NOTA DE FUNDAMENTARE
Sec iunea 1: Titlul proiectului de act normativ
Hot râre pentru modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr.895/2007 privind
stabilirea cadrului institu ional pentru planificarea financiar , coordonarea, implementarea i
auditarea utiliz rii fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen
Sec iunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situa iei actuale
În perioada 2007-2010, România, prin Ministerul
Afacerilor Interne (MAI), a beneficiat de instrumentul
financiar Facilitatea Schengen (denumit în continuare
Facilitatea Schengen), instituit în baza Deciziei Comisiei
Europene nr. C (2007) 1417 din 4 aprilie 20071.
Conform acestei decizii, Facilitatea Schengen reprezint
un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei i
României în perioada dintre data ader rii i sfâr itul
anului 2009 în vederea finan rii ac iunilor la noile
frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea în aplicare
a acquis-ului Schengen i controlul frontierelor.
Fondurile au fost gestionate de Direc ia Schengen din
cadrul MAI în calitate de Autoritate Competent i
Organism Intermediar, iar principalii beneficiari ai
proiectelor finan ate prin Facilitatea Schengen au fost:
Ministerul
Afacerilor
Externe,
Serviciul
de
Telecomunica ii Speciale, Inspectoratul General al
Poli iei de Frontier , Inspectoratul General al Poli iei
Române, Centrul Na ional SIS, Inspectoratul General
pentru Imigr ri, Centrul de Cooperare Poli ieneasc
Interna ional , Direc ia General Management Resurse
Umane i Direc ia pentru Comunica ii i Tehnologia
Informa iei din cadrul MAI.
Suma alocat acestui instrument financiar a fost de
602.469.348, iar rata de absorb ie a programului a fost
de 97,4%, acesta fiind închis oficial la data de
07.02.2013.
Facilitatea Schengen a contribuit la preg tirea României
pentru aderarea la Spa iul Schengen prin modernizarea
punctelor de trecere a frontierei, prin consolidarea
capacit ii de supraveghere a frontierelor maritime i
terestre, precum
i prin dezvoltarea sistemelor
informatice i de comunica ii.
Prin HG nr.895/2007 a fost stabilit cadrul institu ional
pentru
planificarea
financiar ,
coordonarea,
implementarea i auditarea utiliz rii fondurilor acordate
1
privind gestionarea i controlul p ii consacrate acquis-ului Schengen din cadrul Facilit ii Schengen i pentru
fluxurile de numerar pentru perioada 2007-2009;
Pagina 1 din 6

2.3. Alte informa ii

României prin Facilitatea Schengen.
Potrivit art.8 alin.(1) lit.m) din HG nr.895/2007,
Autoritatea de contractare i plat 2 (ACP) autorizeaz i
efectueaz pl i c tre contractan i în baza facturilor
aprobate de organismele intermediare3.
La sfâr itul anului 2014, a fost închis contul
RO69TREZ700500141X007338 „Disponibil din fonduri
cu destina ie special
reprezentând contribu ia
na ional aferent proiectelor finan ate prin Facilitatea
Schengen” prin care ACP efectua pl i (inclusiv cele de
TVA) c tre contractan i pentru contractele aferente
Facilit ii Schengen nefinalizate i a c ror finan are a
fost continuat din bugetul na ional4. Astfel, începând cu
data de 01.01.2015, unele institu ii beneficiare din
cadrul MAI nu mai pot efectua plata c tre contractan i a
TVA aferent facturilor emise care se afl pe circuitul
de aprobare. În acest context, este necesar modificarea
HG nr.895/2007, prin transferarea atribu iei de efectuare
a pl ilor de TVA c tre contractan i din sarcina ACP în
sarcina beneficiarilor.
Prin
prezentul
proiect
se
urm re te
reglementarea regimului pl ilor neefectuate în cadrul
contractelor aferente Facilit ii Schengen nefinalizate, în
sensul transfer rii atribu iei de efectuare a pl ilor de
TVA c tre contractan i din sarcina ACP, în sarcina
beneficiarilor.
Totodat , prin proiect se actualizeaz denumirea unor
institu ii ca urmare a schimb rilor intervenite în
structura acestora, respectiv:
- „Departamentul Schengen, Direc ia General
Schengen din cadrul Ministerului Internelor i
Reformei Administrative” se înlocuie te cu
„Direc ia Fonduri Externe Nerambursabile din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne”;
- „Oficiul pentru Pl i i Contractare PHARE din
cadrul Ministerului Economiei i Finan elor” se
înlocuie te cu „Direc ia General Mecanisme i
Instrumente Financiare Nerambursabile din
cadrul Ministerului Dezvolt rii Regionale,
Administra iei Publice i Fondurilor Europene”.
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect

Sec iunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
2
în prezent Direc ia General Mecanisme i Instrumente Financiare Nerambursabile din cadrul Ministerului
Dezvolt rii Regionale, Administra iei Publice i Fondurilor Europene;
3

potrivit anexei la HG nr.895/2007, au fost desemnate în calitate de organisme intermediare: Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Afacerilor Externe i Serviciul de Telecomunica ii Speciale;
4
al institu iilor beneficiare;
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1. Impactul macroeconomic
11.Impactul asupra mediului
concuren ial
i
domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
afaceri
2¹ Impactul asupra sarcinilor
administrative
2²
Impactul
asupra
întreprinderilor mici i mijlocii
3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect

4. Impactul asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect

5. Alte informa ii

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect

Sec iunea a 4-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe
termen scurt, pentru anul curent, cât i pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Indicatori

1
1. Modific ri 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 asigur rilor sociale
de stat
i. contribu ii de asigur ri
2. Modific ri ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri i servicii
b) bugete locale
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri i servicii
c) bugetul asigur rilor sociale
de stat
i. cheltuieli de personal

Anul
curent
2017
2
-

Urm torii 4 ani
2018
3
-

2019
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-
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-
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ii. bunuri i servicii
3. Impact financiar, plus/minus,
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
cre terii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modific rilor
veniturilor si/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informa ii

-

-

-

-

-

-

+20
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect

Sumele necesare punerii în aplicare a prevederilor
proiectului de act normativ se realizeaz cu încadrarea în
bugetele aprobate institu iilor implicate.
Sec iunea a 5-a: Efectele actului normativ asupra legisla iei în vigoare
1. M suri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
vor fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intr rii în vigoare a
proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmeaz a fi
elaborate
în
vederea
implement rii noilor dispozi ii.
11. Compatibilitatea proiectului
de act normativ cu legisla ia în
domeniul achizi iilor publice
2. Conformitatea proiectului de
act normativ cu legisla ia
comunitar în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare
3. M suri normative necesare
aplic rii directe a actelor
normative comunitare
4. Hot râri ale Cur ii de Justi ie a
Uniunii Europene
5. Alte acte normative i/sau
documente interna ionale din
care decurg angajamente
6. Alte informa ii

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Sec iunea a 6-a: Consult rile efectuate în vederea elabor rii actului normativ
1. Informa ii privind procesul de Modific rile propuse au fost discutate cu reprezentan ii
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consultare
cu
organiza ii institu iilor implicate în sistemul de management i
neguvernamentale, institute de control al Facilit ii Schengen, în vederea implement rii
cercetare si alte organisme i derul rii proiectelor finan ate prin acest instrument
financiar în termenele limit impuse de Comisia
implicate
European .
2.
Fundamentarea
alegerii Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
organiza iilor cu care a avut loc
consultarea, precum i a modului
în care activitatea acestor
organiza ii este legat de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consult rile organizate cu
autorit ile administra iei publice
locale, în situa ia în care Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
proiectul de act normativ are ca
obiect activit i ale acestor
autorit i, în condi iile Hot rârii
Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a
structurilor
asociative
ale
autorit ilor
administra iei
publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consult rile desf urate în Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
cadrul
consiliilor
interministeriale, în conformitate
cu
prevederile
Hot rârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea
consiliilor
interministeriale permanente
5. Informa ii privind avizarea de Proiectul urmeaz a fi avizat de Consiliul Legislativ.
tre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Ap rare
a rii
c) Consiliul Economic i Social
d) Consiliul Concuren ei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informa ii
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
Sec iunea a 7-a: Activit i de informare public privind elaborarea si implementarea
actului normativ
1. Informarea societ ii civile cu Proiectul de act normativ prezentat a fost elaborat cu
privire la necesitatea elabor rii respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
proiectului de act normativ
transparen a decizional în administra ia public , cu
modific rile i complet rile ulterioare, fiind afi at pe
pagina de internet a MAI la data de 04.08.2016.
2. Informarea societ ii civile cu Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
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privire la eventualul impact
asupra mediului în urma
implement rii proiectului de act
normativ, precum i efectele
supra s
ii i securit ii
cet enilor
sau
diversit ii
biologice
3. Alte informa ii
Sec iunea a 8-a: M suri de implementare
1. M surile de punere in aplicare Nu se înfiin eaz noi organisme sau institu ii.
a proiectului de act normativ de
tre autorit ile administra iei
publice centrale si/sau locale,
înfiin area unor noi organisme
sau extinderea competentelor
institu iilor existente
2. Alte informa ii
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
În forma prezentat , proiectul de Hot râre a Guvernului pentru modificarea i
completarea Hot rârii Guvernului nr.895/2007 privind stabilirea cadrului institu ional
pentru planificarea financiar , coordonarea, implementarea i auditarea utiliz rii
fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, a fost însu it de toate
institu iile interesate.
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
CARMEN DANIELA DAN

AVIZ M FAVORABIL:

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL
DEZVOLT RII REGIONALE,
ADMINISTRA IEI PUBLICE I
FONDURILOR EUROPENE

MINISTRUL FINAN ELOR PUBLICE

VIOREL TEFAN

SEVIL SHHAIDEH
MINISTRU DELEGAT PENTRU
FONDURI EUROPENE
MIHAELA VIRGINIA TOADER
MINISTRUL JUSTI IEI
FLORIN IORDACHE
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