
 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

1.Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE  

pentru adoptarea Programului multianual strategic privind cooperarea internațională pentru 

dezvoltare şi asistenţa umanitară 2018 – 2021  

 

2. Motivele emiterii actului normativ 

 

1.Descrierea  

situaţiei actuale 

Ministerul Afacerilor Externe este responsabil de elaborarea, implementarea şi 

coordonarea politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare și 

asistența umanitară, împreună cu instituţiile publice cu atribuţii în acest 

domeniu. 

Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi 

asistenţa umanitară prevede elaborarea de către MAE, cu consultarea 

Comitetului consultativ, a Programului multianual strategic privind cooperarea 

internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară, pentru o perioadă de 4 

ani.  

2. Schimbări 

preconizate 

Programul multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi 

asistenţa umanitară, denumit în continuare Programul reprezintă documentul 

strategic de stabilire şi planificare a obiectivelor generale şi specifice de 

cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară pe termen 

mediu şi lung. Programul cuprinde priorităţile tematice şi geografice de 

cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară.   

Prezentul Program multianual strategic serveşte drept punct de referinţă pentru 

planurile anuale de acţiune în domeniul cooperării pentru dezvoltare a 

României. Acesta stabileşte obiectivele, principiile directoare, precum şi 

priorităţile geografice şi tematice aferente cooperării pentru dezvoltare şi 

asistenţei umanitare oferite de România.  

Programul urmăreşte să stabilească o legătură între aspiraţiile României şi cele 

ale comunităţii internaţionale privind dezvoltarea socio-economică, democraţia 

şi drepturile omului, schimbările climatice, toate acestea în scopul consolidării 

contribuţiei României la eforturile internaţionale de combatere a sărăciei 

extreme și de îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare durabilă, așa cum sunt 

prevăzute în Agenda 2030.  

Programul va contribui la integrarea eforturilor României în domeniul 

cooperării pentru dezvoltare în context european, prin crearea de sinergii 

relevante între proiectele româneşti şi proiectele finanţate prin instrumente de 

finanţare UE pentru cooperare şi asistenţă externă. 

În calitate de stat membru UE, România trebuie să respecte principiile 

cooperării pentru dezvoltare convenite la nivelul Uniunii Europene. În 

implementarea portofoliului său de cooperare internațională pentru dezvoltare, 



România ia, de asemenea, în considerare recomandările şi activitatea analitică a 

organizaţiilor multilaterale, în special a OCDE/DAC.  

Activitatea României în materie de cooperare pentru dezvoltare va avea la bază 

următorul set de principii: eficienţa cooperării pentru dezvoltare, asumarea 

responsabilităţii de către ţara beneficiară, coordonarea la nivel naţional şi cu alţi 

donatori, coerenţa politicilor pentru dezvoltare durabilă. 

Prin acest program strategic pe termen mediu, România urmăreşte să 

îndeplinească următoarele obiective: partajarea propriei experienţe de tranziţie, 

promovarea dezvoltării durabile, promovarea păcii şi securităţii, furnizarea 

asistenţei umanitare, cooperarea cu societatea civilă şi sectorul privat, 

promovarea transparenţei şi comunicarea, creşterea resurselor şi consolidarea 

capacităţii instituționale.  

Regiunile de interes pentru cooperarea internațională pentru dezvoltare sunt 

regiunea extinsă a Mării Negre, Balcanii de Vest, Africa de Nord şi Orientul 

Mijlociu, Asia Centrală, Africa sub-sahariană, statele în curs de dezvoltare din 

Caraibe și din Pacificul de Sud. Activităţi de cooperare pentru dezvoltare pot fi, 

de asemenea, implementate în afara regiunilor de interes şi a ţărilor partenere 

prioritare (de ex. programe tematice adresate în special ţărilor cel mai puţin 

dezvoltate şi ţărilor fragile; acordarea de burse pentru studenţii din aceste zone, 

programe de formare etc.). 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

 

 

3. Impactul socio-economic 

 

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

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

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

2.Impactul asupra mediului 

de afaceri 

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

2
1
. Impactul asupra 

sarcinilor administrative       

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

2
2
.Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

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

3. Impactul social  

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

4. Impactul asupra mediului Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Alte informaţii 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) 

 

                                                                                                                            - mil lei – 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii 4 ani 

Media 

pe 5 ani 



1 2 3 4 5 6 7 

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 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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 

 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Impact financiar plus/minus, din   

care: 

a) buget de stat
*) 

b) bugete locale 

 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare  

 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare  

 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

7. Alte informaţii 

 

 

 

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1.Măsuri normative necesare 

pentru 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, 

 

 

a) Se abrogă: 

 

 



 

 

 

 

 

 

b)acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii. 

1
1
. Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislaţia în 

domeniul achiziţiilor publice   

 

 

2.Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

 

 

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

3.Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

 

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

4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 

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

5.Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

 

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

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 

 

 

Se va obţine avizul Consiliului Legislativ conform 

HG nr. 561/2009 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

 

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul 

Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea 

„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. 

 

 

 

 

 

 

 

lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200
lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200


Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului, pe care, dacă 

sunteți de acord, vă rugăm să îl aprobați. 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

TEODOR VIOREL MELEȘCANU 
 

 

 

AVIZĂM  FAVORABIL: 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR 

EUROPENE 

 

PAUL STĂNESCU 

 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU FONDURI EUROPENE 

 

MARIUS NICA 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

CARMEN DANIELA DAN 

 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

 

LIVIU MARIAN POP 

 

 

 

MINISTRUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE  

 

IONUŢ MIŞA 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 

TUDOREL TOADER 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/viceprim-ministru-ministrul-dezvoltarii-regionale-administratiei-publice-i-fondurilor-europene
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-afacerilor-interne1484835560
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-educatiei-nationale1486119850
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-muncii-i-justitiei-sociale

