resursele necesare desfăşurării programelor de formare profesională (instruire 

teoretică și practică), respectiv: resurse umane, resurse materiale și resurse financiare. În 

acest sens, Fundația deține ateliere proprii în următoarele domenii: tâmplărie manuală și 

mecanică, confecții îmbrăcăminte, instalații tehnico-sanitare, tapițerie, construcții, igiena 

corpului uman (coafor, manichiură, pedichiură), prepararea și servirea hranei. 

Pe lângă aceste ateliere, fundația mai deține, la sediul din Vladimirescu, respectiv la locația 

din  Arad, după caz: patru săli de curs, două săli de tehnică de calcul cu câte 17 calculatoare, 

un birou de consultanță (individuală sau colectivă) și alte încăperi adecvate pentru acest tip de 

activitate, două săli de conferință dotate cu tenică modernă specifică, adecvată pentru 

desfășurarea de seminarii, mese rotunde, conferințe, o cantină care poate deservi 50 de 

persoane, internatul care poate găzdui 80 de cursanți, atelier echipat cu mașini moderne de 

prelucrare a lemnului, o bibliotecă cu aproximativ 1000 de volume din domenii precum: 

prelucrarea lemnului, economie, finanțe, contabilitate, management, marketing, IT, în limbile 

română, germană și engleză, documentație tehnică diversă pentru IIM-uri.  

Fundația are angajați ale căror ocupații (director, administrator, asistent social, 

organizator/conceptor/consultant formare) servesc îndeplinirii scopului acesteia. De 

asemenea, pentru a asigura resursele umane pentru programele de formare profesională 

derulate, Fundația încheie, potrivit legii, contracte de prestări servicii cu persoane cu atribuţii 

de pregătire teoretică şi practică – formatori. 

Fundația a dezvoltat în mod constant parteneriate cu instituţii publice relevante (de interes 

județean/local), precum și cu fundații din țară care activează în domeniul social, iniţiind şi 

derulând  programe şi proiecte care au condus la îndeplinirea scopului prevăzut în statut. 

Astfel, Fundația a încheiat protocoale/contracte de colaborare/convenții de parteneriat, care 

au ca obiect derularea de cursuri de formare profesională, cu: Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Arad (Contractul de prestări servicii nr. 20/02.06.2011 - pentru 

ocupația Operator introducere, validare și prelucrare date, Contractul de prestări servicii nr. 

10/23.04.2010 – pentru ocupația Manager de proiect, Acordul de parteneriat nr. 

181/1946/07.02.2011, Protocol de colaborare nr. 794/85/26.01.2015), Fundația Serviciilor 

Sociale Bethany (Contractul de prestări servicii nr. 850/2676/01.09.2011 - pentru ocupația 

Lucrător în comerț), Asociația Aldmaridim (Contractul de prestări servicii nr. 
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822/495/28.06.2013 – pentru curs de Dezvoltare Competențe Antreprenoriale). 

În confirmarea rezultatelor semnificative obținute, precum și ca urmare a unei bune colaborări, 

Fundația a primit scrisori de recomandare din partea Prefecturii Arad și a Primăriei Săvârșin, 

acestea susţinând acordarea statutului de utilitate publică Fundației.  

Față de rezultatele analizei realizate la nivelul MMJS, Fundația îndeplineşte în mod cumulativ 

condiţiile reglementate de art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și 

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

completările ulterioare. 

2. Schimbări preconizate 

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

Germane de Pregătire și Perfecționare Profesională Vladimirescu – Arad, recunoaștere prin care 

se asigură premisele pentru derularea în continuare şi la un nivel superior a acţiunilor de 

interes general planificate, în realizarea scopului fundației, conform prevederilor statutare. 

3. Alte informaţii  

Principalele documente care însoțesc cererea Fundației Româno-Germane de Pregătire și 

Perfecționare Profesională Vladimirescu – Arad pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate 

publică sunt următoarele: 

- actul constitutiv, respectiv Protocolul privind realizarea de centre de pregătire profesională 

(printre care și Centrul de pregătire și perfecționare profesională în domeniul prelucrării 

lemnului – Vladimirescu, județul Arad, transformat ulterior în fundație), încheiat în cadrul 

Programului de Reîntoarcere și Reintegrare a Emigranților al Ministerului Federal de Interne al 

Republicii Federale Germania, la Bonn, în data de 20.01.1992, între: Ministerul Federal de 

Interne al Republicii Federale Germania, Ministerul Muncii și Protecției Sociale al României și 

Ministerul de Interne al României – în copie; 

- Statutul Fundației Româno-Germane de Pregătire și Perfecționare Profesională Vladimirescu 

Arad (Încheierea de autentificare nr. 810/07.04.2017), în forma actualizată, ca urmare a unor 

modificări succesive (Încheierea de autentificare nr. 619/23.06.2015, Încheierea de 

autentificare nr. 511/10.05.2016) – în copie;  

- Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 51/03.04.1992 - în 

copie; 

- Certificatul de înregistrare fiscală Seria A nr. 0020282/16.01.2007 - în copie; 

- scrisoarea de bonitate nr. 364875/14.06.2018, emisă de Banca Transilvania SA Cluj, Sucursala 

Arad, la care are deschis contul curent cu cod IBAN RO52BTRL00201205D60680XX; 

- dovada privind situaţia juridică a sediului Fundaţiei, respectiv: Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 128/22.04.2003 - în copie; Contractul de comodat încheiat în data de 

26.07.1999 între Direcția Generală de Muncă și Protecție Socială a județului Arad și Fundația 

Româno-Germană – Centrul de pregătire și perfecționare profesională în domeniul prelucrării 

lemnului  Vladimirescu – în copie; Extrasul de Carte Funciară nr. 5395 – în copie;  

- Contractul de închiriere nr. 1134/19.05.2003, modificat prin acte adiționale succesive – în 

copie; 
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- lista cu 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 aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică; 

- raportul de activitate cuprinzând informații privitoare la derularea unor programe ori proiecte 

specifice scopului său; 

- situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli aferente anilor 2015, 2016 și 

2017 – în copie; 

- lista persoanelor angajate şi copii de pe contractele de muncă ale angajaţilor (nr. 

3/18.09.2017, nr. 4/29.09.2017, nr. 1/25.04.2017 și nr. 5/06.07.2018) 

- copii ale convenţiilor de colaborare (Acord de parteneriat încheiat în 22.02.2018 între 

Fundația româno-germană de pregătire și perfecționare profesională în domeniul construcțiilor, 

Fundația româno-germană de pregătire și perfecționare profesională Vladimirescu – Arad și New 

Hope SRL, Acordul de parteneriat nr. 181/1946/07.02.2011 încheiat cu Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, Protocol de colaborare nr. 794/85/26.01.2015 încheiat 

cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, Protocol de colaborare nr. 

10/12.04.2018 încheiat cu Aociația ”Copiii Diamante Neșlefuite”, Acordul de parteneriat nr. 

3452/07.09.2011 încheiat cu Fundația româno-germană de pregătire și perfecționare 

profesională în domeniul construcțiilor, Berufsförderungsinstitut Oberösterreich, 

Handwerkskammer Rhein-Main – Camera de Meșteșuguri Rhein-Main, Panormedil – Ente Scuolo 

Edile di Palermo, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța, Oficiul Patronal 

Județean Iași și Fundația româno-germană Sibiu, Acordul de parteneriat nr. 349/26.03.2014 

încheiat cu Asociația Aldmaridim, Primăria comunei Bârsa, Primăria comunei Săvârșin, Primăria 

comunei Gurahont, Acordul de parteneriat nr. 566/14.10.2010 încheiat cu IVAS INSPECTION SRL 

și Asociația ”Johanes Falk”,  Acordul de parteneriat nr. 1082/11.11.2011 încheiat cu IVAS 

INSPECTION SRL). 

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 

Româno-Germane de Pregătire și Perfecționare Profesională Vladimirescu – Arad ca fiind de 

utilitate publică. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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21. Impact asupra sarcinilor administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social 

Prin recunoaşterea Fundației ca fiind de utilitate publică i se consolidează rolul activ în 

dezvoltarea competențelor profesionale în România.  

Mai mult, consolidarea rolului și vizibilității organizațiilor non-guvernamentale încurajează 

asumarea responsabilității sociale din partea acestora, în raport cu misiunea pe care și-au 

asumat-o în societatea românească. 

4. Impactul asupra mediului 

Nu este cazul. 

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 

(2018) 

Următorii patru ani 

(2019 – 2022) 

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 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 
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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 – 

bugetul asigurărilor pentru șomaj: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat – 

bugetul asigurărilor pentru șomaj 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

7. Alte informaţii  Nu este cazul.    . Nu este 

cazul. 

 

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:  
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Nu este cazul. 

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

1^1.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 

publice 

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

achiziţiilor 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 achiziţii 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. 

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. 
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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 va fi supus unor asemenea dezbateri. 

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.  

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 

Transparenţa proiectului de act normativ a fost asigurată potrivit art.7 alin.(2) din Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, fiind publicat 

pe site-ul MMJS în perioada 14.11.2018 - 28.12.2018. 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind 

procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, 

în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 
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competenţelor instituţiilor existente 

Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului 

privind recunoaşterea Fundației Româno-Germane de Pregătire și Perfecționare 

Profesională Vladimirescu – Arad ca fiind de utilitate publică, pe care îl supunem spre 

aprobare Guvernului. 
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