NOTĂ DE FUNDAMENTARE
1.Titlul proiectului de act normativ
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

2. Motivele emiterii actului normativ
1.Descrierea
situaţiei actuale

Aderarea la Uniunea Europeană a marcat noul statut al României de donator de
asistenţă oficială pentru dezvoltare (AOD). Politica de cooperare pentru
dezvoltare a României este reglementată în prezent prin Legea nr. 213/2016
privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară.
Ministerul Afacerilor Externe este responsabil de elaborarea, implementarea şi
coordonarea politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare,
împreună cu instituţiile publice cu atribuţii în acest domeniu.
În prezent, în cadrul MAE există o singură structură, organizată la nivel de
birou, competentă atât cu gestionarea politicii de cooperare internaţională
pentru dezvoltare, cât şi a finanţărilor aferente. Drept urmare, această activitate
este în prezent acoperită de Parteneriatul de cooperare dintre MAE şi
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru 2013-2017, cu finanţare
MAE.
Curtea de Conturi a României a solicitat anual în deciziile sale creşterea
capacităţii de monitorizare a MAE cu privire la proiectele finanţate, aspect care
nu poate fi remediat decât printr-o legislaţie unitară şi coerentă privind
realizarea politicii de asistenţă pentru dezvoltare, inclusiv monitorizarea
corespunzătoare a implementării proiectelor aferente.
În contextul celor de mai sus, asigurarea unui sistem instituţional şi a unui
cadru de finanţare şi implementare adecvat pe plan intern este esenţială.
Totodată, este deosebit de importantă creşterea eficienţei administrării
fondurilor destinate cooperării pentru dezvoltare şi promovării pe plan extern a
activităţii României în domeniu.
Legea nr. 213/2016 prevede înfiinţarea Agenţiei de Cooperare Internaţională
pentru Dezvoltare, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea
Ministerului Afacerilor Externe, pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul
cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară.

2. Schimbări
preconizate

Se înfiinţează Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare „RoAid”,
denumită în continuare Agenţia, care este instituţie publică cu personalitate
juridică şi funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, pentru
îndeplinirea atribuţiilor în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare
şi asistenţă umanitară.

Agenţia este condusă de un director general, numit de ministrul afacerilor
externe.
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) asigură monitorizarea şi evaluarea proiectelor şi programelor 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.
Agenţia va funcţiona cu un număr de 30 de posturi.

Schema externă a MAE se suplimentează cu 10 posturi care vor fi alocate
misiunilor diplomatice în statele unde Agenţia implementează programe de
cooperare pentru dezvoltare
Evaluarea calităţii managementului Agenţiei se face anual, printr-un audit
extern independent.
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.
3. Alte informaţii

Nu au fost identificate.
3. Impactul socio-economic

1.Impactul macroeconomic
11. Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2.Impactul asupra mediului
de afaceri
21.
Impactul
asupra
sarcinilor administrative
22.Impactul
asupra
întreprinderilor
mici
şi
mijlocii
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului
5.Alte informaţii

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect.
Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect.
Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect.
Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect.
Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect.

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect.
Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect.
Nu au fost identificate.

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei –
Indicatori
1
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
(iii) accize
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de asigurări

Anul
curent
2

Următorii 4 ani
3

4

5

6

Media
pe 5 ani
7

2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar plus/minus, din
care:
a) buget de stat*)
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare

0

11.750

11.660

11.660

11.750

9.368

0
0

9.360
2.400

9.360
2.300

9.360
2.300

9.360
2.400

7.488
1.880

0
0

7. Alte informaţii

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor
Va fi modificat HG nr. 8/2013 privind organizarea şi
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi
vor fi modificate sau abrogate, ca completările ulterioare
urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ,
b)acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea
implementării noilor dispoziţii.
11. Compatibilitatea proiectului
de act normativ cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect.
act normativ cu legislaţia
comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect.
aplicării
directe
a
actelor

normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect.
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect.
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare
cu organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul proiectului de act
normativ.
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative.
4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente, cu modificările
şi completările ulterioare.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei7
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Se va obţine avizul Consiliului Legislativ conform
HG nr. 561/2009

Nu au fost identificate.

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul
necesitatea elaborării proiectului de act
Ministerului Afacerilor Externe, la secţiunea

normativ

„Transparenţă
decizională”,
împreună
cu
instrumentul de motivare, respectând prevederile
legale în vigoare cu privire la transparenţa
decizională în administraţia publică şi la accesul la
informaţiile de interes public (Legea nr. 52/2003).

2. Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii
8. Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente.
2. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului.
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
LAZĂR COMĂNESCU

AVIZĂM FAVORABIL:
MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTEC IEI SOCIALE

I PERSOANELOR VÂRSTNICE

DRAGOŞ NICOLAE PÎSLARU

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
ANCA - DANA DRAGU

MINISTRUL JUSTIŢIEI
RALUCA - ALEXANDRA PRUNĂ

