HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională
pentru Dezvoltare „RoAid” şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) şi al art. 22 alin
(2) din Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă
umanitară,
Guvernul adoptă prezenta Hotărâre.
Art. 1 - (1) Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare ”RoAid”, denumită în
continuare Agenţia, se înfiinţează, organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu
personalitate juridică în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, în continuare M.A.E.
(2) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, asigurat cu titlu gratuit de M.A.E., care este
autorizat să închirieze un imobil în acest scop.
(3) Agenţia are siglă proprie.
Art. 2 - (1) Agenţia are următoarele atribuţii:
a) coordonează, la nivel naţional, implementarea asistenţei externe în domeniul cooperării
pentru dezvoltare acordată de România;
b) urmăreşte îndeplinirea de către România a angajamentelor asumate pentru realizarea
obiectivelor internaţionale de dezvoltare, privind eficacitatea asistenţei pentru dezvoltare şi
coerenţa politicilor pentru dezvoltare, precum şi a altor angajamente în cadrul politicii de
cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, asumate în calitate de stat
membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite;
c) urmăreşte, împreună cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care
participă, în aria lor de competenţă, la cooperarea pentru dezvoltare, îndeplinirea
angajamentelor asumate de România privind finanţarea cooperării internaţionale pentru
dezvoltare şi asistenţei umanitare, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate cu această
destinaţie;
b) implementează proiecte în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare, prin
consultare şi cooperare cu direcţiile din cadrul M.A.E. şi a misiunilor diplomatice ale
României;
e) asigură expertiza de specialitate în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi
asistenţă umanitară - studii, analize, lucrări de specialitate - pentru M.A.E. sau, la cerere,
pentru alte instituţii publice sau private din România ori din alte state cu care există acorduri
de parteneriat în acest sens sau cu organizaţii internaţionale;
f) facilitează transferul de expertiză din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice către statele
beneficiare;

g) încheie acordurile de finanţare prevăzute la art. 14 din Legea nr. 213/2016 privind
cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară;
h) utilizează fondurile din bugetul aprobat cu destinaţia cooperare internaţională pentru
dezvoltare şi asistenţă umanitară prin implementare directă sau indirectă, conform legislaţiei
în vigoare;
i) monitorizează şi evaluează proiectele şi programele derulate prin intermediul Agenţiei;
j) raportează anual şi ori de câte ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe,
activităţile realizate în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi
asistenţă umanitară, finanţate din fonduri publice;
k) asigură secretariatul tehnic pentru întrunirile Comitetului Consultativ în domeniul
cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
l) asigură vizibilitatea acţiunilor în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare;
m) participă la implementarea obiectivelor de politică externă stabilite de M.A.E.;
n) îndeplineşte orice alte activităţi în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi
asistenţei umanitare stabilite de ministrul afacerilor externe.
Art. 3 - (1) Agenţia este condusă de un director general, membru al Corpului diplomatic şi
consular al României, numit i revocat prin ordin al ministrului afacerilor externe în
condiţiile legii.
(2) Directorul general al Agenţiei este ordonator terţiar de credite.
(3) Directorul general conduce întreaga activitate a Agenţiei şi în exercitarea atribuţiilor sale
emite decizii şi instrucţiuni în condiţiile legii.
(4) Directorul General poate delega unele atribuţii proprii personalului din subordine.
(5) Directorul general reprezintă Agenţia în raporturile cu terţii, cu persoanele fizice şi
juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
(6) Directorul general este numit pentru un mandat de până la 4 ani, care poate fi prelungit o
singură dată, pentru o perioadă de până la 3 ani.
Art. 4 - (1) Evaluarea calităţii managementului Agenţiei se face anual, printr-un audit extern
independent.
(2) Finanţarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Agenţiei. Selectarea entităţii
care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
(3) Raportul de audit se întocmeşte în primele 3 luni ale anului şi cuprinde, în mod
obligatoriu, referiri la modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, organizarea activităţii,
asumarea responsabilităţilor de către conducerea Agenţiei, necesitatea de suplimentare a
posturilor Agenţiei sau de reorganizare internă a acesteia.
(4) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit, directorul general al
Agenţiei procedează la comunicarea acestuia ministrului afacerilor externe.
(5) Primul raport de audit se realizează în anul calendaristic imediat următor celui în care
Agenţia a devenit operaţională şi a funcţionat minimum 9 luni.

Art. 5 - (1) Agenţia îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu Executiv, alcătuit
din secretarul de stat pentru afaceri strategice, secretarul de stat pentru afaceri globale,
secretarul de stat pentru afaceri europene şi directorul politic din cadrul M.A.E. şi directorul
general al Agenţiei.
(2) Consiliul Executiv se reuneşte în şedinţe ordinare semestrial sau, ori de câte ori este
necesar, în şedinţe extraordinare, la solicitarea oricărui membru.
(3) Deciziile Consiliului Executiv se iau prin consens. În cazul în care nu se ajunge la
consens în luarea unei decizii, decizia se ia prin majoritate simplă de voturi.
(4) Consiliul Executiv avizează Programul multianual strategic de cooperare internaţională
pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, Planul anual de cooperare internaţională pentru
dezvoltare şi asistenţă umanitară acţiune, aprobă bugetul aferent fiecărei axe prioritare, aprobă
rapoartele de activitate şi monitorizează activitatea Agenţiei.
(5) Programele şi proiectele de cooperare pentru dezvoltare a căror valoare depăşeşte 1 milion
de euro sunt aprobate de Consiliul Executiv.
Art. 6 - (1) Structura organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la
propunerea directorului general al Agenţiei.
(2) Agenţia va funcţiona cu un număr de 30 de posturi.
(3) Salarizarea personalului Agenţiei se face în condiţiile legii.
(4) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. de 1.424 se
suplimentează cu 10 posturi care vor fi alocate misiunilor diplomatice în statele unde Agenţia
implementează programe de cooperare pentru dezvoltare.
Art. 7 - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se face din subvenţii
acordate de la bugetul de stat prin bugetul M.A.E şi din venituri proprii.
(2) Veniturile proprii ale Agenţiei se pot constitui şi din sponsorizări, donaţii ale persoanelor
fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi din publicaţii, programe de asistenţă
externă, contracte de cercetare sau alte surse, potrivit legislaţiei în vigoare.
(3) Agenţia poate dobândi bunuri mobile sau imobile, cu respectarea condiţiilor legale.
Art. 8 - (1) Până la operaţionalizarea Agenţiei, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, atribuţiile în domeniu se exercită de către M.A.E. prin direcţiile
de specialitate.
(2) Până la operaţionalizarea Agenţiei, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri, finanţarea Agenţiei se realizează din bugetul aparatului propriu al M.A.E.

Art. 9 – Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie
2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 12, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:
"(5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.335, exclusiv demnitarii,
cabinetul ministrului şi cabinetul ministrului delegat, din care 901 în centrala M.A.E.,
exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului şi cabinetul ministrului delegat.
(6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.434."
(2.) Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 10 - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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