Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 27.04.2022, ora 9

Prezenti: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin, Gram

Anamaria Alina, Muresan Manuela, Florescu Adrian Constantin, Maxim
Marius catalin, Stoica loana, Comanici Ancuja Sorina.
Absenji: -

Sedinta comisiei se desfa9oara online, printr-o platforma de
videoconferinR, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 94/2020.

Ordinea de zi: Analiarea 9i votarea avizelor pentru proiectele de
hotarare aflate pe ordinea de zi a 9edintei CGMB.

Au fost invitaji la aceastasedinla reprezentanjidin parteadirecjiilor din
cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Buna dimineaja, tuturor colegi 9i pentru cei care ne urmaresc live. Sper
ca au fost cateva zile bune de sarbatori acum. Hristos a ’inviat pentru toata
lumea! Pentru cei care sarbatoresc Pa9tele ortodox. Vreau sa va spun ca pe
ordinea de zi de astazi, ca sa incepem, avem un singur proiect, punctul 26

privind modificarea art. 16 din Regulamentul privind regimul finanlarilor
nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucure9ti, pentru activitati
nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 pentru
domeniul: Protectia Mediului Tnconjurator9i Animalelor, prevazut Tnanexa I
la

Hotararea

Consiliului

General

al

Municipiului

Bucure9ti

nr.

243/02.08.2021. Dupa cum bine 9tili, am discutat aceste modificari Tn luna
ianuarie, dupa cum bine 9tili, pe 20 ianuarie, cand am avut acea sesiune de
feedbak, venita la inijiativa ONG-urilor din domeniu, pe Tmbunatalirea
acestui regulament de finanpri. La vremea respectiva au fost aduse destul
de multe propuneri pentru modificarea acestui regulament, 9tili ca le-am

dezbatut atunci. De asemenea,a urmat votarea bugetuluicapitalei, care
cuprinde 9i suma pentru programul acesta anual de finantari 9i, pe 7 martie

din cate 9tiu a fost adoptat, 2,4 milioane lei am alocat Tnacest an pentru
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proiectele de mediu 9i protecjia animalelor pentru ONG-uri 9i persoane
fizice. De asemenea, in urmatoarea 9edin@ de Consiliu din martie am
adoptat programul anual de finanBri nerambursabile, iar Direcjia Relajia cu
ONG-uri a inijiat Tnparalel modificarea aceasta de regulament Tnideea de a
pune de fapt Tn primul rand in acord cu anul. Regulamentul astfel modificat
a fost pus in dezbatere publica pana pe 17 aprilie de catre Direcjia RelaIia
cu ONG-uri 9i Primarul Gen6ral 9i Tn acela9i timp, Tmpreunacu doamna
consilier Anamaria Gram care 9tili ca este 9i avocat, in urma acelei dezbateri
din ianuarie 9i a amendamentelorpropuse de catre ONG-uri in special de
catre Fundatia Comunitara Bucure§ti, care a adunat feedback scris de la mai
multe ONG-uri, am zis sa formulam aceste amendamentecare sa puna cat
de cat in acord cu cerintele care au fost formulate atunci Tnsabineinteles nu
toate au putut fi acceptate din punct de vedere al legislajiei Tnvigoare fala

de ce am discutatsi atuncicu doamnadirectorAndrei.Voiam sa le
multurnesc public 9i dumnealor de la Direcjia Relajia cu ONG-uri pentru ca
au facut toate aceste demersuri de aprobare a regulamentului de aprobare
a programului de finanlari anuale 9i bineTnjeles mai important decat toate, a
bugetului. Urmeaza ca dupa ce in 9edinja de maine vom..,, sa adoptam
acestor modificari, sa fie puse Tncall public, sa fie demarata procedura de
aplica+ie,sper eu inca Tncepandpoate de lunt, depinzand de cand se publica

in monitoruloficial hotarareape care sper s-o adoptammaine pe noul
regulament astfel Tncat noul regulament sa poata fi modificat. Cum va
spuneam, doamna consilier Gram a fost cea care s-a ocupat Tn special de
formularea legala ca 9i sa vedem ce poate fi acceptat din ce am discutat Tn
comisie Tnianuarie, dar 9i din ce ne spuneau cei de la relajia cu ONG-uri,
ace9tia au pus doua puncte fiindca 9i Tn dezbatere publica au fost primite o
serie de recomandari de modificare, punctul 28 9i 52 cred, sunt o serie de
lucruri care au fost doar birocratice de modificat dar care ocupa mult spajiu
in amendamentul formulat, fiindca a trebuit modificat Tnmai multe locuri, fiind
vorba 9i de anexe 9i a9a mai departe, dar 9i cateva lucruri de substanta 'cred

ca vreo doua privind acel Quantummarit pujin de la valoarea maxima
acordata de la 100000 la 150000 9i cred ca o voi lisa pe doamna Anamaria
Gram sa le explice pe celelalte doua. Pana una alta voiam sa va Tntrebdaca
preferaji sa votam astazi 9i pe amendamentele propuse pe care le-aji primit
de la noi sau am putea sa votam sa discutam amendamentele 9i modificarile
dar sa votam numai pe proiectul respectiv 9i maine in plen sa votam direct

amendamentelefiindca oricumele trebuie facute 9i Tnplen. Cam asta era
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Tntrebarea pentru astazi. Cum doriji sa discutam amendamentele? sa le 9i
votam sau numai sa le discutam? Multumesc.
Doamna consilier Comanici cred ca s-a Tnscris.Buna dimineata.

DoamnaConsilierComaniciAncuta Sorina
Buna dimineaTa. Doamna pre9edinte, eu cu toata dragostea, trebuie
sa va spun ca nu mai pot sa stau foarte mult Tnaceasta comisie. Noi mai
9tim sa 9i citim. Noi suntemavocaji, dar suntemjuri9ti. Ne mai consultam.
Drept pentru care, eu a9 vrea cel pujin pentru mine sa va dau votul meu dupa
care a9 vrea sa ies din comisie. Vi rog.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

va rog.
Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Deci ma abjin 9i la proiect 9i daca supuneji la vot 9i amendamentele Tn
comisie, abjinere, la feI.

Da? La revedere

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Am Injeles. Muljumesc.

La revedere.

Domnul Consilier Maxim Marius catalin
Buna ziua. La feI 9i pentru mine, Marius Maxim.

Doamna Consilier Stoica loana
§i loana Stoica, la feI, abtinere la ambele.

Doarnna Pre$edinte Cicpala Ana Maria

O.K. Ramane aceasta Tntrebaredaca doriji sa votam astazi pe
amendamente,ceea ce ar implica 9i citirea lor sau doriji sa le discutam?
Daca nu am un raspuns, atunci ramane aceasta propunere. Domnul
Purcarea, va rog.
Domnul Consilier Purcarea Sorin
Buna ziua.
Nu am o propunere diferita cu a Dvs., cum consideraji necesar. Am o
Tntrebare.Aji menjionat ca s-a marit limita Ia maxim de la 100 la 150 de mii
9i a9 vrea sa 9tiu motivul.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Da, practic a fost o solicitare venita ONG-urilor atunci in comisie, daca
va amintiji, inclusiv in ceea ce au trimis dumnealor scris Tndezbatere publica.
Deci a venit aceasta propunere de la ONG-urile care implementeaza
proiectele 9i care aplica. Banuiala mea este ca pentru a putea...

Domnul Consilier PurcareaSorin
.

.. solicitarea?

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Nu, Tnsa fmi aduc aminte din comisie atunci Tn ianuarie cand am
discutat am discutat ca ar fi o idee buna sa marim cred ca propunerea a fost
mai mare de 250000 RON inijial, fiindca ne a9teptam sa Tnceapa din maRie

daca s-ar fi adoptat bugetul capitalei 9i atunci fiind o perioada de
implementareextinsa cu inca patru luni faR de anul trecut, s-ar fi justificat
fiindca se pot face mai multe activitali de catre, de asemenea fiindca este un

buget mai mare cu 1 milion de lei decat anul trecut 9i atunci Ia feI avem
practica bani ca sa implementam proiecte mai complexe. Avem 9i mai multi
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bani 9i mai mult timp decat anul trecut. Sincer Tntr-unfeI poate limita ar trebui

sa fie putin mai mare de 150000daca e sa ma gandescdar am mers pe
varianta propusa de cet care aplica practic, nu fundajia comunitara cei care
au trimis Tnscris, fiindca dumnealor nu cu, ei sunt finantatori la randul lor,
dar lucreaza cu majoritatea ONG-urilor din domeniu din Bucure9ti, la acorda

finantari, deci lucrand foarte mult strans cu aceste tipuri de entitali, au
feedback colectat de la acestea Tnperrnanenta.

Domnul Consilier FlorescuAdrian Constantin
Buna dimineata. Adrian Florescu sunt. §tim toli ca conform procedurii,
amendamentele se citesc 9i se voteaza TnConsiliu.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Da, da, da categoric. Codul Administrativ prevede faptul ca oricum
daca se discuta 9i se voteaza Tn comisie, ceea ce putem sa facem 9i asta
conform codului, in tot cazul se discuta 9i se fac 9i Tnplen, se citesc Tnplen
98se fac in plen, de asta am 9i propus ca poate nu e necesar astazi sa votam
amendamentele, sa discutamdaca sunt Tntrebarisau nelamuriri.
Domnul Consilier FlorescuAdrian Constantin
Eu cred ca le putem trece Tnrevista repede 9i 9i apoi sa votam doar
proiectul.
Doamna Pre$edinte CicealaAna Maria
Da, da, da. Categoric. Bun, atunci o rog pe doamna Gram daca dore9te
sa intervina pentru a le trece Tnrevista pe cele care sunt modificate, mai
importante.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da, o sa precizez scurt. Primul amendament se refera Ia o completare
de categorii de proiecte. Sunt solicitari venite de la ONG-uri care au participat
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la programul de anul trecut 9i le-am luat in considerare, le-am verificat daca
sunt conform legii 9i daca le putem accepta 9i care au fost care puteau sa
fie acceptate 9i erau conform legii 350 9i legii 98 a achizijiilor, le-am acceptat.
Nu o sa mai citesc completarile de domenii. Corelat cu aceste categorii de
proiecte, urmeaza apoi o completarea alin 2, art. 10 cu activitalile eligibile,
Aici la punctul 3 am modificat pragul maxim. Deja a fost explicat de doamna
Ciceala. La art. 17 ce este nou este faptul ca contribujia minima de 10% din
valoarea totala a finanlarii poate sa fie atat sub forma contribujiei Tn numerar
cat 9i Tnnatura. Legea permite sa fie 9i aportul Tnnatura §i nu era prevazut

in forma anterioara a regulamentului.La art. 22 lit. c) am reluat tot textul
anterior, dar am adaugat sa poata fi depusa toata documentajia in format
electronic. A trebuit sa le explicam reprezentanjilor ONG ca e nevoie de
semnatura electronica, aceea extinsa pentru ca ne obliga legea 455/2001.
Deci nu pot sa fie depuse actele prin email, dar fara semnatura electronica.
La punctul 6, la art. 27 este opisul documentelor pentru persoanele juridice.
Din partea ONG-urilor ne-au venit multe solicitari sa scoatem multe acte, am
un dosar stufos, legea ne obliga la multe dintre ele, am adaptat conform legii
9i mai ales legea 98 prevedefoarte multe acte. Qi iara9iam adaugat Ia final
ca pot sa fie depuse prin email certificate conform cu originalul 9i semnate
electronic. Art. 28 se refera la documentajia pentru persoanele fizice. Se
solicita acte care sunt de fapt pentru persoanele fizice autorizate. Legea 350
precizeaza clar ca este vorba de persoanele fizice care pot sa beneficieze
de aceste fonduri nerambursabile, nu persoanele fizice autorizate.
Dimpotriva, persoanele fizice autorizate urmaresc un scop lucrativ, deci
profit. Am scos din aceasta lista toate actele care se refereau Ia PFA-uri.
Aici, la articolul 43 am modificat, se cerea declarajia de impaRialitate de la

Tnceputcand depui dosarul, iar legea 350 spune ca in termen de 3 zile
lucratoare se va depune aceasta declarajie doar cel care ca9tiga finantarea.
La articolul 52 am lasat ultima transa de 10% din valoarea finantarii tot la
solicitarea ONG-urilor, explicand ca dureaza foarte mult sa primeasca ultima

tran9a 9i nu pot sa susjina financiar pe durata lunga aceasta tran9a. La
articolul 58 din nou am pus sa fie Tnformat electronic, era numai pe .. .

Domnul Consilier Purcarea Sorin
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Doamna pre9edinte, daca s-a deconectat doamna Gram, sa ca9tigam
timp, am eu o Tntrebare.Recunosc, nu sunt foarte Tntema cu modul de
aplicare a legii 350, nu prea Tnjeleg cam ce ar putea sa faca o persoana

fizica, adica care ar fi domeniulsau specializareaTncare ar putea aplica
pentru aceste fonduri o persoana fizica? Daca puteji sa-mi daji 2-3 exemple?

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Da, bine, trebuie sa ma gandesc pujin fiindca nu am fost nici eu in
aceasta situajie personal niciodata. Dar un exper care este atestat de
exemplu un peisagist sau un biolog , ma refer la domeniile pe care le finanlam
noi anul acesta pe mediu 9i protecjia animalelor sau un zoolog care are o
atestare sau o diploma care se califica conform legii achizijiilor publice 9i
celorlalte prevederi legale men+ionatede doamna Gram, poate sa depuna
un proiect 9i sa primeasca ca persoana fizica dar care are aceasta calitate

de expert ca educatiecertificatasa faca un proiectca 9i cum ar fi poate...
asta face legea 350, dar nu s-a mai aplicat pana acum Ia noi in Bucure9ti.
Domnul Consilier Purcarea Sorin
Ma gandesc ca cei pe care i-aji menjionat in general sunt PFA-uri.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Da, da, sunt 9i PFA-uri. §i aveji dreptate pentru ca Tntr-unfeI 9i mie mi
s-ar fi parut ca a9a ar fi trebuit sa funcjioneze, dar un PFA este o entitate
care Tntradevarare...

Domnul Consilier Purcarea Sorin
Exact. Deci ala facand profit ... legea. A9 vrea sa dea 2-3 exemple de
persoane fizice, fiindca recunosc a9 vrea sa 9tiu cine ar putea sa aplice, ca
ar fi interesant

7

Doamna Pre$edinte CicealaAna Maria
Da, da, la Cluj-Napocacand ne-am interesat atunci noi in ianuarie,

defapt9i anul trecut, de9i ei au o arie mai extinsade domeniuprin care
finanjeaza astfel de proiecte, pot sa aplice persoanele fizice 9i am injeles ca
au de ani buni 9i astfel de proiecte a unor persoane fizice, dar nu ne-am notat
la vremea respectiva exemple.

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Doamna Gram, aji revenit?
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da, da

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Dezbateamaici. Nu mi-e clar §i care sunt persoanelefizice care ar
putea aplica 9i Tnce specializari. Ne puteji lamuri?
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Eu nu am facut scenariide proiectecare pot sa fie derulatede
persoane fizice. Ideea este ca legea perrnite 9i ar fi incorect sa nu le

permitemadica nu putem printr-unact administrativde la nivel local sa
Tncalcamlegea de la nivel najional.

Doamna Pre9edinte CicealaAna Maria
Dar de exemplu ma gandesc, un silvicultor care are diploma de cei
cinci ani de silvicultura, aceea poate sa fie o atestare profesionala, nu? Care
lui in mod normal sa zicem ca i-ar fi perrnisa sau are un PFA pe acea
specializare sau un inginer...
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
... media, campanie de con9tientizare.

Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria
Dar acolo nu cred ca exista o diploma.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Dar nu trebuie o diploma. Legea nu restricjioneaza sa ai ... Trebuie sa
ai capacitatea profesionala sa demonstrezi.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
§i cum demonstrezi capacitatea tehnica 9i profesionala?

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Participarea Tnalte proiecte similare.

Doamna Consilier Muresan Manuela
Scuze, pot sa intervin pentru ca eu am fost anul trecut Tnacea comisie
de selecjie a proiectelor.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Vi rog, doamna Mure9an.
Doamna Consilier Muresan Manuela
Dupa parerea mea, persoanele fizice au dreptul sa participe, dar asta
nu Tnseamnaca se 9i califica. Noi respectam legea 9i Ie dam ocazia sa
participe dar proiectele cu care vin ei, daca nu Tndeplinesctoate celelalte

criterii privind finanjarea, nu vor fi admise, deci nu este obligatoriu ca o
9

persoana fizica care se Tnscriela aceste fonduri sa le 9i acceseze. Le dam
ocazia sa faca, dar daca vine nu 9tiu ce persoana fizica cu o idee nastru9nica
9i nefezabila, comisia care va spun, a fost foarte serioasa 9i ne-am Tntalnit9i
de cateva ori pe luna 9i am discutat 9i am urmarit proiectele cum au derulat,
chiar am 9i descalificat la vremea respectiva un proiect, are o sarcina 9i
obligajia 9i con9tiinja de a selecta ceea ce se potrive9te.Eu nu pot sa dau

un exempluacum de persoanafizica 91nici nu 9tiu dacava veni vreo
persoana fizica, dar nu le putem Tngradi acest drept sa participe, sa
acceseze aceste fonduri, nu obligatoriu sa le 9i primeasca.
Domnul Consilier PurcareaSorin
Nu. Nici vorba. Nici asta nu era intentia mea ca Tntrebareci chiar mi se
pare ceva interesant 9i a9 vrea sa popularizez tipul de acjiune pe care o
persoana fizica s-ar putea Tnscrie.O sa mai studiem 9i vedem.
Muljumesc.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

IMullumesc9i eu. Cred ca este o idee buna sa putem populariza.
incercam sa ne inforrnam de la alte autorita{i locale, sa vedem ce feI de
persoane poate au 9i ca9tigat fiindca Tntradevarmulte pot sa aplice. Apoi
putem chiar sa ii invitam fiindca sunt convinsa ca bucure9tenii, majoritatea

nu 9tiu ca exista 9i aceasta posibilitate. Legea 350 este aplicata,
implementatapentru ONG-uri de obicei, chiar daca ea permite 9i pentru
persoane fizice.

Bun. Mai departe, doamna Gram, daca erau. Da, domnul Nicolaie.

Domnul Secretar Nicolaie George
Ma souzaji, doamna pre9edinte. Ar trebui sa facem o precizare pentru
ca dicutam de persoana fizica independenta, careia legea Tipermite sa faca,

sa desfa9oare astfel de activitali, sa Tncasezesume. Deci, din profesii
liberale. §tiu ca exista la aceasta prevedere, poate doamna Anarnaria Gram
e mai in tema decat mine, dar cu siguranji e o diferen@ aici pe persoanele
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fizice care pot aplica, deci nu oricine, trebuie sa aiba un statut bine definit de
catre lege.

Doamna Pre$edinteCicealaAna Maria
sa 9tili ca in legea 350. dumneavoastra aveji dreptate de fapt Tn
practica fiindca trebuie sa dovede9ti aceasta capacitate profesionala
conform legii, Tnsainijial se spune persoana fizica, deci Tndrept ai dreptul sa

aplici chiar daca e§ti orice feI de persoana fizica Tnsensul codului civil dar
dupa aceea daca poli intradevar sa dovede9ti o capacitate profesionala pe
profesii liberale sau diplomele acestea de atestare profesionala Tn domeniu
fiindca trebuie sa fii Tndomeniul proiectului cu care ai aplicat bineTnjelesca
sa poli dovedi ca iI poli face ma gandesc. Atunci Tnpractica TntradevarTn

practicatrebuie sa fii cumva atestat astfel incat poli sa faci proiectulsa
dovede9ti comisiei ca e9ti capabil sa implementezi.

Domnul Secretar Nicolaie George

Eu am facut aceasta interventie pentru ca e clar ca o persoana fizica
care poate participa trebuie sa fie atestata din partea unui organ sau sa fie
certificat Tnpartea unui organism profesional. Ideea era alta, ca nu neaparat
ca Tngradimdrepturile oricarei persoane fizice de a participa 9i pe de alta
parte nici nu puteji sa 9i sa Tngreunam astfel obiectul comisiei care va trebui
sa selecteze proiecte 91a9a mai departe. Nu te poti trezi cu 500 de aplicari
9i de fapt doar cinci sa fie eligibile sa stai sa faci documente pentru ca astfel
nu facem activat decat sa Tngradimde fapt sa ingreunam procesul de
acordare a acestor proiecte 9i fonduri nerambursabile.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Da da da da. De acord de acord cu dumneavoastra.sa vedem. Din
cate §tiu deocamdata nu a aplicat niciun feI de persoana fizica, nici macar
PFA anul trecut, dar asta simt ca nu se cunoa9te posibilitatea daca ai a9a

cum spune 9i mai mulji oameni vor putea aplica fiindca 9tiu ca se poate
aplica, e bine sa le fie 9i lor 9i celor care Evalueaza acele proiecte cat mai
clar care sunt cum ar veni criteriile, nu?
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Domnul Secretar Nicolaie George
Pai exact despre asta este vorba.
Muljurnesc.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc.
Doamna Gram, va rog.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Nu cred ca e o idee buna sa Tngradimnoi. Putem sa exemplificam daca
donli in acest regulament sau pot sa fie ni9te instrucjiuni, nu 9tiu, interne ale
comisiei, dar nu cred ca e o idee buna Tntr-un regularnent sa restricjionezi.
Apoi apreciaza comisia daca e Tndeplinita condijia de capacitate
profesionala. Noi ne-am uitat 9i peste regulamentul de la Cluj 9i nu exista

niciun feI de Tngradire.Nu a9 vrea sa facem un regulamentabuziv. A9a
putem sa dezbatem cine poate sau nu sa aplice, cine e eligibil, cine nu.

Doamna Pre$edinte CicealaAna Maria
§i sa exemplificam cumva daca putem.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Dar chiar 9i daca exemplificam, dar poate sa zica comisia uite Tn
regulament spune ca trebuie sa ai diploma de peisagist, deci nu pot sa las o
persoana care T9idemonstreaza capacitatea profesionala prin alte acte. Eu
nu a9 inteweni cu exemplificari Tnregulament.
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Domnul Consilier Purcarea Sorin
E evident, doamna Gram, ca nu trebuie facut restrictiv, pe de alta parte
el trebuie sa fie suficient de clar, mai ales a9a cum a zis 9i doamna Ciceala,
sunt multi care nici nu 9tiu ca pot aplica. Dar ar trebui sa fie suficient de clar
ca, de exemplu e cineva care e un influencer pe net orihideea de nu 9tiu mov
cu verde 9i el zice ca are capacitate profesionala suficienta sa implementeze
chestia asta 9i comisia va trebui sa decida. Daca nu TIfacem foarte clar, sar putea sa Tngreunam activitatea comisiei, neavand criteriu de departajare.

Atatam vrut sa zic.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Nu 9tiu. Cum apreciaji.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Scuze ca intervin, dar am constatat acum de la Directia Relatia cu

ONG-uri o adresa pe care a trimis-o domnul director lordache Tn care
dumnealor propun cateva calificarii profesionale reprezinta calificarea
atestate prin titlu de calificare, un atestat de competenIa care certifica o
formare profesionala care nu face obiectul unui certificat sau unei diplome
prevazute la alte puncte. Deci astea sunt luate din legea 200/2004. in cazul
persoanelor fizice documentele edificatoare care sa dovedeasca atestarea

ori apartenenta din punct de vedere profesionalTn conforrnitatecu
prevederile legale din Romania. Pot fi cele prevazute aici la articolul 5 indice
1 din legea 200/2004. Aceasta ar fi propunerea durnnealor 9i sunt enumerate

trei astfel 9i inclusiv experienja profesionala. Eventual am putea sa le
includem ca atare cu men+iuneaTnparanteza acestea sunt articolul 5 indice
1 din legea 200/2004. Daca este de sunteji 9i dumneavoastra de acord. Dar
le putem, fiindca nu Ie aveji in faR, eu acum le citesc.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu sunt de acord. Putem sa facem o corelare
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Deci asta ar fi. Un titlu de calificare. B, un atestat de competen@, care
certifica o formare profesionala. C, experien@ profesionala. Mi se par bune
sugestiile de la juridic. Au fost transmise la Direcjia RelaIia cu ONG-uri,
tocmai pentru a modifica acest regulament.
Domnul Consilier Purcarea Sorin
O.K. Atunci Tlputeji prezenta ca amendament fara probleme maine.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Muljumesc. Daca mai sunt alte consideraIii, doamna consilier
Gram?
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Nu mai erau. Nu 9tiu daca s-a auzit cand s-a Tntrerupt.Atunci cand faci

prin internetbankingo plata, nu mai ai viza bancii.Adica mie mi se pare
suficient sa al acel extras de cont eliberat online.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Da, fiindca nu mai este prevazut de lege acel cu viza bancii. Semnatura
bancii cum ar veni. Trebuie sa ai extrasul, certificatul.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Da. §i atunci am eliminat sintagmacu viza bancii. Aceasta era ultima.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Am Tnjeles.Muljumesc frumos.

in cazul acesta, daca nu mai sunt alte intervenjii,v-a9 propune sa
votam proiectul cu acea mica modificare 9i facem noi modificarile pe care leam precizat mai devreme privind capacitatea profesionala, retransmitern
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amendamentul catre toli colegii 9i le dezbatem din nou maine daca este
cazul, in timpul 9edintei de Consiliu. Oricum ele vor fi prezentate 9i atunci.
Drept pentru care, va rog sa votam pe proiect, fara amendamente
deocamdata.

Asistent comisie
Puteji vota.

6 voturi 9i trebuie sa luam in considerare, doamna pre§edinte, 9i
cele 3 abjineri ale consilierilor care au anunjat.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Da. Bun. Deci 6 voturi pentru 9i 3 abjineri. Avem raport favorabil.

va muljumesc inca o data, dragi colegi, pentru acest demers de a
modifica regularnentul de finanPri nerambursabile 9i felicitari 9i Direcjiei
Relajia cu ONG-uri fiindca avem o finanjare mai mare anul acesta 9i
domnilor consilieri care au susjinut-o. va reamintesc celor care ne urmariji,
sunt 2,4 milioane 9i Tn Ioc sa TnceapaproiecteleTn luna octombrie, anul
acesta speram ca vor TncepeTnluna iunie, perioada de Tnscrieriva fi cel mai
probabil de pe 2 mai, 30 de zile, daca nu ma Tn9el,pana pe 2 iunie ar veni.
A9adar, acestea fiind zise, ne reauzim Tncadrul celorlalte comisii. O
saptamana frumoasa pentru cei care ne urmaresc 9i sper sa avem maine 9i
aceste amendamente 9i modificari propuse, incluse Tn regulament, astfel
TncateI sa se poata aplica atunci cand este facut public call-ul de proiecte
saptamana viitoare.

O zi buna,tuturor!
Declar 9edinja Tnchisa.
Secretar

Pre9edinte,

CicealaAna Maria
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