Notă de Fundamentare

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre
privind plata contribuției financiare anuale a României la bugetul Centrului de Excelență
pentru pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki (European Centre of
Excellence for Countering Hybrid Threats – Hybrid CoE)
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor
1. Descrierea situaţiei actuale Hibride a fost înființat la Helsinki, la inițiativa Finlandei. Scopul
asumat al Centrului este de a sprijini eforturile statelor membre în
combaterea amenințărilor hibride prin consolidarea capabilităților
civile și militare, îmbunătățirea rezilienței statelor și instituțiilor
statele, aprofundarea cooperării NATO-UE în combaterea
amenințărilor hibride, punerea în comun a expertizei
practicienilor, reprezentanților mediului academic și mediului de
afaceri cu statele membre și instituțiile acestora.
Centrul a fost creat și funcționează în baza unui Memorandum de
Înțelegere, încheiat la Helsinki, la 11 aprilie 2017. Până la
aderarea României, Centrul număra 18 state participante: Austria,
Republica Cehă, Canada, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța,
Germania, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia,
Spania, Suedia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.
În urma aprobării de către Guvernul României, la 8 iunie 2018, a
Memorandumului cu tema „Aprobarea participării României la
Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor
Hibride de la Helsinki (European Centre of Excellence for
Countering Hybrid Threats – Hybrid CoE), la 14 noiembrie 2018 a
fost semnat documentul de aderare a României la Centru, țara
noastră devenind astfel al 19-lea stat care participă la activitățile
acestuia.
De asemenea, prin Memorandumul menționat s-a aprobat inițierea
de către MAE a unui proiect de act normativ pentru aprobarea
plății contribuției financiare anuale la bugetul Centrului de către
Ministerul Afacerilor Externe.
Bugetul Centrului, care acoperă costurile aferente participării, este
structurat pe contribuții anuale, de egală valoare pentru toți
participanții, respectiv contribuții voluntare. Bugetul anual al
Centrului, este de aproximativ 1,5 milioane euro. Jumătate din
acesta urmează a fi acoperit din taxe de participare (aproximativ
750.000 euro), restul fiind acoperit de către statul gazdă, Finlanda,
care asigură finanțarea sediului, telecomunicațiilor și, parțial, a
resurselor umane. Din punct de vedere financiar, cotizația anuală,
efectivă din anul 2018, este estimată între 50.000 și 80.000 euro
anual pentru fiecare stat, în funcție de numărul de state
participante. La 12 decembrie 2018, directorul Centrului a
transmis solicitarea de plată a contribuției României pentru

bugetul anului 2019, în cuantum de 60.000 euro, până la 30 aprilie
2019.
În acest context, este necesar ca România să achite contribuţia
financiară/taxa de participare care îi revine pentru bugetul
Centrului de Excelență.

2. Schimbări preconizate

De asemenea, în vederea derulării cu operativitate a
demersurilor de achitare a contribuțiilor anuale ale României,
este necesar ca plata să fie realizată pe toată durata participării
țării noastre la activitățile Centrului, în baza prezentei hotărâri
și a înștiințării transmise de directorul Centrului de Excelență.
Plata anuală a contribuției financiare/taxei de participare care
revine României pentru bugetul Centrului de Excelență.
Plata contribuției se va realiza din bugetul Ministerului
Afacerilor Externe pe anul curs.

3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul
1.1. Impactul asupra mediului Nu este cazul
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului Nu este cazul
de afaceri
3. Impactul social
Nu este cazul
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
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
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus,
din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
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(i) cheltuieli de personal
- - - (ii) bunuri şi servicii
- - - (iii) alte transferuri
- - - c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
- - - (i) cheltuieli de personal
- - - (ii) bunuri si 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
si/sau cheltuielilor bugetare
- - - 7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
1.Măsuri normative necesare pentru Nu este cazul
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ;
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca 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 Nu este cazul
normativ cu legislaţia în domeniul
achiziţiilor publice.

-

2. Conformitatea proiectului de act
Nu este cazul
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării Nu este cazul
directe a actelor normative
comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Nu este cazul
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente Nu este cazul
internaţionale din care decurg
angajamente
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1.Informaţii privind procesul de
Nu este cazul

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
Nu este cazul
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 Nu este cazul.
consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de
către:
a) Consiliul Legislativ
- Se va obţine avizul Consiliului Legislativ conform
HG nr. 561/2009
b) Consiliul Suprem de Apărare a Nu este cazul
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
Nu este cazul
d) Consiliul Concurenţei
Nu este cazul
e) Curtea de Conturi
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului
de act normativ
1.Informarea societăţii civile cu Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul
privire la necesitatea elaborării Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea „Transparenţă
proiectului de act normativ
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 Nu este cazul
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
Nu este cazul
Secţiunea a 8-a 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
competentelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Nu este cazul

Nu este cazul

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul Proiect de Hotărâre a Guvernului pe
care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl adoptaţi.

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

Avizăm favorabil:

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

