Proces - verbal al 9edin+eiComisiei de Ecologie, protec+iamediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 20.01.2022, ora 10

Prezenti: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Gram Anamaria
Alina, Muresan Manuela, Florescu Adrian Constantin, Stoica loana
Absenti: Purcarea Sorin, Maxim Marius catalin, Comanici Ancuja
Sorina.

§edinta comisiei se desfa9oaraTn mod mixt, prezen@fizica 9i prin
mijloace electronice, printr-o platforrna online de videoconferinla,
conformprevederilorH.C.G.M.B.nr. 94/2020.

Ordinea de zi: prima dezbatere cu ONG-urile pentru bugetul
Municipiului Bucuresti 2022 9i subordonate Tn domeniile mediu 9i
protecjia animalelor.
Au fOBt invitaji la aceasta sedin@ din partea Primariei Municipiului
Bucure9ti Direcjia de Mediu, ALPAB, ASPA, Gradina zoologica, Direcjia

Relajia cu ONG-uri (pentru bugetul finanlarii nerambursabile pentru
ONG-uri).
Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bunaziua, tuturor
va pun acum pe chat link catre Monitorul oficial al primariei 9i la
hotararea 243 cat 9i anexa, care este regulamentul. Apoi avem
hotararea 130/2021, care conform legii 350 aproba anual Tn30 de zile de
la aprobarea bugetului capitalei, programul anual de finanlart pe acest
domeniu, adica mediu 9i protec jia animalelor. Aceste 3 link-uri Tmpreuna

cu legea 350 au oferit cadrul institujional Tn baza caruia s-a desfa§urat
sesiunea de proiecte 9i aplicajii de anul trecut, evaluarea lor 9i a9a mai
departe.

Pentru a avea o ordine azi Tncare discutam, luam feedback de la
dumneavoastra, ce acjiuni, ce proiecte vedeji necesare9i de asemenea
pe partea birocratica, pe partea legislativa, ce ar trebui sa Tmbunatajim,
pe partea de calendar. Ca sa discutam mai bine cu dumneavoastra
astazi, regula va fi sa va inscrieji pe chat-ul de webex 9i voi da cuvantul
in ordine
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Pentru a face cateva comentariide Tnceput,ca procedura din ce
am revizuit eu Tntre9edinja de saptamana trecuta 9i 9edinja de astazi la
care sunteji invitaji, ordinea Tncare se desfa9oara toate aceste proceduri

administrative este urmatoarea:mai Tntai se aproba bugetul local al
municipiului Bucure9ti. El va fi aprobat cel mai probabil in cursul lunii
februarie, nu a9 putea sa va spun cand. Conform legii 350, Tn30 de zile
de la aceasta aprobare, municipiul Bucure9ti trebuie sa aprobe acest
program anual al finanlarilor nerambursabile cu o suma 9i va propun
deja daca doriji pute}i sa avansa{i 9i dumneavoastra ce suma consideraji
ca ar putea municipiul Bucure9ti sa propuna un buget anul acesta. Anul
trecut au fost acordali 1400000RON pe aceste doua domenii 9i daca nu

ma Tn9el,din informajiile pe care le avem, s-au absorbit pujin peste
500000 RON din suma respectivafiind vorba de un calendar foarte mic
din pacate de implementare.Anul acesta ne propunemsa avem o suma
mai mare sau egala cu cea de anul trecut dar care sa fie absorbita

integral. Aceasta ar fi o discujie. Dupa acest program anual, ce suma
considerali ca ar putea sa fi alocata pe cele doua domenii? Anul trecut
au fost Tmparjili banii jumi-juma, 700000 pentru protec ga animalelor,
700000 pentru protecjia rhediului. Eu am propus o suma de 4 milioane Tn
9edinja trecuta, poate este prea mare pentru capacitatea de absorbjie a
ONG-urilor pe aceste 2 domenii din Bucure9ti. A9tept 9i opinia
dumneavoastra pe subiectul acesta. Dupa aprobarea acestui program,
care cuprinde suma respectiva, iI vedeji aici la acte interne, in anexa la
hotararea 130, ultimul link de pe chat, vedeji aici, publicarea programului
anual este primul punct, urmeaza publicarea anunjului de participare pe
legea 350, a termenului limita de depunere 9i a intregii documentajii
necesare. 'inainte de publicarea anunjului, trebuie sa ai in vigoare un
regulament de acordare a finanlarilor nerambursabile,care sa poata fi
aplicat. Noi avem un asemenea regulament, este primul link pe care vi Iam trimis, el ar putea sa fie Tmbunatalit. La art. 16 la prevederi bugetare,

la articolul 16 din regulamentavem bugetul pentru anul 2021. Aici
regulamentul presupun ca ar trebui modificat pentru a include suma care

va fi alocatain acestan pe buget.in continuare,daca ne uitampe
domeniile respective care au fost propuse ta finanjare in anul 2021,
acestea se regasesc la articolul 10, obiectiv general, obiective specifice,
activitali eligibile. Avem aici programul de finanjare nerambursabila 9i
propunere sa sprijine inijiative Tn cele doua domenii ale persoanelor
fizice 9i juridice fara scop patrimonialdin municipiul Bucure9ti 9i avem
pentru protectia mediului inconjurator, sunt 9ase subdomenii, susjinerea
9i promovarea protecjiei mediului prin utilizarea unor mijloace de
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transport ecologice, primul. 2: imbunatalirea calitalii aerului Tnmunicipiul
Bucure9ti, dezvoltarea spiritului civic 9i ecologic urban, prin activitali de
voluntariat este al treilea subdomeniu, cre9terea suprafe+elor 9i a calita+ii
spajiilor verzi urbane, al patrulea. Conservarea 9i protec+ieiresurselor
naturale, 5. lgienizarea 9i Tnfrumusejarea spajiului public este al 9aselea.

§i apoi sunt puse toate activitalileeligibile, Ie gasili in regulamentla
pagina, in anexa de fapt, la pagina 5. lar pentru domeniul protecjia
anirnalelor sunt mai multe subdomenii, iar activitalile eligibile sunt foarte
multe. Aici daca aveji cumva comentarii, puteji sa le transmiteji astazi
puteji sa le transmiteji 9i Tnscris catre comisie, adresa emanuel.danca@
pmb.ro, domnul secretar al Comisiei, secretar tehnic, de asemenea
puteji sa ne propuneIi, cum spuneam sugestii de cifre pe care sa le
bugetam, noi consilierii generali din Comisia de Mediu vom discuta
despre acestea, vom transmite primarului general propunerile
dumneavoastra bugetare 9i vom face 9i advocacy pentru ele din calitatea

de considerifiindca bineTnjelestoate aceste propuneribugetaresunt la
concuren@cu alte propuneribugetaredin alte domenii,nu neaparat pe
finan+ari nerambursabile ci privind Tntreg bugetul municipiului Bucure9ti

in acest an, el fiind Tn plina desfa9urareTnaintede a fi propus catre
public de primarul general. Dupa ce putem modifica acest regulament 9i
in urma dezbaterii cu dumneavoastra 9i propunerilor dumneavoastra, el
poate fi modificat prin amendamentTnConsiliul General.Aceasta ar fi a
treia parte a procesului. De asemenea, sunt cuprinse Tn regulament o

serie de etape pe procedura de selecjie, documentajiilesolicitanjilor,
persoane fizice sau ONG-uri sunt cuprinse Ia art. 28 9i poate pe
feedbackde anul trecut, puteji sa ne spuneji la feI ce a funcjionat 9i ce

nu, ca sa putem Tmbunatali.
La feI, avem criteriilede acordarepe
regulament 9i de evaluare pe proiecte Ia art. 29 9i 30, apoi sunt cateva
specificaIii privind comisia, procedura de evaluare 9i apoi partea de
evaluare efectiv, de raportare 9i control Tncepede la art. 59 unde sunt

cuprinse documentele necesare 9i termenele pentru acestea. Cum
spuneam, daca noi nu vom modifica pentru anul 2022 acest regulament,
el poate ramane Tn vigoare, Tnsadaca Tl modificam, fie ca se adauga
domneii, subodmenii la cele 2 domenii principale sau se schimba o parte
din documentaIii din criteriile de evaluare sau din zona de raportare 9i
control, acest lucru nu se poate face decat prin hotarare de Consiliu

General. §i atunci, din pacate, acest proces Tntarzie anunjul de
participare,care ar trebui sa fie urmatorul pas al acestei proceduri de
derulare a programului. Dupa ce s-a facut anunjuI de participare, ceea
ce eu estimez ca bugetul asta adoptat Ia un moment dat in luna februarie
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a acestui an, noi putem sa adoptam Tn Consiliul General la maxim 2
saptamani

dupa

adoptarea

bugetului

9i aceasta

hotarare

privind

programul anual. Asta ar Tnsemnaca cel tarziu Tnluna martie anunjuI de

participare poate fi facut din punctul meu de vedere. insa daca se
Tntarziepentru ca trebuie sa aducem amendamente la acest regulament,
se ia din calendarul de implementare al proiectelor acel Hmp. Nu poate fi
publicat anunjuI de participare Tnabsenja unui regulament valabil. Puteji
sa ma contraziceji, va rog, daca gre9esc, doamnaAndrei sau Chirila pe

acestsubiect

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcjia Relafia cu
ONG-uri

Buna ziua.
Din informajiile pe care dumneavoastra le-aji transmis, sunt perfect
corecte. Tocmai ce discutam cu colegii mei de la DATJ 9i Tntradevarmiau reconfirmat faptul ca daca facem modificiri pe regulament, acesta va
trebui sa stea din nou Tndezbatere publica 30 de zile 9i atunci evident ca
ne ducem mai departe cu inca o luna.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Deci practic la adoptareaacestui regulamentinainte de a fi adoptat
in Consiliul General, va trebui sa stea din nou Tndezbatere publica 30 de
zile, deci pe langa timpul efectiv Tn care avem dezbateri 9i aducem
modificari acestui regulament,dupa ce o forma este adoptata, ea va sta
din nou Tn dezbatere publica 9i va sta din nou 9i apoi este adoptat Tn
Consiliul General. Dar Tntrebareaeste putem sa funcjionam daca nu
aducem modificari pe acest regulament anul acesta pe programul de
finanlari? Eu din cate am citit, mi se pare ca da, fiindca Tn hotarare eI se
aplica din anul 2021, adica este Tnvigoare 9i in prezent pentru toli anii
daca nu i se aduc modificari sau nu este adoptata o alta o hotarare.

Singurul Ioc in care Tntradevarar trebui poate modificat dar poate fi
modificat 9i printr-o hotarare de consiliu separata zic eu, cea prin care
aprobam programul, este acel articol 16 in care sunt prevazute

finanlarilepentru 2021.
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Haideji sa supunem la vot ordinea de zi. Discujie cu ONG-urile pe
programul de finan pri nerambursabile pe legea 350/2005 in anul 2022.

sa aplicamprocedurade vot verbal.
Ciceala pentru.
Nicolaiepentru.
Gram pentru.
Mure9anpentru.
Florescu pentru.
Doamna Stoica?

5 voturi pentru din cei 6 prezenji.
Muljumesc.

Reluand discuIia, avem intervenIii pe chat. TntaiAlex Oprija de la

GIC Ci9migiune spune ca perioadade implementare
a fost de circa
doua luni Tn 2022. Da, cam aceastaa fost practic, poate doua luni 9i
jumatate maxim. inca doua saptamani pentru raportare 9i control.
Doamna consilier Gram, va rog.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Apropo de discuIia pana Ia ... detaliat daca e aplicabil sau nu
pentru 2021, a9a constat 9i eu pentru ca articolul 1 din hotararea de
Consiliu General 243/2021 spune ca se aproba regulamentula9a
incepandcu anul 2021. Deci Tncepand
cu anul 2021, nu este exclusiv
pentru anul 2021, dar trebuie modificat adica trebuie modificat bugetul,
adica daca nu ramane 1 milion 400000 ca 9i anul trecut, poate ramane 9i
acelasi... de discutii. Daca a fost...

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Dar oricum trebuie sa avem 9i hotararea privind programul anual,
care nu poate fi aprobata inainte de aprobarea bugetului local. Ci avem

un termen maxim de la adoptarea bugetului local pentru adoptarea
acelui program anual. Dar muljumesc pentru lamuriri. A9a am interpretat
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9i eu ca regulamentul se aplica incepand cu anul 2021, A9a scrie Tn
hotarare. Dar Tntradevareste acel articol 16 din anexa unde se prevad

pentru anul 2021 care sunt finanlarile,nu cred ca ne incurca din
momentul Tncare putem adopta hotararea.

O alta Tntrebarejuridica pe care o am tocmai pe zona de calendar

tot pentru doamna Andrei, regulamentuldaca Ti aduce modificari cu
siguran+a putem sa-i aducem modificari. E 9i Tnainteaadoptarii bugetului
local tocmai pentru a nu pierde timpul 9i Tntr-unfeI de asta suntem 9i
astazi aici.

Doamna Director ExecutivAndrei Gabriela – Directia Relafia cu
ONG-uri

A9a este. Doar ca noi va trebui sa trecemTnacel regulamentun
buget, iar temerea mea este ca bugetul pe care TI vom trece in
regulament nu va fi acela care va fi 9i votat Tnfapt de catre Consiliul
General.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Dar este necesardin punct de vedere juridic ca in regulamentsa
fie trecut bugetul anual tocmai fiindca observ acum ca ne Tncurca
prevederea de la articolul 16 privind anul 2021.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela– Directia Relafia cu
ONG-uri

Da, este necesarsa fie trecut cu menjiuneafaptului a9a cum este
scris 9i pe chat in cazul Tn care este vorba doar despre aceasta

modificare Tn cazul acesta pe articolul 16 din regulament, acela se
invoca Tncaz de excepjie 9i nu mai este necesarsa stea Tndezbatere
publica 30 de zile pentru ca se modifica doar un articol unde este stipulat
bugetul nu ceva de fond care are care ar afecta Tn fapt 9i procedura de
evaluare sau de selecjie sau de implementarea proiectelor efectiv.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Dar fmi puteji justifica rog frumos sa din legea 350 faptul ca e
necesar sa trecem Tnregulament Tnfiecare an sa modificam 9i sa trecem

care este pentruanul respectivsuma?
Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relafia cu
ONG-uri

Ma uit Tnlege doar ca acest regulamenta trecut 9i pe la Directia
Juridic 9i ma gandesc ca daca ace9tia nu au avut o mentine Tncazul asta

din punct de vederejuridic este obligatoriusa trecem 9i suma pentru ca
programul anual pe bazeaza pe regulament, regulamentulse bazeaza
pe programul anual, unde este stipulat bugetul 9i a9a mai departe. Adica
nu vad cum ar putea exista...

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Sunt de acord, cu toate acestea, mi se pare ca ne provoaca

intarzieri. Trebuie neaparat verificat cu prioritate acest aspect din punct
de vedere juridic, astfel Tncatsa nu avem Tntarzieridin aceasta cauza.
Dar oricum din ce spuneji dumneavoastra,pare ca am putea oricum sa

modificam regulamentul pe alte aspecte, dupa ce am venit cu
propunerile, dupa ce ONG-urile au venit cu propunerile, dupa ce a stat in

dezbatere publica 30 de zile 9i adoptarea bugetului pentru aceste

modificarinu are vreo relevanta.Putemsa facemasta si Tnaintede

adoptarea bugetului 9i Tn paralel cu adoptarea bugetului local. Corect?

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcjia Relajia cu

ONG-uri

Da.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Deci va rog sa verificam Tmpreuna acest aspect,
dumneavoastra fiind direcjia principala care deruleaza acest program,
Direc jia de Mediu fiind suport,

cred ca aveji cumva obligatia

sa

raspundemacestor cerin+e9i sa faceji astfel Tncatcalendarulsa fie cat
mai lung cu putinB anul acesta 9i Tntoli ceilalji ani, sa eliminam aceste
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mici etapele administrativedaca este posibil sau sa le facem din timp
care poate sa fie Ia feI de important sa facem lucrurile din Hmp 9tiind care

sunt etapele administrative9i 9tiind foarte bine care este legea 9i 9tim
foarte bine articolele din regulament.

Urmatoarea la cuvant este doamna Lavinia Andrei de la Terra
Mileniul III, spune ca Protec+iaMediului, priorita+ilepe Protecjia Mediului
din regularnentsunt foarte limitative 9i ar trebui extinse. Aveji cumva un
exempluce alt subdomeniuvedeji ca lipse9tedin regulamentca sa ne
dam seama daca Tntradevarlipse9te sau poate fi subsumat celor deja
existente?

Doamna Andrei Lavinia – Terra Mileniul III

Muljumesc. Buna ziua. Noi ne ocupam de partea de schimbari
clirnatice, care nu o regasesc in regulament,de asemenea componenta

asta de educa+iepentrumediu care nu o regasesc,poate poate de
interes pentru pentru Primaria Municipiului Bucure9ti iar curnva daca
este adevarat, noi nu am aplicat anul trecut, dar daca este adevarat ca
perioada de irnplementare a fost de doua luni, doua luni 9i jumatate, asta
Tnseamnaproiecte foarte scurte 9i foarte greu de implementat. Veji avea
in vedere 9i aspectul acesta. Muljurnesc.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Muljumesc frumos. Deci schimbari climatice 9i educajie pentru
mediu.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia RelaIia cu
ONG-uri
Daca fmi permiteji sa intervin, la activitalile pentru ... protecjia
mediului Tnconjurator, exista componenta campanii de con9tientizare

privind importanja conservarii 9i protejarea resurselor naturale. Deci o
campanie de comunicare care este protecjia mediului Tnconjuratoreste
eligibila Tn acest caz, ea exista, poate fi depusa ca 9i proiect.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Oi partea de schimbari climatice, ne puteji detalia?
8

Doamna Andrei Lavinia – Terra Mileniul III
E destul de greu sa detaliez pentru ca e destul de vasta.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia RelaTiacu
ONG-uri
Ma scuzali ca va Tntrerup.A fost lasata vasta tocmai pentru a putea
cuprinde campanii de comunicare, campanii de con9tientizare.
Doamna Andrei Lavinia – Terra Mileniul III

Nu m-aji injeles. Componenta de schimbari climatice spuneam ca
este foarte vasta 9i asta poate sa Tnsemnede la planuri de acjiune
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul
municipiului Bucure9ti pana Ia tot ce Tnseamnaeducajie 9i con9tientizare
pe partea de schimbari climatice. O sa scriu, o sa va trimit cateva
aspecte, o sa recomand ceva Tnscris.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Perfect.Muljumimtare mult.

Avem acum un alt inscris la cuvant cred, domnul Stanciu pe
regulament, spLIne ca trebuie Tmbunatalitin special pe partea de
verificare control pentru validare voturi. Ne puteji spune Ia ce va referiti
va rog?

Domnul Stanciu Danut – Preocupati de viitor

Da. Muljumesc pentru cuvant. Sunt doua probleme. Una limitarea
accesului la acest vot a fost doar electronic 9i vreau sa va spun...

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
O clipa, va rog, va Tntrerupfiindca noi nu vorbim acum de proiectul
de bugetare participativa, Ie implementeaza primaria Tnurma proiectelor

propuse de ONG-uri sau cetajeni.Azi vorbim de alt proiect de consiliu,
se refera la finantarile nerambursabile pentru proiecte pe care le
9

implementeaza

ONG-urile,

nu

primaria.

Deci

ONG-urile

propun

proiectele 9i tot ele Ie duc la capat. Primaria doar finanjeaza pe legea
350/2005.
Urmeaza doamna Cristina vaileanu de la Fundajia Comunitara

Bucure9ti. Dore9te sa discutam pe regulament. va rog, doamna
vaileanu.

Doamna vaileanu Cristina – Fundatia Comunitara Bucure$ti

Buna ziua. Multumesc pentru aceasta... Eu vroiam sa vorbesc un
pic despre lucrurile procedurale. §i noi dam finanlari la Funda Tia
Comunitara Bucure§ti, dar normal ca tot constrangerile sunt altele pe
bani publici, legea 350, dar avem cateva lucruri de ridicat 9i de adus Tnin
atenjie. A9a cum ag spus, o data calendarulde anul trecut a fost foarte
strans 9i a defavorizat organizajiile mici 91 care ar fi putut sa aplice
pentru ca na 9i birocrajia pe bani publici este mai mare 9i intelegem
lucrul asta, dar nu toata lumea are timpul 9i capacitatea sa faca deci asta
a exclus cumva destul de multe organizajii care ar fi putut sa faca treaba

in zona asta pentruca pana la urma cantitateade hartii ca sa spun a9a
sau de birocratie e aceea9i pentru un grant pe care iI oferili de 10000 de
RON 9i pentru unul de 100000 RON. in acela9i timp, am vazut ca 9i

depunerea proiectelor9i rapoartele, 9i vorbim despre un program de
finantari nerambursabile pe mediu, implica foarte multi hartie scrisa,
depusa. Poate ca e o solujie 9i depunerea electronica. §tim ca exista, ca
trebuie semnate o gramada de lucruri, dar astea pot fi scanate 9i trimise,
la feI gUm ca trebuie respectata pana cand intra proiectele, aplicajiile
primite, pana cand intra propunerile de proiecte in jurizare, trebuie sa fie
cumva secrete, dar astea pot fi trimise Tntr-oarhiva parolata de exemplu,

la o adresa de email 9i apoi pnn SMS, parola la secretarul,la
secretariatul comisiei tehnice de exemplu ca sa fie deschise doar cand
sunt cand Tncep sa fie evaluate 9i Ia feI la raportare 9i acolo Tnseamna

foarte multi hartie care se consuma. La feI ne gandim ca ar putea exista
ni9te modalitati Tn care sa poata fi'primite electronic. in ceea ce prive9te

persoanele fizice, documentele pe care le cere regulamentul sunt
specifice persoanelorfizice autorizate, de aceea exclude de exemplu
grupurile de initiativa sa spunem a9a de inijiativa civica unde ar putea o
persoana din grup sa depuna un proiect. La Sectorul 2 9tiu ca am dat
acest feedback §i cand a fost consultarea publica la Sectorul 2, de
exemplu Tn regulamentul finanlarilor nerambursabile, au reu9it sa
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introduca documentelejustificative pentru persoane fizice 9i pentru

persoanefizice,a9a neautorizate,
ca sa zic, ca nu 9tiu cum sa fac
diferenja Tntreastea.,Legea 350 vorbe9te de persoane fizice, nu specific
de persoane fizice autorizate. Eu nu sunt jurista 9i poate pentru doamna

Andrei, nu m-am dumirit exact, legea 350 Tntradevarvorbe9tede
cofinanjare de 10% dar nu spune ca trebuie sa fie, adica nu am gasit
specific sa spuna ca trebuie sa fie Tn bani musai. Probabil, nu 9tiu ca e
vorba de cofinanjare, dar o finanjare de 10% poate fi 9i Tn munca
voluntara poate fi 9i Tnproduse, nu neaparat Tnbani. Vorbesc tot a9a din
perspectiva cetajenilor care ar putea aplica sau cum ... Cam a9a Tn
mare, vorbind strict din perspectiva de management al finanlarilor.

DoamnaPre9edinteCiQealaAna Maria
Bun. Multumim mult doamna vaileanu.

sa le luam pe rand. Deci pe partea de calendar, o rog pe doamna
Andrei 9i pe doamna Chirija, care dintre dumnealor vrea sa ia cuvantul,
sa ne spuna care este viziunea lor 9i ce calendar, la ce calendar sa ne
a9teptam din punctul lor de vedere pentru acest an? Eu am schijat pujin
cand ar putea fi propus din punctul meu de vedere, scos de fapt Tn
dezbatere publica 9i apoi publicat anunjul de participare, deci Tn luna
maRie ma a9tept sa fie cel mai devreme, la inceputul lunii a9 spera, dar
le las pe dumnealor sa ne spuna cum le vad dumnealor.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relafia cu
ONG-uri

A9 vrea mai Tntaidaca sunteji de acord sa ii raspund intai doamnei
care a vorbit Tnaintelegat de PFA PF 9i ONG-uri...

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
A9 vrea curnva sa le luam pe rand. Doamna a ridicat mai multe
subiecte. Le-am notat, sunt patru la numar 9i haideli sa vorbim de
calendar mai Tntai.Revenim cand, daca cineva doreste sa mai vorbim de

calendar,desigur.
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Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcjia Relajia cu
ONG-uri

in ceea ce prive9te calendarul, timeline-ul pe care I-aji propus
dumneavoastraeste unul ideal 9i pentru noi. Eu personal ca 9i director al
direcjiei pentru ca ma ocup de implementare,a9 vrea foarte tare sa
incepem Tn luna martie depunerea proiectelor deja pentru ca 9i pentru
noi timpul de evaluare, de monitorizarea proiectelor a fost foarte scurt 9i
ne dorim sa fie mai mare 9i sa putem tine legatura mai indeaproape 9i
mai in calm a9a legatura cu ONG-urilesa Ii sfatuim 9i sa ii sprijinim.
Totul depinde evident de aprobarea bugetului 9i de dorinja ONG-urilor,
respectiv a consilierilorgenerali de a modifica sau nu acest regulament.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Deci ar fi anunjul de participare Tn martie Ia un moment dat, dupa
care urmeaza evaluarea, corect? De fapt dumneavoastra stabiliji care

este perioadade depunere,nu? Pot sa fie 15 zile sau 30 de zile. V-aji
gandit sa fie o perioada de depunere de 30 de zile?

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcjia Relajia cu
ONG-uri
Aici vroiam sa primesc feedback-ul de la ONG-uri pentru ca chiar

ne bazam pe ceea ce scriu dumnealor,Tn ideea Tn care daca este
suficienta o perioada de doua saptamani, trei saptamani sau cum cred ei
ca ar fi mai bine. Din punctul meu de vedere ...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

... pentru care o sa rog feedback pentru participantii de acum. lar
apoi, deci dupa aceasta perioada urmeaza perioada de evaluare a
proiectelorcareeste de ...

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcjia Relajia cu
ONG-uri
Verificarea eligibilitalii Tnregistrarii 9i ... criteriilor. Aici doamna

Chirila poate da un feeback mult mai bun caci dumneaeia fost la
comisie. Din discujiile pe care le-am avut, 9tiu ca timpul de evaluare a
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fost scurt, ca ar fi avut nevoie de un pic mai mult timp 9i de clarificari
eventual de la ONG-uri. Din punctul meu de vedere, cumva Ia 10 zile
pentru ca ma a9tept Ia o gama mai larga de proiecte anul acesta 9i
evident una este sa evaluez 15 proiecte 9i alta sa evaluezi 50. Eu cred
ca undeva pe la doua saptamani ar trebui sa fie etapa de verificare a
eligibilitaIii.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Bun. $i dupa aceasta verificare, sunt desemnati ca9tigatorii
proiectelor eligibile 9i apoi sunt semnate contractele de finanjare.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcjia Relatia cu
ONG-uri
Mai avem o perioada de solutionarea contestatiilor ... pe la doua –
trei zile 9i comunicarea rezultatelor finale cu mentiunea faptului ca noi
suntem obligaji conform legii sa dam anunt Tn Monitorul Oficial care
dureaza pana Ia 48 de ore pana proceseazaefectiv Monitorul Oficial
pentru ca dupa aceea putem semna contractelede finantare, care se
semneaza Tntr-osingura zi, nu asta e o problema. La feI la publicarea
anun+uluide atribuire a contractului deci dupa ce semnam contractul de
finanjare la feI o zi sau doua pentru publicarea acestuia Tn Monitorul

Oficial. Deci cumva daca totul merge bine, eu ma a9tept ca la sfar9itul lui
maRie, Tnceputul lui aprilie, cu mentiunea ca daca modificam
regulamentul atunci, o sa ne a9teptam sa Tncepemiara9i ...

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Bine, doamna Andrei, putem sa modificam regulamentul acum,
parerea mea. Adica putem sa Tncepemsa iI modificam acum sa fie 9i Tn

dezbatere publica sa ne propunem sa-I avem modificat, nu 9tiu,
saptamana viitoare sau Tndoua saptamani maxim, asta ar Tnsemnaca la

sfar9itul lui februarie, Tnceputullui martie poate fi pus in dezbatere
publica, 30 de zile ar TnsemnaTnceputullui martie. Ceea ce ar coincide

cu perioadaaceasta prin care dumneavoastraputeji sa faceji deja
anunjul 9i cu adoptarea programului de finanjare, corect? Ma Tn9el
undeva Tnevaluarea calendarului?
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Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcjia RelaIia cu
ONG-uri
Nu.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Deci modificam acum regulamentul, inclusiv Tn aceasta
9edinP in care avem foarte mulji participanji de la ONG:uri, sa-I avem
gata modificat Tn 2 saptamani cu tot feedback-ul primit, direcjia
dumneavoastra sa Tnaintezecatre cabinet primar sau putem sa punem
chiar noi consilierii din Comisia de mediu cu amendamentele respective
9i TIputem adopta Tn9edinla de Consiliu General, Tn luna februarie, chiar
la Tnceputul lunii, de fapt nu, scuze, dupa ce sta 30 de zile Tndezbatere
9i TImai primim 9i Tlmodificam din nou, conform dezbaterii publice, TIvom

adopta la sfar9itullui februarie, Tnceputde maRie, ceea ce nu ne-ar
daca Tncepemde acum acest proces, nu o sa ne adauge ca sa ajungem
in martie, din cauza regulamentului cu implementarea proiectelor,
corect?

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela - Directia Relatia cu
ONG-uri

A9a este. Rajionamentulmeu se baza pe faptul ca bugetulva fi
aprobat la Tnceputullunii februarie 9i atunci regulamentulva ie9i din
dezbatere dupa aprobarea bugetului, dar cum nu 9tim cand va fi aprobat
bugetul, e posibil sa iasa regulamentul 9i bugetul sa nu fie aprobat.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria

Da, da, da, asta zic, nu ar trebuisa conectamregulamentulde
buget, cum am stabilit deja. Deci semnarea contractelor s-ar produce cel

mai devremela Tnceputullunii aprilie,cel mai tarziu la sfar9itullunii
aprilie,din ce spLInejidumneavoastra,nu?
Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-ud
Da
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Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Deci practic am avea o perioada de implementare a proiectelor din
aprilie sau inceput de mai, cel mai tarziu inceput de mai, pana ...

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcjia Relatia cu
ONG-uri
... in 15 decembrie.

DoamnaPre9edinteCiceala Ana Maria
15 decembrie, ceea ce este substantial mai mult decat anul trecut
cand s-a intamplat Tn mijloc de septembrie.Ma bucur ca poate am
lamurit partea aceasta de calendar.

Pentru depunerea electronica, al doilea subiect ridicat de doamna
vaileanu, aici dumneaei propune ca secretizarea aceea prevazuta Tn

regulamentsa se faca cu arhiva parolataelectronica9i parola sa fie
transmisa prin sms la secretariatulcomisieitehnice. Cum vi se pare
aceasta propunere?

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcfia Relafia cu
ONG-uri

Mie mi se pare o propunerefoartebuna,Tnsadin pacate,caci
colegii no9tri de la IT nu 9tiu daca vor putea face acest lucru, va trebui sa
discutam cu ei 9i sa ii Tntrebam. Personal nu 9tiu sa dau un raspuns
daca se poate sau nu se poate. in teorie suna bine, Tn practica.. .

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Eu nu am citit, adica nu am citit de curand Tn regulamentpartea
aceasta cu secretariatul comisiei tehnice. Deci exista o comisie tehnica?
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Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcfia Relatia cu
ONG-uri

Exista o comisie care prime9te proiectele, se ocupa de invitajiile
catre membrii comisiei de evaluare, !ine procesul verbal al 9edinjei, face
procesul verbal, transmite mai departe la colegii no9tri de la economic 9i
a9a mai departe.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Dar cine prime9te aplicajiile? Comisia aceasta?

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Rela}ia cu
ONG-uri

Se transmit la registratura Primariei Municipiului Bucure9ti, dupa

sunt transmise Ia noi in direcjie, dupa ce primesc CRM 9i noi le
Tnregistram o data la secretariatul comisiei, o data la noi in direcjie.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Deci ele dupa ce au fost predate, vad Tn plic sigilat la articolul 23
din regulament la registratura primariei 9i apoi sunt trimise nedeschise la
Directia Relatia cu ONG, deci la directia dumneavoastra, secretariatut
tehnic al Comisieide evaluare 9i selec+ieproiecte din domeniul protecjia
mediului inconjurator 9i animalelor. §i cine deschide plicul? Fiindca Tn
regulament nu scrie aici. 'iI deschide secretariatul ca sa poata procesa

toate ..., nu?

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcjia Relajia cu
ONG-uri
Nu. Secretariatulpune un numar de inregistrare pe plicul respectiv.
Aici vreau sa fac o menjiune. Am avut o colaborare foarte buna cu

colegii no9tride la registratura,care ne-au transmisdocumenta
jia in
aceea91ZI.

DoamnaPre9edinteCiceala Ana Maria
Oricum fizic sunt peste strada de dumneavoastra.
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Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcjia Relajia cu
ONG-uri
Ne-au sunat, am ridicat documentul, s-a TnregistratTnaceea9i zi, sau facut toate procedurile necesare pentru anunjarea comisiei dupa ce
s-a Tncheiat etapa de depunere a proiectelor, iar secretariatul comisiei
Tnregistreaza pur 9i simplu proiectul respectiv, iar dosarele cu proiecjele
se deschid Tn prezenja membrilor comisiei in momentul Tn care se
Tntruneste comisia.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Deci practic... cred ca avem membri ai comisiei alaturi de noi,
doamna IMure9an,doamna Chirija, deci practic plicurile acelea sunt
deschise Tn9edinja comisiei, sa injeleg.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcfia RelaIia cu
ONG-uri
Da.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
gi exista un pre9edinte al Comisiei?

DoamnaDirectorExecutivChiritaMihaela– Direcjia de Mediu
Buna ziua.
Pre9edintele comisiei se alege dintre membri desemnali sa faca
parte din comisie.Anul trecut am fost desemnata eu.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria

Am injeles.Aji vrea sa fie transmisacel SMS cu parolacatre
dumneavoastra? Eventual putem sa punem Tn procedura ca sa He mai
clar 9i mai transparent 9i mai sigur. Putem chiar sa punem Tnregulament
la art. acesta 23 ca vor fi transmiseSMS-urile catre pre9edintelecomisiei
9i ca dupa ce sunt transmis Tnarhiva parolate, va fi transmis numarul de
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telefon 9i data la care trebuie transmis SMS-ul. gi practic o data cu o ora
inainte cand 9tili ca este comisia, se poate transmite un mail catre cei

care au transmisarhiva electronica9i sa Ii se spuna pe mail sau pe
telefon ca trebuie sa transmita catre secretarul comisiei la acest numar
de telefon SMS-ul cu parolele 9i apoi avandu-1 cu o ora Tnainte
dumneavoastra puteIi in cadrul 9edinjei comisiei sa deschideji arhivele
cu acele aplicaIii. Cum vi se pare? Sau poate are cineva o idee mai
buna

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-uri

Daca vom ajunge la evaluare in acest feI, trebuie ca ONG-urile sa
aiba semnatura electronica, deci fiecare document va trebui sa fie
semnat electronic9i nu toate au aceasta semnaturaelectronica.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Semnatura electronica de ce tip?

DomnulPop Raul– AsociatiaEcoteca
Daca-mi permiteIi, depun destul de frecvent documente cu

semnatura electronica.Pentru procedurade care vorbim noi, nu este
necesara. Semnatura electronica atesta ca acele documente sunt

conformecu originalul.
Treabaasta se poaterealizadupace se
deruleaza procedura de selecjie doar pentru ca9tigatori sa vina sa T9i
depuna 9i aceste documente fizic, ca sa poata fi comparate.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Mi se pare o idee foarte buna. sa specificam in regulament acest
IU VI \4•

Domnul Pop Raul – Asocia jia Ecoteca
Tocmai pentru a u9ura munca comisiei de evaluare, verificarea de
validitate a documentelordepuse se va face doar pentru ca9tigatori, nu
pentru toli. Se reduce volumul de munca semnificativ pentru comisia de
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evaluare. Sigur, cu precizarea Tn regulament ca daca nu se Tntampla
aceasta depunere Tn termen de o saptamana cu o validare din partea
comisiei ca da Tntradevarau fost depuse complet 9i corect, atunci
aplicantul respectiv este descalificat.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Am putea sa includem 9i asta in regulament. Cum vi se pare? Deci
daca nu, intr-o saptamana dupa cei care au fost declaraji eligibili, nu
depun aceste documente Tn original, vor fi descalificaji 9i urmatorul
devine ca9tigator. Vedeji vreun impediment legal aici? Daca nu, a9 zice
ca e o propunere buna care merita pastrata.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcjia Relajia cu

ONG-uri

Din punctul meu de vedere, dat fiindca au de adus certificat de
Tnregistrarefiscala, certificat constatator 9i a9a mai departe, dovada ca
solicitantul poate sa participe cu o contribujie financiara de minim 10%,
... renunja la varianta documentelor tiparite, 9tampilate 9i semnate caci
mi se pare ca a9a responsabilizeaza 9i deponentul mai mult pentru ca
orlcurrl...

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Dar nu renunlam la varianta asta. Propunerea era ca aceste
documente sa fie depuse ulterior declararii ca eligibil a ONG-urilor.

Tocmai ce spLIneji dumneavoastra este ca sunt ni9te documente ale
statului roman, cum este certificatul fiscal sau pe certificatul de
inregistrare, cine ar falsifica? Gandiji-va, o asocia+ielegal Tnregistratalear falsifica pentru ca peste o saptamana daca sunt declaraji eligibili sa se
dovedeasca ca au falsificat niste documente?

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia RelaIia cu

ONG-uri

Nu. Ma gandesc doar Ia un eventual control al cuaii de Conturi,
care fmi va cere mie, autoritatefinanjatoaredocumentelesemnate 9i
9tampilate.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Dumneavoastrasemnaji contractelecu cei care au fost declarbji
ca9tigatori, nu cu cei care au aplicat. Nu semnaji niciun contract cu cei
care au depus aplicajii. Din contra. Contractelesa semneaza exclusiv cu
cei care au fost declara{i ca9tigatori 9i ace9tia declarali ca9tigatori, au

obligajiaca la o saptamana
dupace au depusaplicajiade, la o
saptamana dupa ce au fost declaraji eligibili sa vina sa depuna fizic
semnat 9i 9tampilatTnoriginal la dumneavoastratoate acele docurnente
care au fost depuseelectronic inijial. Cum vi se pare?
Domnul Pop Raul – Asociatia Ecoteca

Eu a9 face chiar o propunere rnai Tndraznea}a.Cei care sunt
ca9tigatori, sa Ii se puna Tn regulament ca trebuie sa de jina obligatoriu
semnatura calificata. Asta se face in trei-patru zile, costa 150 RON 9i e
valabila un an de zile 9i cu asta cumva mai contribuim 9i la digitalizarea

cat de cat a acestor documentesi cumva si la evolutia ONG-urilordin
rnunlclplu.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Da. Eu nu a9 pune neaparat o condijie obligatorie. Totu9i ceri ceva
care costa in cadrul proiectului, dar putem sa punem aceasta opjiune.
Fiindca 9i doamna director Andrei a specificat-o sa aiba semnatura
electronica. §i va Tncurajezsa objineji aceasta semnatura electronica din
momentul depunerii de aplicajii tocmai pentru a fi valabila 9i pentru alji
ani de exemplu pentru acest program, dar cred ca putem sa modificam
regulamentul Tnacest sens. Eu mi-am notat aceasta propunere. Sper ca

doamna Chirita si doamna Andrei ... Haideti sa o formulam Tncatsa fie
cat mai clara 9i sa existe 9i aceasta posibilitatede depunere electronica.
va menjionez ca de exemplu la Cluj-Napoca exista de ani de zile. Nu e
ceva nou sau specific ... posibilitatea de depunere Tn cadrul acestui
program, nu ma refer in genere sa depui acte electronic, care oricurn se
Tntampla9i la Primaria Municipiului Bucure9ti de ceva vreme.

Bun, apoi era un al treilea subiect,cel la care faceaji 9i
dumneavoastra referire, persoanele fizice 9i faptul ca deocamdata
regulamentul nostru cere documente pentru persoane fizice autorizate.
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va rog, doamna director.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relafia cu

ONG-uri

Asta este o discutie pe care am avut-o §i anul trecut. Gandirea
noastra a fost Tn felul urmator: 9tiind ca legea prevede posibilitatea
persoanelor fizice de a depune proiecte,doar ca rationamentulnostru a
fost urmatorul: daca pentru proiectele de mediu 9i Protectia Animalelor
ONG-urile care pot depune aceste proiecte trebuie sa aiba un statut din
care sa reiasa ca au competenje in proiectele respective, in oglinda Ia feI
persoanele fizice ar trebui sa ateste Tntr-unfeI ca au o competen@in

implementareaproiectelor pe Protecjia Mediului sau pe Protecjia
Animalelor. Cu alte cuvinte, nu orice persoana fizica sa vina sa acceseze
fonduri de la primarie 9i dupa aceea sa i9i dea seama ca de fapt nu are
capacitatea sau cuno9tinjele necesarepentru implementareaproiectului
respectiv, de aceea toate acele documente din care reiese ca noi ne
referim cumva Ia PFA, in realitate ceea ce ne dorim este ca persoana
respectiva sa ne aduca un soi de atestare, acreditare din care sa reiasa
ca poate implementa proiectul respectiv pentru ca daca are un proiect

bun 9i acceseaza fonduri este declarat ca9tigator dar dupa aceea
cheltuie banul public fara cap sau trebuie sa ii dea Tnapoi,este rau 9i
pentru ei 9i pentru noi, evident.
DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Da, eu va injeleg 9i chiar achiesez Ia ce spuneji. Problema este ca
legal 9i 9tiu ca am mai avut aceasta discu+ie,legal vorbind avem articolul
acesta 2 din Legea 350 9i spune activitate generatoarea de profit,
activitate care produce un profit direct pe o persoana fizica sau juridica 9i
beneficiarii eligibili sunt 9i persoane fizice, problema este ca persoanele
fizice autorizate din cate 9tiu eu nu sunt persoane fizice Tnsensul legii,
adica Ia h aici Ia art. 2 avem solicitant: orice persoana fizica sau juridica

fara scop patrimonial, care depune o propunere de proiect, deci
persoana fizica sau juridica. Persoanele fizice de exemplu autorizate, din

cate 9tiu eu au venituri, adica au un scop patrimonial.Asta o data. Deci
curnva trebuie sa rezolvam problema asta 9i Tn+eleg9i poate ar fi aceasta
o rezolvare poate nu astazi dar la urmatoarea 9edin@pe care o avem sa
ne uitam cum au facut la sectorul 2, fiindca ne spunea doamnavaileanu
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Doamna vaileanu Cristina – Fundatia Comunitara Bucure sti

Daca pot sa intervin,pot sa va spun acuma. Cer recomandari9i
orice alte documente care atesta ca sunt, ca au mai facut treaba in acea

zona, ca sunt, ca se pricep cat de cat 9i ma gandesc ca eu puneam
aceasta problema 9i din perspectiva grupurilor civice din Bucure9ti ca
stiti ca sunt destul de multe si care fac destul de multi treaba.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Foarte buna de altfel.

Doamna vaileanu Cristina – Fundatia Comunitara Bucuresti

§i pe care noi i-am mai finanjat 9i de exemplu noi putern sa dam
recomandari pentru proiectele pe care le-au facut pentru ce, adica puteti
cere recomandari si orice alte acte care sa dovedeasca ca au mai facut

treaba Tn zona asta. injeleg ce spune 91 doamna Andrei vizavi de
capacitate 9i e normal sa fie cumva evaluata 9i capacitatea.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Deci practic capacitatea va fi evaluata Tn cadrul procesului de
evaluarede catre comisie.

Doamna vaileanu Cristina – Fundatia Comunitara Bucure$ti

Este unul dintre criteriile care apare...

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Da. Aveti dreptate, dar pentru toata lumea de clarificat, capacitatea
are ca 9i criterii capacitateade implementare.Voiam sa va Tntrebdaca
este cineva care stie cum s-a desfasuratla Sectorul 2, daca au fost
ca9tigatoare persoane fizice 9i cum s-au derulat proiectele dupa, la
implementare cele ca9tigate de persoane fizice.
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Doamna vaileanu Cristina – Fundatia Comunitara Bucure9ti

Asta nu stiu.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Direcjia RelaIia cu
ONG-uri

O sa' iau legatura cu colegii de la sectorul 2 9i o sa ma lamuresc
mai bine pe PF. Nu vad cum ar putea Tntocmiun dosare de achizijie 9i

cum ar putea implementaefectiv respectandtoate anexa 11 din
regulament o persoana fizica, dar ma interesez 9i poate avem o discu jie

ulterioarape acest subiect.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

O idee foarte buna, doamna Andrei. Chiar va Tncurajez9i eu sa

faceji ceea ce aji propus acum 9i data viitoare la 9edin@sau poate
Tnainte daca avem o 9edin@ de lucru a comisiei sau a grupurilor pe acest

subiect,haideji sa avem 9i raspunsulacesta,Tncercam
9i noi sa ne
interesam tot a9a la Sectorul 2 sau Tnalte municipalitali sa vedem cum

au implementat pentru persoane fizice acest program. Raportarea
proiectului s-a facut O.K. Contractariles-au facut conform legii. Legea
350 permite persoanelor fizice sa fie finan+ate9i e ca 9i cum luam din
drepturi nefinanland.

0.K

Urmeaza domnul Alex Oprija de la Grupul Civic Ci9migiu sau

Domnul Oprita Alex – Grupul Civic Ci$miqiu

in primulrand...
DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Ma scuzati. Mai era un subiect. Contributia si cofinantarea conform

regulamentului.Acest lucru l-am observat 9i eu 9i 9tiu ca Tn alte
municipalitati nu se Tntampla a9a 9i anume ca este specificata
cofinan+areain regulamentul nostru sa fie facuta Tnbani, insa ea poate fi

facuta 9i Tn natura. Juridic vorbind,care sunt impedimentelesau care
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este problema cu aceasta cofinanjare in munca voluntara sau Tn
produse?

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-uri

Inijial regulamentul a9a a prevazut cofinan+arestrict in bani, ulterior
dupa dezbaterea pe care am avut-o anul trecut, s-a adaugat, dupa ce

am discutatcu colegiino9tride la economiccare iIi dau 9i viza pe
docurnente, s-au adaugat cheltuielile efectuate cu utilitalile pentru sediul

beneficiarului implicat Tn organizarea proiectului Tn perioada derularii
acesteia, pot fi acceptate ca acord propriu, contribu+ieproprie a
beneficiarului cu un procent de 10'7, din valoarea totala a finan+arii
nerambursabile. Spre exemplu concret, anul acesta ca 9i contribujie

proprie, am considerat o parte din facturile de telefonie mobila 9i la
utilitatile sediului Ia un ONG care au fost ca9tigator 9i caruia i-am acordat

finanjare nerambursabila. Deci se poate. 'intradevar... cuantificare ca
voluntariat sau alte tipuri, nu, dar cheltuielile cu utilitalile 9i pentru sediul
beneficiarului se accepta ca 9i contribujii proprii.

Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria
Dar munca aceea nu e voluntara practic. Este remunerata Ia un
anumit nivel Tncadrul proiectului. Nu? Sau cum?

Doamna vaileanu Cristina – Fundatia Comunitara Bucure9ti
Munca voluntara ... oricum ar fi.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia RelaIia cu
ONG-uri
Este remunerata dar nu decontata de catre primarie.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
La contribu jie la cofinanjare ar putea fi considerata pe cei 10'7,?
Munca evaluata Tn termen de ore, de exemplu. Daca puteji 9i Dvs. sa
contribuili cu propuneri pe zona aceasta pentru persoanele fizice. La
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ONG-uri putem sa avem contribujie proprie cei 10%, cofinantarea 9i
cheltuielile cu utilitalile sau cu telefonia, dar la persoanefizice nu este
foarte clar cum se poate face cofinantarea 9i atunci cel mai simplu Poate
ar fi sa avem aceasta propunere pentru dumnealor pe munca voluntara
dar care trebuie sa fie Tntr-unbarem de ore sau evaluarea unei ore sau
ceva de genul acesta.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-uri

Documentul...

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Dar n-o sa rezolvam Tn9edinja comisiei de astazi acest aspect, dar
vi invit sa faceji propuneri.

Doamna vaileanu Cristina – Fundafia Comunitara Bucure9ti

Cu siguranla. Muljumesc.Ne gandim 98va trimitem ni9te propuneri
pe tema asta.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Perfect. Pe toata lumea participanta, inclusiv primaria 9i noi
consilieri, evident.
va rog, domnuleOpriIa.
Domnul Oprita Alex – Grupul Civic Ci$miqiu
Muljumesc. Cred ca mai voia doamna Andrei sa spuna ceva 9i am

Tntrerupt-o,referitor la munca voluntara.Daca nu, am sa preiau eu. Ma
gandesc cumva ca partea de project management, care nu e remunerata

Tnteleg Tn cadrul cheltuielii, ma rog Tn cadrul finanlarii, ar putea fi

echivalataca numar de ore ori nu stiu, valoareasalariuluimediu din
Bucurestica sa fie o chestieechitabilasi valabilain toti anii. Din anul
trecut, raportat la anul trecut mereu. Trecand peste chestia asta, mi s-ar
parea de interes sa reu9imcumva,9tiu ca nu e u9or 9i tot ce nu s-a mai
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facut pare foarte greu la Tnceput9i chiar imposibil, dar mi se pare
important sa reu9im sa deschidem cumva institujiile publice 9i finanlartIe
institujiilor publice catre grupuri civice. Pana la urma nu doar ca sunt e
vorba de ni9te oameni care lucreaza de la 9 la 6 9i mai fac chestii Tn

tirnpul liber pentru comunitatealor, deci oricum doneaza o parte din
energia, timpul pe care noi toli ceilalji iI petrecemcu familia sau prietenii,
iI doneaza pentru comunitate 9i chiar daca legal nu e totul negru pe alb,
normat 9i probabil ca 9i aici ar trebui cumva sa ne propunem poate chiar
la nivel de inijiative comunitare din Bucure9ti sa ducem o lege in Senat
sa fie mai clar statutul grupurilor civice, dar ar trebui sa facem ni9te pa9i
in direcjia asta ca e clar ca nu e imposibil. Alte administra+iipublice totu9i

acorda finanlari 9i catre entitali informale prin asumare pe persoana
fizica, pe contract, decont, e practic acela9i lucru, numai ca raspunderea
e pe persoana fizica. Asta ar fi un prim aspect 9i vin aici cu rugamintea
catre toli cei din primarie care ar putea sa mi9te lucruri, sa acorde cumva

atenjie, sa se gandeascala la chestia asta ca e vorba practic de ni9te
oameni care fac lucruri Tn plus nici macar nu sunt angajati ai unui ONG,
efectiv fac chestiile pe timpul, energia lor 9i costurile lor 9i ar trebui
cumva susjinuji macar 9i incurajaji in chestia asta 9i ar trebui
direcjionate resurse catre ei pentru ca schimbarea pe care o produc ei
sa fie amplificata 9i nici decum cumva oprita. Pe langa chestia asta, mi

se pare importantcumvasa largim plaja de proiectefinanjabile 9i de
exemplu nu am vazut nimic despre animale salbatice. $tiu ca avem Tn
ora9 cate ONG-uri care fac o treaba grozava pe recuperare de animale
salbatice, practic e un serviciu pe care autoritalile 9i Ministerul Mediului

nu-I ofera biodiversitatiidin oras si ei o fac cumva. Cred ca ar trebui
introdus ceva pe fauna salbatica urbana in ideea de a consewa

biodiversitatea ecosistemelorurbane, cred ca ar trebui introdus ceva pe
polizatori salbatici 9i aici noi lucram cu un apicultor care face o treaba
grozava, care practic in momentul Tn care roiesc albinele, o face pe
timpul lui, energia lui, se duce 9i prinde toate aceste roiuri cand lumea
suna la politie, deci cumva e un proiect care e de utilitate publica 9i
compenseaza lipsa acestui serviciu din administrajia publica. Deci ma
gandesc cumva pe polenizatoriiurbani 9i pe fauna salbatica urbana ar
trebui si el inclus ca domeniu.va multumesc frumos.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Am adaugat. Muljumesc frumos domnule Oprija. Deci am
adaugat schimbarea domeniilor, adaugarea la domeniile respective
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fauna urbana, animale salbatice, deci la protectia animalelor de fapt 9i tot
la protecjia animalelor proiecte pe polenizatorul urban 9i prinderea roilor
salbatice. Aji men+ionat faptul ca ar trebui sa gasim solujia aceasta
pentru a modifica regulamentul 9i a oferi posibilitatea persoanelor fizice,

in spela celor desemnate de catre grupurile civice sa aplice pe acest
regulament. Corect?

Domnul Opri fa Alex – Grupul Civic Ci9miqiu

O mica completare aici referitoare la expertiza grupurilor civice. Ele
nu fac chestii de capul lor, in Bucure9ti lucreaza cu speciali9ti pe care ii

platesc deci oarecum ar fi foarte simplu sa ata9ezi o scrisoare de
parteneriat la aplicajie pentru a dovedi cumva legal competenja prin
asociere cu cineva care va presta servicii Tncadrul proiectului.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Da, aveji dreptate. Ma gandesc 9i eu la solutiajuridica 9i fiscala
cea mai potrivita pentru a putea sa avem grupuri civice informale care sa
aplice tocmai fiindca 9i eu 9i colegii consideram ca importanja acestora
este foarte mare, chiar vitala fiindca fara ele, gandiji-va cate proiecte nu
s-ar fi realizat anul trecut, proiecte de exemplu privind colaborarea cu
ALPAB-ul in Parcul Ci9migiu sau TnParcul Tineretului. Sunt oameni care

T9i pun la dispozijie timpul lor, munca lor, expertiza lor Tn mod gratuit
pana acum 9i oricum o fac din spirit comunitar 9i pentru a proteja
cartierul Tn care locuiesc 9i ar fi pacat ca legea aceasta care permite
persoanelorfizice sa objina fonduri nerambursabilepe acest program
obligatoriu anual de finantat de catre Primaria Municipiului Bucure9ti sa
nu poata sa o faca din considerentefiscale sau juridice.
Bun. Muljumesc, domnule Opri+a.

Urmatorul Tnscrisla cuvant este doamna Ana Oros. Nu 9tiu daca
mai este alaturi de noi. S-a Tnscrisacum ceva vreme. Dumneaeispunea
ca ar trebui sa ajungem Ia 4 milioane cu suma oferita fiindca va fi mai
mult timp de implementare 9i vor fi mai multe ONG-uri care vor aplica.
De asemeneacrede ca la decontarear vrea sa stabilim condiIii optime
pentru ONG-uri in acord cu legea ... pulice.

Avem apoi Tnscrisla cuvant pe domnul lonut lordachescu.Ne
Tntreabadaca putem adauga combaterea plantelor alergene gen
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ambrozia printre domenii banuiesc. La ce feI de proiect va gandiji?
Domnule lordachescu sau doamna Chirija?

Doamna Director Executiv Chiri@ Mihaela – Direcjia de Mediu

Poate intra la capitolul igienizare. Raspunsesempe chat. ONGurile pot depune chiar daca deci nu, de ambrozie se ocupa sectoarele,
primariile de sector, deci nu are legatura, adica putem.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

In regula. Muljumesc pentru raspuns. Asta ar fi un alt domeniu pe

care sa iI adaugam la partea de igienizare, este deja acolo,
Tnfrumusejareaspajiului public, deci s-ar Tncadracombaterea plantelor
alergene.Corect?
Bun. Urmeaza doamna Culescu din partea Asociajiei Peisagi9tilor
Bucure9ti. va rog, doamna Culescu.

Doamna Culescu Diana – ASOP Bucure$ti
Buna ziua. Multumesc.

Vroiam doar sa precizezca in general, a9a cum a fost ea a gandita
anul trecut, aceasta sesiune de aplicajie a fost de fapt adresata ONGurilor care au activitate continua, nu 9i ONG-urilor care se bazeaza pe
voluntariat. 'in cazul asociajiei pe care o reprezint, Asociajia Peisagi9tilor

din Romania,filiala Bucure9ti,aici activitateaeste bazata doar pe
voluntariat 9i Tn doua luni, pe langa jobul pe care iI ai, nu prea se pot
Tntampla multe. prin urmare o recomandare ar fi pentru cei care gandesc

tot acest proces, sa T9ipuna problema ce pot face dan§ii dupa orele de
sefvici de banii care sunt pu9i la dispozijie 9i Tncat timp poate sa faca
rost de toate actele pe care Ie aer in afara orelor de program. E foarte
important acest lucru pentru ca de fiecare data de fapt aceste call-uri
sunt gandite pentru ONG-urile care doar traiesc din astfel de finan@ri

adica au angajaIi in acest sens prin urmare de fapt ONG-urile de de
acest tip bazate pe voluntariat sunt excluse exact a9a cum sunt exclu9i 9i
membrii grupurilor de ini+iativapentru ca de fapt este o activitate pe care
o desfa9ori cum ziceam Tnafara jobului. Muljumesc.
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DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Muljumesc 9i eu. va Tntrebatunci daca puteti sa specificati mai in
detaliu care sunt din regulamentsau care sunt criteriile Ia care vi referiti
care ar puteafi Tmbunata
jite?
Doamna Culescu Diana – ASOP Bucure9ti
De fapt atunci am ei scris pe chat ca vreau sa intervin. Perioada de
implementare. Asta ziceam. Care este perioada Tncare dumneavoastra
ma refer la angajatii Primariei Municipiului Bucure9ti sau cei care gireaza
tot acest proces, ar putea sa faca rost de acele informa+ii!inand cont ca
nu poli sa pleci Tntotdeaunade la job sa te duci...

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
in procesul de aplicatie inijial va referiji?

Doamna Culescu Diana – ASOP Bucuresti

Procesul de aplica+ie.Asta in primul rand 9i in al doilea rand la
toate celelalte cheltuieli care sunt acceptate Tncadrul proiectelor pentru
ca de fapt Tn cadrul acelora, din calculele noastre, noi am vrut de
exemplusa depunem un proiect 9i rezulta ca trebuia sa venim cu 4000
de euro de acasa, ceea ce pentru 2 luni de activitate care se face dupa
job, pentru noi nu este rentabil. Ca sa Tn+elegejila ce ma refer.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles. O.K., deci practic din cauza perioadeide implementare
dar 9i a muncii necesare pentrua depune aplicatia, care munca Ia feI se
cuantifica Tn timpul Tn care, timp pentru un expert se cuantifica in
resursele...

Doamna Culescu Diana – ASOP Bucure9ti

Da. Ideea e ca trebuie sa te gande9ti ca sunt 2 saptamani dupa 8

ore de job, dupa traficul din Bucure9ti,dupa alte activitali care tin de
viaja personala 9i atunci despre asta vorbesc, intro saptamana sau
doua nu se pot depune proiecte de pe azi pe maine.
29

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

O.K. $i atunci se poate extinde perioada de depunere?Aveji
propunerea aceasta? Adica sa avem o propunere mai lunga?

Doamna Culescu Diana – ASOP Bucure sti

Eu nu pot sa am o propunere atunci cand nu 9tiu ce vreji sa cereIi.

c;and o sa stabiliji exact ce vrei sa cereIi in cadrul asta, eu a9 putea sa
va spun atunci cat ne-ar lua noua sa facem rost de la informajii.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Practic concursul anul acesta se va desfasura tot in baza
regulamentului de anul trecut, el va fi baza 9i acolo sunt prevazute toate

documentele,perioada de aplica+iiTntradevarse anun@prin anunjuI de
participare, nu e prevazuta in regulament 9i cred ca ar trebui sa fie mult

mai pujin stufoasa Tntradevartoata lista aceea de documentepe cat
posibil astfel incat sa faca mai u9oara viaja celor care depun, ca sa
avem cat mai multe proiecte care participa la acest concurs bineTnjetes
si daca nu sunt necesareanumite documentesi eu cred ca ar trebui
eliminate cu siguranP. Asta o data. Dar pe perioada de depunere efectiv

mi se pare ca o luna de zile ar trebui poate sa fie durata maxima 9i
poate ca mai pujin, a9a cum spLIneji9i dumneavoastras-ar putea sa fie
prea pujin pentru cineva dupa job sa objina documente.

Doamna Culescu Diana – ASOP Bucure9ti
Noi nu putem sa discutam de durata a9a in vag pentru ca de fapt
durata respectiva daca +in eu minte bine a Tnceputexact in momentul Tn
care toata lumea era in concedii, adica.. .

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
... s-a suprapus, dar am vrut totu9i sa desfa9uram acel program
pentru a TncepeTnanul 2021 91s-a suprapus cu perioada concediilor.
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DoamnaCulescuDiana– ASOP Bucure9ti
Toate aceste elemente sunt elemente care ii Tmpiedicape mulji sa
aplice.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Da. MpIjumesc foarte mult pentru feedback. Am de asemenea o
rernarca,avand Tnvedere ce discutam mai devreme privind calendarul gi
avand Tnvedere ce spunea doamna Culescu privind vacan{ele, acum sar putea sa se suprapuna cu vacanta de Pa9ti din cate fmi dau seama
anunjul de participare, fiindca din cate 9tiu Pa9tele anul acesta va fi la
inceputul lunii aprilie, dar sa speram ca vom avea mult mai devreme
anunjul de participare.

Domnul Oprita Alex - Grupul Civic Ci$miqiu

Tmipermiteji sa nuanjez pujin? Perioada de depunere efectiva, ca
e o saptamana, ca e o luna este un aspect, dar celalalt aspect este cu
cat HmpTnainteeste anunjaH? ca nu e atat de importantefectiv cand
depui documentajia cat e importantcat timp ai sa o pregate9ti,deci cred
ca cele doua subiecte trebuie discutate distinct. Daca ai anuntat ca
perioada de depunere e o saptamana, saptamana asta este peste o
luna, lucrurile intra pe un faga9 normal in care oameniiTntimpul asta au
timp sa T9iadune documenta{ia9i a9a mai departe, se calculeze daca
expira ceva certificate care trebuie depuse 9i a9a mai departe.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Foarte buna observaIia. Cred ca putem sa o luam Tncalcul si sa
Tncercamsa o aplicam Tnfelul acesta, dar cu sigurantadaca anuntul de
participare este de o luna, ultima zi se poate, ultima saptamana va fi
parte din acea perioada totala.
va rog, doamna Gram.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Muljumesc mult. Voiam sa va zic ca din cate vad, e clar sa facem
modificari la regulament. Noi Tncepusemdiscu+iacum am putea face sa
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nu facem aceste modificarianual, deci clar Tnacest an va trebui sa iI

modificam,
sa II Tmbunatalim
9i referitorla bugetvoiamsa zic ca eu
consider, fiind avocat Tmi permit sa fac sugestii de genul asta avand Tn

vederece a zis doamnadirectoare
Andreica nu putemfara sa
menjionam suma Tn regulament.Se poate face o referire. Putem sa
facem referire generica la suma din programul anual de finanPri de
exemplu sau putem sa facem referire la suma, daca este defalcata
separat in bugetul Primariei Municipiului Bucure9ti. Nu trebuie neaparat
sa avem cuantumul ei. Putem sa facem referire si atunci acest
regulament poate fi pastrat anual. iI Tmbunatalim anul acesta 9i lasam
a9a 9i de asemenea trebuie sa scoatem toate referirile din regulament la

anul 2021. Ele apar 9i Tn anexe. De exemplu 9i Tn termenul de
valabilitatea contractului apare ca expira pe 31 decembrie 2021. Deci
trebuie sa facem acum aceste corecturi ca sa putem sa avem acest
regulamentca instrument util pentru toli anii urmatori. Referitor la
persoane fizice 9tili ca anul trecut am discutat 9i cu dumneavoastra am
Tncercatsa convingem Direcjia Relajii cu ONG-urile 9i Direcjia de Mediu
ca au dreptul conform legii 350 au dreptul 9i persoanele fizice sa aplice
9i au fost multi opozi+ieputernica9i nu a intrat acest amendament, nu a
fost votat 98am cerut 9i lista de acte necesare sa fie mult simplificata ca

sa le fie ONG-uri lor 9i persoanelorfizice u9or sa aplice 9i nici aceste
amendamentenu au fost acceptate 9i chiar a9 vrea sa Tnva+amde la

PrimariaSector 2 cum au facut ei sa ne interesamsi eu o sa ma
interesez9i eu pentruca mie mi s-a aparutde la Tnceputanul trecut
legal. Mi s-a invocat anul trecut inclusiv ca nu se poate semna contract
de munca spuneau cu persoanelefizice ceea ce era 9ocant 9i spuneam

dar nu trebuiesemnatcontractde muncacu persoanelefizice, e un
contract de finantare. Deci trebuie sa Tmbunatatimabordarea si sa fim
mai deschi9i sa apelam la consultanji juridici daca este cazul, de9i avem
o Direcjie Juridic Tn primarie 9i sa avansam cu acest regulament este
mult prea Tntelenit9i nu e cazul sa-I mentinem a9a, inclusiv cu transferul
documentelor pe cale electronica, nu trebuie neaparat sa at semnatura
certificata, adica sunt ni9te diferen+e, sunt trei tipuri de semnatura
electronica, deci sugestia mea este sa iI Tmbunatalim9i sa avansam cu
regulamentul anul asta 9i apoi sa fie instrument util pentru anii urmatori.

Multumescmult
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Multumesc mult, doamna consilier Gram. Sunt total de acord cu
dumneavoastra. Oricum e bine ca avem ce Tmbunatali.Anul trecut nu

exista acest regulament.Deci direcjiile din primarie impreuna cu
consilierii 9i ONG-urile au reu9it anul trecut sa faca acest regulament 9i
sa-I treaca prin consiliu 9i sunt perfect de acord. De asta 9i suntem astazi
aici. Este ca o Tntalnirede lucru pentru a vedea calendarul, criteriile, a
objine feedback 9i a incerca sa Tmbunatalim acest regulament.
Scuze acum Tidau cuvantul domnului Ro§u care a9teapta de ceva
vreme. Domnul Ovidiu Ro9u de la o asociatie, va rog spLIneji
dumneavoastra.

DomnulRosu Ovidiu– FundajiaVisul Luanei
Buna ziua. Ovidiu Ro9u sunt, de la Fundajia Visul Luanei.

Muljumesc mult domnului Alex care a sesizat situajia animalelor
salbatice din Bucure9ti. Noi ne ocupam cu animale salbatice din zona

urbana undeva Ia 80% din animalele pe care le Tngrijimnoi sunt din
Bucure9ti, sigura situajie care este cumva Tn afara regulamentului Dvs.
este ca noi stam Ia 100 de m distan@ de Bucure9ti,adica nu ne putem
Tncadrala nicio, nu putem sa aplicam la niciun proiect pentru ca !inem de
llfov, dar ...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

§a 9tili ca potrivit regulamentului,daca nu ma Tn9eleste inclus 9i
llfovul printre asociatiile care pot avea sediul acolo.

Dornnul Ro9u Ovidiu – Fundafia Visul Luanei
Eu acum am citit 9i spune ca tre sa fii din municipiul Bucure§ti.
Poate ma Tn9el, dar in fine, anul trecut nu am putut sa aplicam...

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Proiectele trebuie sa fie desfa§urate Tn Bucuresti, Tntradevar, dar

putem verifica. Putem verifica pentru a fi siguri ca poate ne lamure9te,
uitaji doamna Andrei spLInepot sa aiba sediul Tnafara Bucure9tiului, deci
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sediul asociatiei, dar proiectele trebuie sa fie desfa9urate Tn municipiul
Bucure9ti, a9a 9tiam 9i eu.

Domnul Ro9u Ovidiu – Fundajia Visul Luanei

Pentru noi e

o situa jie un pic mai delicata pentru ca marea

majoritate a animalelor pe care trebuie sa le ingrijim, Ie Tngrijimafara 9i
ele vin la noi in llfov. E cumva ... eu daca vreau sa investesc ceva sa fac
o noua, nu 9tiu, o zona de carantinare sau nu 9tiu, in funcjie de ce nevoi
avem, ar trebui sa investim Tnllfov, nu in Bucure9ti.Nu 9tiu daca ma fac
injeles. Trebuie, sunt ni9te aspecte pe care, care ne pun in imposibilitate
sa sa participam.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Dar la ce carantinareva referiji pentru animale?

Domnul Ro9u Ovidiu – Fundatia Visul Luanei

Da, la animale, evident. Noi avem un fond de animale, Ie Tngrijim,
facem a9a numita reabilitarea animalelor salbatice, iar orice am vrea,
orice investijie de care avem noevoie, nu vorbim aici despre comunicare

sau altceva care trebuie facuta a9a, destul de u9or, pe partea de
implementare directi, adica sa facem investijii, ar trebui sa fie facuta Tn
llfov. Adica eu sa iau bani de la dumneavoastra, ar trebui sa ii investesc
in llfov 9i chestia asta anul trecut nu ne-a permis sa participarn.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Poate ne lamure9te doamna Andrei, doamna director daca 9tili
dumneavoastra sa raspundeji la Tntrebareaaceast9. La ce investiIii va
referiji?

Domnul Ro9u Ovidiu – Fundatia Visul Luanei

InvestiIii fizice. Spre exemplu vreau sa construiesc o noua voliera.
Vreau sa construiesc un nou spaliu medical pentru animalele astea.
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DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Nu 9tiu daca sunt eligibile astfel de cheltuieli.Poate ne raspunde
doamnaAndrei.

Doamna Director ExecutivAndrei Gabriela – Direcjia RelaIia cu
ONG-uri

Da. Anul trecut am avut o discutie cu Directia Juridica acest
subiect, caci s-a constatat aceasta problema 9i mi s-a raspuns ca nu se
poate pentru ca banii bucure9tenilorsunt ai bucure9tenilor9i trebuie
cheltuili pe raza municipiului Bucure9ti 9i nu este legal sa luam banii din
Bucuresti si sa cheltuim Tn afara Bucurestiului, chiar daca este evident
pentru o cauza care ar ajuta pe multi oameni sau multe animale in acest
caz. Deci nu se poate, din pacate.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Doamna consilier Muresancred ca are o solutie. Doamna consilier,
va rog.

DoamnaConsilier Mure9anManuela
Eu nu am studii juridice, dar ASPA are adaposturile Tn afara

Bucure9tiuluio parte dintre ele, ba chiar 9i TnjudejuI Giurgiu, deci eu nu
cred ca asta ar putea fi un motiv atat timp cat animalelevor fi recuperate
din Bucure9ti sau la limita cu llfovul pentru ca in domeniul protecjiei

animalelor 9i mai ales al acelor salbatice, nu pot sa tragi o grani@ 9i sa
spui vulpea numai pana aici pot sa o urmaresc,ca de aici a trecut Tlllfov
9i atunci nu mai e eligibil proiectulmeu. Deci eu cred ca ar trebui sa ne
interesam un pic mai profund pentru ca atata vreme cat Bucure9tiul are
in llfov 9i Tn Giurgiu adaposturi 9i nu numai 9i alte directii 9i alte
subordonate au ni§te terenuri Tnchiriatesau chiar achizitionate, nu cred
ca asta e un argument pentru ca atata vreme cat animalele respective
sunt recuperate din Bucure9tisau serviciul pe care Visul Luanei il ofera,
se regase9te Tn nevoile Bucure9tiului, nu cred ca e important sa, ca sa
nu spun 9i mi se pare foarte important ca am Tncalcat9i legea, adica 9tim
foarte clar ca in Bucure9tinu poli sa cre9ti porci 9i nu poli sa cre9ti vulpi,
nu poli sa cre9ti lei acasa la tine sau la orice asociajie 9i atunci chiar mie
mi se pare asta o exagerare.Mie mi se pare foarte util acest program pe
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care iI fac cei de la Visul Luanei 9i pe care ASPA nu iI poate acoperi
efectiv, adica nu au nici fonduri, nu au nici capacitate administrativa 9i
a9a mai departe, deci ei sunt chiar o nevoie a ora9ului sau pentru un
ora§ atat de mare, chiar este nevoie de acest serviciu. Deci eu v-a9 ruga
ca cei de la Juridic sa sape un pic mai adanc Tnlegi ca numai cand nu
vrem, nu gasimsolujii, 9tili cum e.
Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-uri

Am avut aceasta discujie cu Juridic legata de spajiile de la ASPA,
caci anul trecut, daca va amintiji, s-a pus in discujie desfa9urarea
proiectelor administrate sau aflate Tn proprietatea ASPA 9i au zis ca
aceea este p excepjie pentru ca intra in administrarea municipiului
Bucure9ti, chiar daca nu se afla fizic pe raza teritoriala a Municipiului
Bucure9tiTnsaoricare alt spatiu care nu se afla Tnadministrarea sau Tn
proprietatea municipiului Bucure9ti pentru desfa9urarea proiectelor din
finantare

nerambursabile

de la

bugetul

local catre

alta

unitate

administrativ teritoriala este ilegala 9i am 9i primit raspuns Tnscris 9i cu
tot respectul, o sa ma iau dupa raspunsul de la juridica Tnacest caz, caci
am mai vazut si alte cazuri Tnalte zone ale tarii, cand s-a Tncheiatfoarte
prost o astfel de finanjare.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Atunci poate ar trebui sa cautam o solujie pentru...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Da. Asta vroiam sa propun 9i eu, poate prin ASPA printr-un feI sau
altul, facem o colaborare 9i finanjare din bugetul ASPA.

DomnulRosu Ovidiu– Fundajia Visul Luanei

Daca-mi permite Ii, noi ca

9i fundajie, avem un contract de

colaborare atat cu ASPA cat 9i cu Consiliul

Judejean llfov 9i orice

inseamna animal salbatic de pe raza ambelor zone ajunge Ia noi 9i este
... in scopu{ recuperarii, reabilitarii 9i eliberarii 'fnapoi Tn salbaticie. Ne-ar

ajuta cumva sa ne ajutaji financiar daca tot facem munca asta. Noi
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oricum facem treaba asta, dar nu o facem gratuit.Am vrea sa depunem,
chiar cei de la ASPA ne-au chemat anul trecut sa discutam acest aspect.
gi-au dat seama ca nu suntem eligibili.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Dar poate ar trebui sa va gandiji la proiectecare sunt eligibile 9i
care fac parte dintre activitalile pe care dumneavoastrale desfa9urati 9i
apoi sa aplicaji. Asta ar putea sa fie o solu+ie.O solujie ar putea sa fie
untIl sa verificam inca o data juridic, normal doamnadirector Andrei nu
poate sa aplice decat ce i-a transmis Direc jia Juridica pe acest subiect 91
o rog sa transmita 9i Comisiei de Mediu acest document, dar in acela9i
timp putem sa mai cerem o opinie legala de la poate un consultant, cum
spunea 9i doamna Gram, inca un aspect juridic pe care trebuie sa iI
clarificam din regulamentul nostru pentru a putea sa facem mai simplu 9i

sa Tmbunata
jim, astfel Tncatsa avem proiectele,asta ne dorim 9i noi 9i
doamna Andrei 9i doamnaChirija 9i dumneavoastra,mai importante sunt
serviciile 9i proiectele decat partea aceasta de birocrajie Tnsa9i ea este
importanta pentru cei care semneaza toate documentele inclusiv toate,
ambele parIi din contractul de finan+areau responsabilitali legale acolo
deci Tnjeleg bineTnjeles9i care sunt problemele acestea pe care le ridica
doamnele directoare Tnsa haideti sa verificam, haideti sa vedem daca
totu9i nu exista posibilitatea sa avem activitali derulate Tn Bucure9ti pe
proiectele care depun aplica;ii 9i sunt eligibile 9i, deci o parte din activitali
sa fie susjinute prin proiect cele desfa9urate Tn Bucure9ti cu animalele
din Bucure9ti 9i de asemenea,da vad ca se scrie pe chat, o solujie de la
Curtea de Conturi putem sa cerem 9i aceasta opinie, doamna director

Andrei nu 9tiu daca v-aji notat, puteji sa Tntrebajia9a acolo ca sa avem

9i de la dumnealordupa ce vad speja, un raspuns9i a9 propunesa
Tntrebam
totu9i 9i la ASPA daca nu exista posibilitatede finanjarepe
zona aceasta de proiecte prin dumnealor care au sedii administrative in
jude}ul llfov. Poate e mai simplu a9a, deci putem sa exploram posibilitaIi.
Muljumim.
Din ce observ, nu s-au mai Tnscris oameni la cuvant pe chat, va rog
daca mai aveji observajii pe care sa Ie faceji astazi pe temele discutate,

puteli sa va mai Tnscrieji,va dau cuvantul, puteti sa 9i spuneji direct la
microfon. Haideti sa Tncercam sa finalizam sedinta de astazi
Recapitulam pujin. Ne-am Tntalnit pentru a discuta pe procesul de
finantare nerambursabila pe temele mediu 9i protecjia animalelor Tn
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Comisia de mediu a ConsiliuluiGeneral pe anul 2022. Suntem Tn plin
proces de bugetare Tn acest an la Primaria Municipiului Bucure9ti. inca
nu a fost publicat bugetul de catre prirnarul general Tnsase primesc de la

consilieri, de la dumneavoastracereri de finantare pe diverse linii
bugetare, prioritali, necesitali pe care le considera prioritare 9i ONG-urile
9i cetatenii 9i bineTnteles9i noi consilierii transmitem acest feedback 9i
aceste recomandari. Vom face 9i Tn cadrul comisiei de astazi dupa
comisie un scurt rezumat cu cererile dumneavoastra gi lucrurile pe care
le-am discutat 9i Ie vom transmite mai departe 9i catre domnul primar
catre ceilalli consilieri pe temele de buget, dar 9i pe tema pe care vrern
s-o abordam Tn urmatoarele doua luni 9i anume sa schimbam
regulamentul, sa-I Tmbunatalim, sa avem imediat dupa aprobarea
bugetului local aprobat 9i planul de finanjare anuala. Sper ca bugetul sa
fie la nivelul de 4 milioaneRON. Daca sunt colegi din comisie sau
altcineva care cred ca ar trebui sa fie bugetata alta suma, va rog sa ne
transmiteti acest lucru acum sau la urmatoarea sedinta sau Tnscris catre
secretariatul comisiei, dar vom cere din partea comisiei aceasta suma sa
vedem cat se va aproba Tn urma negocierilor pe buget 9i Tn funcjie de
aceasta, calendarul prezumtivar fi ca in cursul lunii aprilie, cel mai tarziu,

cel mai devreme Tn cursul lunii martie sa avem deja anunjul de
participare.Ca a9teptari pe acest proces, a9 vrea sa colectam toate
propunerile care s-au facut 9i sa avem un mini grup de lucru Tntre
comisie 9i institu+iile/directiiledin cadrul Primariei pentru a lucra pe
regulament, a lucra pe anuntul de participare 9i pe alte documente legate
ca care putem lucra, astfel Tncatsa le putem adopta TnConsiliul General

9i pune in dezbatere publica cum e regulamentul cat mai devrerne cu
putin@9i de asemenea vreau sa vi muljumesc ca faceji parte din acest
proces, sunteji parte dintre cei care sunt potenjialii beneficiari, sigur ca
sunt 9i toli ceilalli cetajeni 9i alte ONG-uri care nu au putut sa participe
astazi, dar in in privinja a9teptarilor pe calendar, asta cred ca este

importantde spus, vom avea acest grup de lucru,vom lucra pe o
versiune de regulament, revenim la dumneavoastra, daca este nevoie
vom convoca o alta sedinta de lucru cu dumneavoastrasi inainte de
punerea Tn dezbatere publica a regutamentului modificat iar apoi va vom

jine la curent cu cum se avanseazape acest calendar, sper sa ne !inem
de cuvant si noi o Comisia si doamnele director de la directie si Directia
de Relatia cu ONG-uri 9i Direcjia de Mediu 9i poate 9i ASPA, daca 9i
dumnealorvor dori sa contribuiepe zona aceea de protecjia animalelor
salbatice, iar Tncurand sper sa avem 9i aplicajii, nu mai este mult pana
in maRie,sper sa avem proiectebune care vor ca9tigaanul acesta 9i
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care vor Tncepedeja sa fie implementatedaca se poate Tnaprilie sau cel
mai tarziu Tnluna mai.

va muljumescinca o data pentru participare,va tin la curent cu
desfa9urarea acestui proces, cum spuneam, Comisia de Mediu se pune
la dispozijia dumneavoastra pentru orice recomandari, orice sugestii
puteji sa le trimiteji la adresa emanuel.danca@pmb.ro, este secretarul
tehnic al comisiei noastre si dumnealui le transmite catre ceilalti membri
ai cornisiei, iar pentru orice alte discu+ii pe marginea bugetului Tngeneral
pe mediu 9i protectia animalelor, va anun1 9i acum Tnacest cadru ca vom
face o alta 9edinta a comisiei de mediu pentru a discuta bugetul acestor

institutii foarte curand, mai precis data ce este publicat bugetul local de
catre primarul general 9i va vom invita din nou pe dumneavoastra pentru
a discuta 9i acel subiect.
va

muljumesc

domnilor

consilieri

pentru

participarea

astazi.

rnuljumesc domnului Danca, muljumesc domnului Cezar Dragomir de la
IT, in a asigura tehnicul 9edintei. Dumnealor sunt in sala de consiliu a
Consiliului General 9i asigura de acolo partea tehnica a comisiei noastre

9i va mul+umesc
inca o data participanjilor,multumesccelor care ne
urmaresc online astazi, va doresc o saptamana buna Tncontinuare si cat
mai spornica, sa ne auzim cu bine.
Declar 9edinja Tnchisa.La revedere!

Pre9edinte,

Secretar,

Ciceala Ana Maria
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