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HOT√R¬RE
privind transmiterea f„r„ plat„ a imobilului — investi˛ie nefinalizat„ de utilitate public„ —
îBloc Materno Infantil cu 280 de paturi din incinta Spitalului Jude˛ean Drobeta-Turnu Severin“
din domeniul privat al statului ∫i din administrarea Ministerului S„n„t„˛ii
Ón domeniul privat al jude˛ului Mehedin˛i ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Mehedin˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea f„r„ plat„ a imobilului —
investi˛ie nefinalizat„ de utilitate public„ — îBloc Materno
Infantil cu 280 de paturi din incinta Spitalului Jude˛ean
Drobeta-Turnu Severin“, compus din construc˛ii ∫i terenul
aferent, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul privat al statului ∫i din administrarea Ministerului

S„n„t„˛ii Ón domeniul privat al jude˛ului Mehedin˛i ∫i Ón
administrarea Consiliului Jude˛ean Mehedin˛i.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 1 iunie 2005.
Nr. 503.

Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului — investi˛ie nefinalizat„ de utilitate public„ — îBloc Materno Infantil cu 280 de paturi din incinta Spitalului
Jude˛ean Drobeta-Turnu Severin“, care se transmite f„r„ plat„ din domeniul privat al statului ∫i din administrarea
Ministerului S„n„t„˛ii Ón domeniul privat al jude˛ului Mehedin˛i ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Mehedin˛i
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Municipiul DrobetaTurnu Severin,
splaiul Mihai
Viteazul nr. 5,
jude˛ul Mehedin˛i

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Statul rom‚n —
Ministerul
S„n„t„˛ii

Jude˛ul
Mehedin˛i —
Consiliul
Jude˛ean
Mehedin˛i

Caracteristicile tehnice ale imobilului
(teren ∫i construc˛ie la stadiul fizic
actual de execu˛ie)

Cl„dire nefinalizat„ a investi˛iei
îBloc Materno Infantil cu 280 de paturi
din incinta Spitalului Jude˛ean DrobetaTurnu Severin“, amplasat„ pe un teren
av‚nd suprafa˛a de 1.725 m2 ∫i vecini:
N — Complexul de Servicii Comunitare
al Direc˛iei Generale de Asisten˛„ Social„
Mehedin˛i, S — splaiul Mihai Viteazul,
E — Sta˛ia de Salvare, V — Spitalul
Jude˛ean Mehedin˛i.
Corp A 1: subsol + parter + 3 etaje;
— suprafa˛a construit„ = 385 m2; suprafa˛a
desf„∫urat„ = 1.933 m2;
Corp A 2: subsol + parter + 4 etaje;
— suprafa˛a construit„ = 346 m2; suprafa˛a
desf„∫urat„ = 2.024 m2;
Corp A 3: subsol + parter + 3 etaje;
— suprafa˛a construit„ = 882 m2; suprafa˛a
desf„∫urat„ = 4.300 m2;
Corp B: subsol + parter + mansard„;
— suprafa˛a construit„ = 353 m2; suprafa˛a
desf„∫urat„ = 1.073 m2;
Corp C: subsol + parter + un etaj;
— suprafa˛a construit„ = 989 m2; suprafa˛a
desf„∫urat„ = 3.015 m2.

Valoarea total„ a
imobilului la stadiul
fizic de execu˛ie
al cl„dirii

Cl„dire
68,661
miliarde lei

REPUBLIC√RI
L E G E A Nr. 129/1998*)
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Fondul Rom‚n de
Dezvoltare Social„, denumit Ón continuare Fondul, organism
de interes public, f„r„ scop lucrativ, cu personalitate
juridic„ ∫i cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti.
(2) Fondul Ó∫i desf„∫oar„ activitatea sub autoritatea
Guvernului, Ón condi˛iile prezentei legi.
Art. 2. — (1) Œn sensul prezentei legi, no˛iunile de mai
jos au urm„torul Ón˛eles:
a) beneficiarii sunt grupuri din comunit„˛i rurale s„race,
grupuri s„race de etnie rom„, grupuri dezavantajate, grupuri

productive provenind din comunit„˛i s„race ∫i alte categorii
sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finan˛atorii
sau donatorii;
b) comunit„˛ile rurale s„race sunt acele grupuri de
gospod„rii ∫i familii, tr„ind Óntr-un sat sau Óntr-o a∫ezare
uman„ izolat„, care se confrunt„ cu acelea∫i probleme ∫i
obstacole, au interese identice ∫i Óndeplinesc caracteristicile
prev„zute Ón Manualul de operare al Fondului;
c) grupurile dezavantajate sunt alc„tuite, dup„ caz, din
v‚rstnici s„raci, f„r„ sprijin familial, anumite categorii de
bolnavi, persoane lipsite de locuin˛e sau ad„post, femei,
victime ale violen˛ei domestice, femei s„race, p„rin˛i s„raci

*) Republicat„ Ón temeiul art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 129/1998
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.243 din
23 decembrie 2004, aprobat„ prin Legea nr. 27/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 197 din 8 martie 2005, d‚ndu-se textelor
o nou„ numerotare.
Legea nr. 129/1998 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002 ∫i a mai fost modificat„ prin
Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 129/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Fondului Rom‚n
de Dezvoltare Social„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004, aprobat„ prin Legea nr. 113/2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 336 din 16 aprilie 2004.
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cu copii Ón Óntre˛inere, copii ai str„zii, adolescente s„race
gravide ∫i alte asemenea categorii;
d) grupurile productive provenite din comunit„˛i s„race sau
grupurile productive constituite la nivelul altor categorii sociale
stabilite ca eligibile, provenite din comunit„˛i or„∫ene∫ti,
comunale sau s„te∫ti, sunt cele ale produc„torilor agricoli,
me∫te∫ugarilor, artizanilor ∫i altor categorii de meseria∫i;
e) grupurile s„race de etnie rom„ sunt persoane din
a∫ez„ri situate Ón mediul urban sau rural constituite
preponderent din membri ai etniei rome;
f) acordul de grant este acea conven˛ie Óncheiat„ Óntre
Fond ∫i reprezentan˛ii de drept ai beneficiarilor, Ón temeiul
c„reia Fondul transmite beneficiarilor sau, dup„ caz,
organiza˛iilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani,
denumite granturi, Ón scopul exclusiv al execut„rii
proiectelor aprobate;
g) proiectul este o ini˛iativ„ venit„ din partea
beneficiarilor, Ón conformitate cu regulamentele Fondului;
h) facilitatorul este o persoan„ fizic„ sau o persoan„
juridic„ selectat„ de Fond, care Ó∫i asum„ obliga˛ia s„
ajute o comunitate rural„ s„rac„, un grup dezavantajat, un
grup productiv ori alt„ categorie social„ stabilit„ ca eligibil„,
provenit„ din comunit„˛i or„∫ene∫ti, comunale sau s„te∫ti,
dup„ caz, s„ se organizeze, s„ Ó∫i identifice necesit„˛ile
proprii, s„ le ierarhizeze, s„ elaboreze un proiect, s„
dep„∫easc„ problemele de organizare ∫i comunicare
ap„rute Ón timpul derul„rii unui proiect, s„ participe la
dezvoltarea durabil„ a comunit„˛ii ∫i dup„ Óncheierea
finan˛„rii Fondului;
i) reprezentan˛ii beneficiarilor sunt, dup„ caz, fie
comitetele de conducere a proiectelor, Ón cazul grupurilor
din comunit„˛i rurale s„race, al grupurilor productive
provenind din comunit„˛i s„race ∫i al altor categorii sociale
stabilite ca eligibile, provenite din comunit„˛i or„∫ene∫ti,
comunale sau s„te∫ti, fie organiza˛iile intermediare, Ón cazul
grupurilor dezavantajate, fie prim„ria unit„˛ii administrativteritoriale singur„ ∫i/sau Ón parteneriat cu organiza˛ii
neguvernamentale, Ón cazul grupurilor s„race de etnie
rom„;
j) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de
gestiune ∫i conducere a proiectului, alc„tuit„ din
3 persoane: pre∫edinte, secretar, trezorier, din cadrul
grupurilor comunitare rurale s„race, al grupurilor productive
provenind din comunit„˛i s„race ∫i al altor categorii sociale
stabilite ca eligibile, provenite din comunit„˛i or„∫ene∫ti,
comunale sau s„te∫ti, desemnate de acestea potrivit
Procedurii de dob‚ndire a personalit„˛ii juridice de c„tre
grupurile din comunit„˛ile rurale s„race, grupurile productive
din comunit„˛ile rurale s„race ∫i alte categorii sociale
stabilite ca eligibile, provenite din comunit„˛i or„∫ene∫ti,
comunale sau s„te∫ti;
k) comitetul de Óntre˛inere a proiectului este unitatea de
Óntre˛inere a proiectului, alc„tuit„ din minimum 3 persoane
din cadrul grupului din comunitatea rural„ s„rac„ sau din
cadrul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite
din comunit„˛i or„∫ene∫ti, comunale sau s„te∫ti, mandatate
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de membrii acestuia printr-un document legalizat de
secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale Ón a c„rei raz„ se
afl„ comunitatea beneficiar„ sau grupul beneficiar, dup„
caz;
l)
organiza˛iile intermediare
sunt
organiza˛ii
neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, f„r„
scop lucrativ, sau autorit„˛i ale administra˛iei publice locale,
dup„ caz, aflate Ón raporturi contractuale de parteneriat cu
organiza˛ii neguvernamentale.
(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi,
grupurile prev„zute la alin. (1) lit. b), d) ∫i e), precum ∫i
grupurile apar˛in‚nd altor categorii sociale stabilite ca
eligibile, provenite din comunit„˛i/a∫ez„ri or„∫ene∫ti,
comunale sau s„te∫ti, Ón condi˛iile alin. (1) lit. a), trebuie
s„ dob‚ndeasc„ personalitate juridic„ pe baza procesuluiverbal de constituire ca persoan„ juridic„, Óncheiat de cel
pu˛in 10 membri ai comunit„˛ii, respectiv de cel pu˛in
30 de membri Ón cazul beneficiarilor de etnie rom„,
Ónregistrat la consiliul local Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„
comunitatea/a∫ezarea beneficiar„ sau grupul beneficiar,
dup„ caz. De personalitatea juridic„ astfel dob‚ndit„ se
poate face uz numai Ón raporturile juridice n„scute Ón
leg„tur„ cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana
juridic„ astfel constituit„ Ónceteaz„ s„ fiin˛eze dup„ ce a
fost realizat obiectivul finan˛„rii, potrivit unor proceduri
stabilite de Fond.
Art. 3. — Categoriile de proiecte finan˛ate de Fond sunt
urm„toarele:
a) proiecte de mic„ infrastructur„ rural„ propuse de
grupurile din comunit„˛ile rurale s„race, definite la art. 2
alin. (1) lit. b);
b) proiecte de activit„˛i generatoare de venit propuse de
grupurile productive provenite din comunit„˛i s„race, definite
la art. 2 alin. (1) lit. d);
c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de
organiza˛iile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. l);
d) proiecte ∫i programe cu abordare integrat„ adresate
grupurilor s„race de etnie rom„, a∫a cum au fost definite
la art. 2 alin. (1) lit. e). Modalit„˛ile de derulare a
proiectelor ∫i programelor cu abordare integrat„, adresate
grupurilor s„race de etnie rom„, se vor stabili, de comun
acord cu finan˛atorii, prin Manualul de operare;
e) alte tipuri de proiecte considerate ca eligibile, de
comun acord cu finan˛atorii sau donatorii, dup„ caz.
Art. 4. — (1) Grupul din comunitatea rural„ s„rac„,
grupurile s„race de etnie rom„ sau grupul apar˛in‚nd altor
categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din
comunit„˛i or„∫ene∫ti, comunale sau s„te∫ti, pot face uz de
personalitatea juridic„ dob‚ndit„ potrivit art. 2 alin. (2)
numai Ón raporturile juridice n„scute Ón leg„tur„ cu
realizarea unui proiect/program ∫i cu Óntre˛inerea acestuia
dup„ Óncetarea finan˛„rii de c„tre Fond. La Ónchiderea
proiectelor finan˛ate de Fond, comitetul de Óntre˛inere a
proiectului preia toate drepturile ∫i este ˛inut de toate
obliga˛iile comitetului de conducere a proiectului Ón ceea ce
prive∫te Óntre˛inerea bunurilor rezultate din executarea
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proiectului, execut‚nd, dup„ caz, ∫i ultimele acte de
gestiune financiar„ ce constau Ón plata garan˛iei de bun„
execu˛ie a contractelor Óncheiate, din contul bancar deschis
pentru proiectul finan˛at de Fond.
(2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din
executarea proiectelor de mic„ infrastructur„ rural„ revine,
la data Ónchiderii proiectelor, unit„˛ilor administrativteritoriale, cu obliga˛ia Óntre˛inerii lor Ómpreun„ cu comitetul
de Óntre˛inere a proiectului.
Art. 5. — (1) Dup„ aprobarea de c„tre Fond a cererii
de finan˛are, membrii grupului productiv provenit dintr-o
comunitate s„rac„ sau grupul productiv apar˛in‚nd altor
categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din
comunit„˛i or„∫ene∫ti, comunale sau s„te∫ti, grupuri care
au dob‚ndit personalitate juridic„ potrivit art. 2 alin. (2), vor
constitui, Ón vederea Óncheierii acordului de grant, o nou„
persoan„ juridic„ Ón una dintre formele juridice recunoscute
prin dispozi˛iile legale Ón vigoare, Ón raport cu specificul
proiectului aprobat de Fond.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1) persoana juridic„
men˛ionat„ la art. 2 alin. (2) Ónceteaz„ s„ fiin˛eze, potrivit
procedurilor stabilite de Fond.
(3) Proprietatea asupra bunurilor achizi˛ionate Ón scopul
execut„rii proiectelor de activit„˛i generatoare de venit
revine, la data Ónchiderii proiectelor, persoanei juridice nouconstituite Ón condi˛iile alin. (1).
Art. 6. — Proprietatea asupra bunurilor achizi˛ionate Ón
scopul realiz„rii proiectelor de servicii sociale comunitare
revine, la data Ónchiderii lor, organiza˛iilor intermediare
definite la art. 2 alin. (1) lit. l), care au obliga˛ia s„ le
utilizeze pentru acelea∫i scopuri pentru care au fost
achizi˛ionate.
Art. 7. — Œn situa˛ia Ón care nu sunt respectate
prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile
ce reglementeaz„ retragerea sumelor din grant r„mase Ón
conturile bancare.
Art. 8. — (1) Fondul are ca scop contribu˛ia la
reducerea s„r„ciei prin finan˛area de proiecte Ón
comunit„˛ile s„race beneficiare, inclusiv pentru grupurile
s„race de etnie rom„ ∫i pentru grupurile dezavantajate,
cre∫terea capacit„˛ilor manageriale locale, sus˛inerea
descentraliz„rii administrative, cre∫terea capacit„˛ii de
organizare la nivel local.
(2) Œn vederea extinderii activit„˛ii sale, utiliz„rii
experien˛ei acumulate ∫i complet„rii resurselor financiare
Fondul poate desf„∫ura ∫i alte activit„˛i Ón domeniul
dezvolt„rii sociale, cum ar fi: instruire, asisten˛„ ∫i
consultan˛„.
(3) Finan˛area proiectelor prev„zut„ la alin. (1) se face
pe baza ierarhiz„rii, Ón func˛ie de criteriile de selec˛ie ∫i Ón
limita fondurilor disponibile.
(4) Fondul se Ónfiin˛eaz„ pentru o durat„ ini˛ial„ de
4 ani ∫i reprezint„ un program al Guvernului Rom‚niei,
constituit cu sus˛inerea financiar„ a organiza˛iilor financiare
interna˛ionale ∫i a altor donatori din ˛ar„ ∫i din str„in„tate,
a bugetului de stat ∫i a bugetelor locale. Fondul Ó∫i va

continua activitatea, ∫i dup„ expirarea duratei ini˛iale, pe
perioada Ón care dispune de resurse financiare.
Art. 9. — (1) Œn realizarea scopului s„u, Fondul adopt„
reglement„ri proprii Ón condi˛iile prev„zute de prezenta
lege, opozabile numai persoanelor cu care intr„ Ón raporturi
juridice. Aceste reglement„ri se vor referi la manualele de
operare, Manualul procedurilor administrative ∫i financiare,
ghiduri/regulamente/proceduri opera˛ionale, Ghidul facilitatorului,
procedura de dob‚ndire a personalit„˛ii juridice, potrivit
art. 2 alin. (2), precum ∫i la alte asemenea reglement„ri, Ón
func˛ie de necesit„˛i.
(2) Prin hot„r‚rea Consiliului director al Fondului se va
stabili care dintre reglement„rile prev„zute la alin. (1) va fi
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(3) Œn baza reglement„rilor sale, Fondul Ó∫i
administreaz„ propriul buget de venituri ∫i cheltuieli.
Art. 10. — Pentru realizarea scopului s„u, Fondul Ó∫i
poate constitui, atunci c‚nd este cazul, sucursale f„r„
personalitate juridic„, la nivel zonal.
Art. 11. — Organizarea ∫i func˛ionarea Fondului se
caracterizeaz„ prin:
a) autonomie administrativ„, Ón condi˛iile prezentei legi;
b) neimplicare politic„.
Art. 12. — Œn activitatea sa Fondul promoveaz„
urm„toarele principii:
a) transparen˛„ Ón privin˛a administr„rii bugetului de
venituri ∫i cheltuieli propriu;
b) alocarea de fonduri pe baza evalu„rii propunerilor de
proiecte, Ón raport cu condi˛iile impuse de Fond;
c) orientarea resurselor c„tre nevoile identificate ∫i/sau
cererile exprimate de grupurile din comunit„˛ile rurale
s„race, inclusiv de grupurile s„race de etnie rom„, de
grupurile apar˛in‚nd altor categorii sociale stabilite ca
eligibile, provenite din comunit„˛i or„∫ene∫ti, comunale sau
s„te∫ti ∫i din grupurile dezavantajate;
d) participarea comunitar„ ∫i parteneriatul;
e) asigurarea unui raport optim Óntre costurile ∫i
eficien˛a proiectelor;
f) contribu˛ia beneficiarilor ∫i a organiza˛iilor
intermediare, dup„ caz, la realizarea proiectelor, prin
aporturi Ón munc„, Ón natur„ ∫i/sau Ón numerar;
g) abordarea integrat„ a problemelor beneficiarilor.
CAPITOLUL II
Organizarea Fondului
Art. 13. — Organul de conducere al Fondului este
consiliul director, alc„tuit din 11 membri, dup„ cum
urmeaz„:
a) un reprezentant desemnat de primul-ministru;
b) c‚te un reprezentant al Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Ministerului Finan˛elor Publice,
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, Ministerului Integr„rii
Europene ∫i al Agen˛iei Na˛ionale pentru Romi, desemna˛i
de conduc„torii institu˛iilor respective;
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c) patru personalit„˛i publice recunoscute, din societatea
civil„, care nu fac parte din organiza˛ii neguvernamentale
participante la Fond, numite de c„tre Pre∫edintele
Rom‚niei.
Art. 14. — (1) Durata mandatului consiliului director este
de 4 ani.
(2) Membrii consiliului director, prev„zu˛i la art. 13 lit. a)
∫i b), sunt numi˛i prin hot„r‚re a Guvernului.
(3) Œn cadrul primei ∫edin˛e, membrii consiliului director
fac propunerea pentru desemnarea pre∫edintelui acestuia,
pe care o Ónainteaz„ primului-ministru pentru aprobare.
Art. 15. — (1) Membrii consiliului director pot fi revoca˛i
de autoritatea care i-a numit, Ón urm„toarele situa˛ii:
a) au s„v‚r∫it fapte penale pentru care au suferit
condamn„ri definitive sau orice alte fapte de natur„ s„
afecteze autoritatea Fondului;
b) se afl„ Óntr-o situa˛ie de conflict de interese cu
Fondul;
c) nu promoveaz„ principiile prev„zute la art. 12.
(2) De asemenea, pot fi revoca˛i membrii consiliului
director desemna˛i de autorit„˛ile prev„zute la art. 13 lit. a)
∫i b), Ón cazul Ón care ∫i-au pierdut calitatea Ón temeiul
c„reia au fost propu∫i de c„tre aceste autorit„˛i.
(3) Existen˛a uneia dintre situa˛iile care determin„
revocarea membrilor consiliului director se constat„ Ón baza
sesiz„rii acestuia, a autorit„˛ilor prev„zute la art. 13 lit. a)
∫i b) sau prin actul de control al organelor prev„zute la
art. 40.
Art. 16. — (1) Consiliul director se Óntrune∫te Ón ∫edin˛e
de lucru trimestriale ∫i ori de c‚te ori este nevoie.
(2) Pentru participarea la ∫edin˛ele consiliului director,
pre∫edintele ∫i membrii beneficiaz„ de o indemniza˛ie
lunar„ de 25% din indemniza˛ia lunar„ a secretarului de
stat. Pentru deplas„rile Ón interesul Fondului, pre∫edintele
∫i membrii consiliului director beneficiaz„ de decontarea
cheltuielilor de transport, cazare ∫i diurn„ Ón condi˛iile
prev„zute de dispozi˛iile legale Ón vigoare pentru personalul
din sectorul bugetar, aplicabile pentru categoria asimilat„
rangului de secretar de stat.
Art. 17. — Consiliul director coordoneaz„ ∫i controleaz„
Óntreaga activitate a Fondului. Œn acest scop, acesta
exercit„ urm„toarele atribu˛ii:
a) stabile∫te strategia ∫i politicile Fondului;
b) urm„re∫te concordan˛a ∫i complementaritatea
strategiei ∫i politicilor Fondului cu strategiile ∫i cu politicile
sectoriale ale statului Ón domeniul combaterii s„r„ciei;
c) adopt„ reglement„rile Fondului;
d) aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i raportul
anual de activitate al Fondului, elaborate prin grija
directorului executiv;
e) urm„re∫te complementaritatea proiectelor Ón raport cu
proiectele ini˛iate de alte organiza˛ii ∫i evitarea
paralelismelor determinate de proiecte similare;
f) desemneaz„ cenzori externi independen˛i, Ón vederea
verific„rii situa˛iilor financiare ale Fondului, ∫i prime∫te
rapoartele acestora;
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g) aprob„ Ónfiin˛area de sucursale ale Fondului la nivel
zonal;
h) desemneaz„ subcomitete pe categorii de proiecte,
formate din 3 membri ai consiliului director care fac
recomand„ri privind aprobarea finan˛„rii acestora;
i) aprob„ finan˛area proiectelor rezultate Ón urma
procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor;
j) adopt„ orice alte m„suri necesare pentru realizarea
scopului Fondului.
Art. 18. — (1) Consiliul director se Óntrune∫te, Ón
condi˛iile art. 16 alin. (1), la convocarea pre∫edintelui sau a
unei treimi din membrii s„i.
(2) ™edin˛ele consiliului director sunt conduse de
pre∫edinte sau, Ón absen˛a acestuia, de c„tre unul dintre
membrii desemna˛i de pre∫edinte.
(3) Consiliul director adopt„ hot„r‚ri Ón prezen˛a a cel
pu˛in 7 membri, dintre care unul trebuie s„ fie pre∫edintele
consiliului sau, dup„ caz, un Ónlocuitor mandatat de c„tre
pre∫edinte.
(4) Œn situa˛ia Ón care, cu ocazia adopt„rii unei hot„r‚ri,
unul dintre membrii consiliului director ∫tie c„ se afl„
Óntr-un conflict de interese, el este obligat s„ se ab˛in„ de
la vot. Œnc„lcarea acestei obliga˛ii poate conduce la
revocarea sa ∫i la anularea hot„r‚rii adoptate.
(5) La ∫edin˛ele consiliului director particip„, Ón calitate
de invitat, conducerea executiv„ a Fondului.
(6) Consiliul director Ó∫i aprob„ propriile reglement„ri de
organizare ∫i func˛ionare.
Art. 19. — (1) Activitatea curent„ a Fondului este
condus„ de directorul executiv, numit de primul-ministru, la
propunerea consiliului director ∫i cu condi˛ia Óndeplinirii
cerin˛elor de preg„tire ∫i de experien˛„ profesional„,
impuse de natura activit„˛ii Fondului.
(2) Directorul executiv va fi ajutat Ón Óndeplinirea
atribu˛iilor sale de c„tre un director adjunct, angajat Ón
condi˛iile legisla˛iei muncii.
Art. 20. — Directorul executiv al Fondului are
urm„toarele atribu˛ii:
a) conduce activitatea compartimentelor de specialitate
ale Fondului;
b) supravegheaz„ ∫i Óndrum„ activitatea sucursalelor
zonale ale Fondului;
c) asigur„ colaborarea Fondului cu autorit„˛ile
administra˛iei publice centrale ∫i locale, precum ∫i cu
organiza˛iile neguvernamentale;
d) asigur„ elaborarea rapoartelor ∫i a oric„ror alte
materiale, inclusiv a bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i a
raportului anual de activitate, care se supun analizei ∫i
aprob„rii consiliului director;
e) aprob„, Ón limitele competen˛ei stabilite de prezenta
lege, eliberarea de fonduri b„ne∫ti c„tre sucursalele zonale
ale Fondului;
f) informeaz„ periodic consiliul director asupra stadiului
de implementare a proiectelor.
Art. 21. — (1) Directorul executiv este reprezentantul
legal al Fondului Ón rela˛iile cu persoanele fizice ∫i
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persoanele juridice, precum ∫i Ón fa˛a autorit„˛ii
judec„tore∫ti.
(2) Directorul executiv angajeaz„ ∫i concediaz„, Ón
condi˛iile legii ∫i ale reglement„rilor interne ale Fondului,
personalul acestuia. De asemenea, Óncheie contracte cu
colaboratori externi, Ón considerarea termenilor de referin˛„,
pe o durat„ determinat„.
(3) Directorul executiv Óncheie orice fel de acte juridice
circumscrise scopului Fondului ∫i angajeaz„ patrimoniul
acestuia, Ón conformitate cu reglement„rile aprobate de
consiliul director.
Art. 22. — (1) Organigrama Fondului este aprobat„ de
c„tre consiliul director, la propunerea directorului executiv.
(2) Œn cadrul organigramei este prev„zut ∫i un birou
pentru rela˛ia cu grupurile s„race de etnie rom„, precum ∫i
personal suplimentar Ón cadrul structurilor existente, implicat
Ón derularea proiectelor ∫i programelor integrate pentru
grupurile s„race de etnie rom„, o dat„ cu punerea la
dispozi˛ie a resurselor financiare necesare func˛ion„rii, a
spa˛iului necesar, conform art. 35, precum ∫i a resurselor
financiare necesare pentru finan˛area acestor tipuri de
proiecte ∫i programe.
Art. 23. — (1) Salaria˛ii Fondului sunt Óncadra˛i cu
contract de munc„ Ón condi˛iile legisla˛iei muncii.
Colaboratorii externi ai Fondului sunt recruta˛i prin selec˛ie,
Óncheindu-se cu ace∫tia angajamente contractuale.
(2) Structura personalului ∫i a colaboratorilor, drepturile
∫i obliga˛iile acestora, inclusiv sub aspectul nivelului
salariz„rii ∫i contravalorii presta˛iilor, se stabilesc prin
reglement„rile Fondului.
(3) Œn leg„tur„ cu gestionarea fondurilor b„ne∫ti ∫i a
celorlalte bunuri din patrimoniul Fondului, oricare dintre
persoanele prev„zute la alin. (1) poate fi subiect activ al
infrac˛iunilor de serviciu sau Ón leg„tur„ cu serviciul.
CAPITOLUL III
Patrimoniul Fondului
Art. 24. — (1) La data constituirii Fondului, patrimoniul
acestuia este alc„tuit din:
a) dreptul de folosin˛„ asupra bunurilor puse la
dispozi˛ie de Regia Autonom„ îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“, potrivit legii;
b) dreptul de folosin˛„ asupra echipamentului de birotic„
∫i de comunica˛ii procurat din fonduri nerambursabile,
provenite de la organisme financiare interna˛ionale.
(2) Resursele financiare ale Fondului provin:
a) de la organisme financiare interna˛ionale;
b) din dona˛ii ale persoanelor fizice ∫i persoanelor
juridice, din ˛ar„ ∫i din str„in„tate, ∫i din sponsoriz„ri, care
pot fi utilizate Ón conformitate cu prevederile art. 26
alin. (1), precum ∫i pentru extinderea modalit„˛ilor de
combatere a s„r„ciei;
c) din dob‚nzi Óncasate la disponibilit„˛ile Ón lei ale
Fondului ∫i dob‚nzi r„mase neutilizate de la proiecte,
destinate exclusiv pentru finan˛area proiectelor;

d) din venituri proprii realizate din prestarea de servicii
de instruire, asisten˛„ ∫i consultan˛„ Ón domeniul dezvolt„rii
sociale, care vor fi utilizate pentru completarea fondurilor
destinate acoperirii
cheltuielilor de organizare ∫i
func˛ionare ale Fondului, precum ∫i finan˛„rii de proiecte;
e) de la bugetele locale, Ón limitele aprobate de
consiliile locale sau de consiliile jude˛ene, dup„ caz;
f) de la bugetul de stat, Ón limita echivalentului Ón lei a
12,4 milioane dolari S.U.A., din care echivalentul Ón lei a
300.000 dolari S.U.A. pentru asigurarea condi˛iilor necesare
extinderii activit„˛ii Fondului ca urmare a implic„rii Ón
preg„tirea proiectelor ∫i programelor integrate privind
grupurile s„race de etnie rom„.
(3) Sumele care se acord„ anual sub form„ de
transferuri de la bugetul de stat vor fi prev„zute Ón bugetul
Ministerului Finan˛elor Publice.
(4) Disponibilit„˛ile Fondului se p„streaz„ Óntr-un cont
deschis la o banc„ ∫i sunt purt„toare de dob‚nd„.
(5) Pentru desf„∫urarea activit„˛ii Fondului, Ón primele
3 luni de la Ónfiin˛are finan˛area cheltuielilor se asigur„ din
bugetul de stat, pe seama Fondului de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, nivelul sumelor necesare urm‚nd a fi
aprobat prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 25. — Patrimoniul Fondului este administrat de
directorul executiv, Ón conformitate cu regulamentul adoptat
de consiliul director.
Art. 26. — (1) Resursele financiare ale Fondului sunt
utilizate pentru:
a) finan˛area de proiecte;
b) finan˛area de programe cu abordare integrat„;
c) acoperirea cheltuielilor proprii, impuse de buna
func˛ionare a Fondului.
(2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului pentru
proiecte se face numai pe baz„ de selec˛ie ∫i concurs,
potrivit reglement„rilor adoptate de consiliul director.
(3) Plafoanele maxime ale contribu˛iei financiare a
Fondului la realizarea proiectelor, precum ∫i costurile
eligibile sunt stabilite prin reglement„ri ale Fondului.
(4) Detalierea destina˛iilor resurselor financiare ale
Fondului este prev„zut„ Ón reglement„rile adoptate de
consiliul director.
Art. 27. — Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru:
a) achizi˛ionarea de terenuri ∫i cl„diri;
b) opera˛iuni speculative de orice tip;
c) achizi˛ionarea de valori mobiliare;
d) construc˛ii ∫i amenaj„ri pe terenul unor proprietari,
persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ,
altele dec‚t cele care fac obiectul de preocupare al
Fondului;
e) Óntre˛inerea ∫i alte costuri ulterioare finan˛„rii,
necesare bunei func˛ion„ri a infrastructurii rezultate ca
urmare a execut„rii proiectelor;
f) alte opera˛iuni prev„zute Ón reglement„rile adoptate
de consiliul director.
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CAPITOLUL IV
Func˛ionarea Fondului
SECﬁIUNEA 1
Dispozi˛ii generale

Art. 28. — (1) Œn demersul de finan˛are a proiectelor,
Fondul efectueaz„ urm„toarele opera˛iuni:
a) promovarea ∫i difuzarea informa˛iilor c„tre public cu
privire la propria activitate ∫i la proiectele pe care le poate
finan˛a, precum ∫i facilitarea, la nivelul beneficiarilor Ón
procesul de identificare ∫i ierarhizare a nevoilor acestora ∫i
al elabor„rii proiectelor;
b) organizarea procesului de evaluare, selec˛ie ∫i
aprobare a propunerilor de proiecte primite de la
beneficiari;
c) Óncheierea acordului de grant cu reprezentan˛ii
beneficiarilor ori cu organiza˛iile intermediare, dup„ caz;
d) organizarea programelor de instruire ∫i schimb de
experien˛„ pentru reprezentan˛ii beneficiarilor;
e) plata sumelor afectate realiz„rii proiectelor;
f) monitorizarea, supravegherea ∫i evaluarea execut„rii
proiectelor;
g) constatarea realiz„rii obiectivelor prev„zute la nivelul
acordului de grant.
(2) Desf„∫urarea opera˛iunilor prev„zute la alin. (1) este
stabilit„ Ón reglement„rile Fondului.
Art. 29. — Œn cursul efectu„rii opera˛iunilor prev„zute la
art. 28, Fondul intr„ Ón raporturi juridice contractuale cu
diferi˛i parteneri, cum sunt: agen˛i de pia˛„, organiza˛ii
neguvernamentale, autorit„˛i ale administra˛iei publice locale
∫i persoane fizice.
SECﬁIUNEA a 2-a
Œncheierea ∫i executarea acordului de grant

Art. 30. — (1) Acordul de grant se Óncheie, Ón form„
scris„, Óntre Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de
o parte, ∫i reprezentan˛ii beneficiarilor, Ón numele ∫i pe
seama acestora, pe de alt„ parte. Œn cazul grupurilor
dezavantajate, acordul de grant se Óncheie Óntre Fond,
reprezentat de directorul executiv, de pe o parte, ∫i
organiza˛ia intermediar„, Ón nume propriu ∫i pe seama
grupurilor, pe de alt„ parte.
(2) Con˛inutul-cadru al acordului de grant este stabilit
prin reglement„ri ale Fondului.
Art. 31. — Plata grantului se face Ón lei, Ón condi˛iile
stabilite prin acordul de grant, la cursul de schimb al
valutei ob˛inut de Fond Ón urma licita˛iei valutare din ziua
efectu„rii pl„˛ii.
Art. 32. — (1) Utilizarea grantului Ón alte scopuri dec‚t
cele prev„zute Ón acordul de grant este interzis„ ∫i atrage
desfiin˛area acordului de grant, f„r„ interven˛ia instan˛ei
judec„tore∫ti sau a celei de arbitraj, dup„ caz.
(2) Œn cazul Ón care se constat„ utilizarea granturilor Ón
alte scopuri dec‚t cele prev„zute Ón acordurile de grant,
recuperarea sumelor granturilor de la respectivii beneficiari
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se efectueaz„ conform legisla˛iei Ón vigoare privind modul
de utilizare a fondurilor publice, de c„tre Fond Ómpreun„ cu
organele fiscale competente, pe perioada func˛ion„rii
Fondului, iar dup„ Óncetarea func˛ion„rii acestuia, de c„tre
organele fiscale competente.
Art. 33. — (1) Contractele dintre beneficiarii grantului ∫i
ter˛i furnizori ∫i prestatori de servicii se Óncheie Ón form„
scris„ ∫i constituie titluri executorii.
(2) Contractele prev„zute la alin. (1) trebuie s„ cuprind„
men˛iuni referitoare la acordul de grant, la grant ∫i la
implicarea Fondului.
(3) Pe bunurile rezultate din executarea contractelor
prev„zute la alin. (1) furnizorul, antreprenorul ∫i prestatorul
de servicii au obliga˛ia s„ aplice, Ón orice form„ ∫i la
vedere, emblema ∫i celelalte semne distinctive ale
Fondului, stabilite prin reglement„rile acestuia.
Art. 34. — Dac„ Ón cursul execut„rii acordului de grant
se constat„ Ónc„lc„ri ale obliga˛iilor contractuale sau
nesocotiri ale dispozi˛iilor prezentei legi ∫i ale prevederilor
din reglement„rile Fondului, acesta poate proceda la
suspendarea execut„rii p‚n„ la remedierea deficien˛elor
constatate sau rezilierea acordului de grant, f„r„ interven˛ia
instan˛ei judec„tore∫ti ori a instan˛ei de arbitraj.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
Art. 35. — Regia Autonom„ îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“ va pune la dispozi˛ia Fondului un
imobil adecvat pentru sediul acestuia, care s„ asigure ∫i
spa˛iul necesar desf„∫ur„rii activit„˛ii Biroului pentru rela˛ia
cu grupurile s„race de etnie rom„.
Art. 36. — Pe toat„ perioada ini˛ierii, elabor„rii,
evalu„rii, selec˛iei, aprob„rii ∫i realiz„rii proiectelor,
beneficiarii, respectiv reprezentan˛ii acestora, ∫i facilitatorii
ori organiza˛iile intermediare, dup„ caz, au dreptul la
asisten˛„ juridic„ gratuit„ din partea autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale de pe raza jude˛ului, indiferent
de nivelul ierarhic al acestora, pentru preg„tirea ∫i
Óncheierea oric„ror acte juridice aferente prezent„rii unui
proiect spre finan˛are de c„tre Fond.
Art. 37. — Comitetul de conducere a proiectului
organizeaz„ ∫i conduce contabilitatea drepturilor ∫i
obliga˛iilor patrimoniale Ón partid„ simpl„, Ón conformitate cu
prevederile Legii contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„, cu
avizul organelor teritoriale competente ale Ministerului
Finan˛elor Publice.
Art. 38. — Œn termen de 15 zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi, vor fi numi˛i membrii consiliului
director, precum ∫i directorul executiv al Fondului.
Art. 39. — Œn termen de 90 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi, consiliul director va adopta
reglement„rile Fondului, va aproba organigrama acestuia ∫i
va proceda la angajarea personalului necesar desf„∫ur„rii
activit„˛ii.
Art. 40. — (1) Organele abilitate prin lege efectueaz„
controlul asupra modului Ón care sunt utilizate sumele
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corespunz„toare finan˛„rii Fondului, provenite de la bugetul
de stat, bugetele locale ∫i din Ómprumuturi acordate statului
rom‚n de organisme financiare interna˛ionale.
(2) Membrii consiliului director, directorul executiv ∫i
personalul Fondului nu r„spund pentru ac˛iunile sau
inac˛iunile beneficiarilor de granturi care Óncalc„
reglement„rile Fondului, dup„ probarea respect„rii de c„tre
Fond a prevederilor acordurilor de grant Óncheiate, respectiv
suspendarea ori sistarea finan˛„rii proiectului ∫i/sau
aplicarea legisla˛iei Ón materie.
Art. 41. — Sumele provenite din Ómprumuturi,
contractate de statul rom‚n cu organisme financiare
interna˛ionale ∫i utilizate pentru finan˛area Fondului, Ón
vederea realiz„rii scopului acestuia, reprezint„ angajamente
∫i responsabilit„˛i ale statului rom‚n ∫i se ramburseaz„ de
c„tre Ministerul Finan˛elor Publice.
Art. 42. — La Óncetarea duratei de func˛ionare,
resursele financiare neutilizate ale Fondului se fac venit la
bugetul de stat.
N O T √:

1. Red„m mai jos art. II din Ordonan˛a Guvernului
nr. 120/2000 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 129/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„:
îArt. II. — (1) Pentru proiectele de activit„˛i generatoare
de venit, aflate Ón curs de finan˛are la momentul intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e, Ónaintea Ónchiderii lor,
membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate
s„rac„, grup care a dob‚ndit personalitate juridic„ Ón baza
prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, pot
constitui, potrivit procedurilor stabilite de Fond, o nou„
persoan„ juridic„ Ón una dintre formele de asociere
prev„zute la art. 23*) alin. (1) din Legea nr. 129/1998,
astfel cum a fost modificat„ ∫i completat„ prin prezenta
ordonan˛„.

(2) Proprietatea asupra bunurilor rezultate Ón urma
execut„rii proiectelor de activit„˛i generatoare de venit,
finan˛ate de Fond, revine, cu obliga˛ia asigur„rii Óntre˛inerii
acestora, persoanei juridice nou-constituite Ón condi˛iile
alin. (1). Œn aceast„ situa˛ie, persoana juridic„ prev„zut„ la
art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 Ónceteaz„ s„
fiin˛eze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.
(3) Œn situa˛ia Ón care membrii grupului productiv
provenit dintr-o comunitate s„rac„ nu se constituie Óntr-o
nou„ persoan„ juridic„ potrivit alin. (1), proprietatea asupra
bunurilor rezultate Ón urma execut„rii proiectelor finan˛ate
de Fond revine unit„˛ilor administrativ-teritoriale sau
unit„˛ilor de interes public local, cu avizul Fondului.“
2. Red„m mai jos art. II din Ordonan˛a Guvernului
nr. 28/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 129/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„, cu referire la
art. 24 alin. (3):
îArt. II. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ modific„rile care decurg din aplicarea
prezentei ordonan˛e Ón bugetul de stat ∫i Ón bugetele
ordonatorilor principali de credite pe anul 2004, la
propunerea acestora.“
3. Red„m mai jos art. II din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 129/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
func˛ionarea Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„:
îArt. II. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile care decurg din aplicarea prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ Ón structura bugetului de stat ∫i Ón
structura ∫i volumul bugetelor Secretariatului General al
Guvernului ∫i al Ministerului Finan˛elor Publice.“

*) Art. 23 a devenit Ón forma republicat„ art. 5.
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