GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la
lit. e) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al anexei nr.
3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1 - (1) Se aprobă modul de repartizare și de utilizare a sumelor destinate
realizării programului „Creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul
voluntariatului în societate” în vederea finanțării asociațiilor și fundațiilor prevăzute la
lit.e) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă
Serviciului pentru Guvernare Deschisă din cadrul Direcției Generale Guvernare
Deschisă, Relații Publice și Cooperare - Secretariatul General al Guvernului.
(2) Suma de 1.000 mii lei se repartizează și se utilizează conform destinației
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre pe baza propunerii
Serviciului pentru Guvernare Deschisă din cadrul Direcției Generale Guvernare
Deschisă, Relații Publice și Cooperare.
ART. 2 - (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la
art. 1 alin. (2) pe baza propunerii Serviciului pentru Guvernare Deschisă din cadrul
Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din
cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic şi juridic.
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(2) Metodologia privind regimul de implementare al Programului „Creșterea
gradului de conștientizare cu privire la rolul voluntariatului în societate” menţionată în
anexă va fi elaborată de Serviciului pentru Guvernare Deschisă din cadrul Direcției
Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare - Secretariatul General al
Guvernului, avizată de direcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al
Guvernului și aprobată prin ordin al secretarului general al Guvernului.

PRIM – MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

București,
Nr. ..........
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ANEXĂ

REPARTIZAREA ȘI UTILIZAREA
sumei de 1.000 mii lei prevăzută la lit. e) din anexa nr. 3/13/02a la Legea
bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
Art. 1 - Suma de 1.000 mii lei prevăzută la lit. e) Programul „Creșterea
gradului de conștientizare cu privire la rolul voluntariatului în societate” din
anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 se va utiliza pe
baza propunerii aprobate de către secretarul general al Guvernului, pentru finanțarea
următoarelor activități, realizate de către asociațiile și fundațiile legal constituite,
potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare, astfel:
a) activități de informare, promovare și conștientizare cu privire la importanța
voluntariatului și derularea proiectului;
b) activități ce urmăresc inovarea în domeniul voluntariatului;
c) sprijinirea pregătirii și dotării voluntarilor, respectiv organizarea de cursuri de
instruire, formare și pregătire profesională necesare pentru activitățile pe care le
desfășoară asociația/fundația, oferirea de echipament adecvat desfășurării
activităților de voluntariat;
d) activități de formare/specializare a capitalului uman din cadrul
asociației/fundației;
e) activități specifice de voluntariat.
Art. 2 - Programul „Creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul
voluntariatului în societate” vizează oferirea de sprijin financiar organizațiilor care
propun proiecte în sensul încurajării cetățenilor să desfășoare activități de voluntariat
în domeniile: sănătate, asistență socială, ajutor umanitar și/sau filantropic, protecția
mediului, educație și cercetare. Limita maximă de finanțare nerambursabilă a fiecărui
proiect va fi de 20.000 lei, dar nu mai mult de 90% din totalul costurilor eligibile.
Art. 3 - Pentru proiectele și acțiunile cuprinse la lit. e) din anexa nr. 3/13/02a
Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la propunerea Serviciului pentru
Guvernare Deschisă din cadrul Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații
Publice și Cooperare - Secretariatul General al Guvernului se pot acoperi
următoarele cheltuieli, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018
privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe
perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul
serviciului:
a)
b)

cheltuieli de masă în cuantum maxim de 120 lei/zi/persoană;
cheltuieli cu diurna în cuantum de 20 lei/zi/persoană;
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c)
cheltuieli cu cazarea în unități hoteliere și în pensiuni turistice în cuantum de 230
lei/zi/persoană;
d)
transport cu orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanțe de până la 300
km, și după tariful clasei I, pe distanțe mai mari de 300 km;
e)
cheltuieli cu mijloacele de transport în comun;
f)
transportul cu autoturismul aflat în proprietatea sau folosința asociației/fundației,
transport cu mijloacele de transport închiriate (autoturisme, microbuze, autocare etc):
se va deconta contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși;
g)
cheltuieli pentru tratații (apă, ceai și/sau cafea, băuturi răcoritoare etc) în
cuantum maxim de 20 lei/zi/persoană. Nu se decontează băuturi alcoolice și tutun.
h)
închirieri de bunuri;
i)
tipărituri, multiplicări, inscripționări și altele asemenea;
j)
achiziționare de bunuri și servicii strict necesare derulării proiectului, altele decât
serviciile de masă, cazare, transport și serviciile menționate la articolele anterioare;
k)
cheltuieli aferente cursurilor de formare profesională, de instruire, formare și
pregătire în domeniul în care aceștia activează;
l)
cheltuieli aferente serviciilor de promovare a proiectului;
m) cheltuieli cu asigurarea voluntarilor împotriva riscului de accident și de boală
sau al altor riscuri ce decurg din natura activității desfășurată în cadrul proiectului.
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