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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că Guvernul României a adoptat,
în şedinţa de miercuri 29 august 2018, MEMORANDUMUL cu tema: Acordul de
principiu privind contractarea de la Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare a două împrumuturi, unul în valoare de 50
milioane EUR, pentru sprijinirea reabilitării, consolidării şi reconstrucţiei
unor clădiri aparţinând Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al
doilea în valoare de până la 40 milioane EUR pentru sprijinirea reabilitării,
consolidării şi reconstrucţiei unor clădiri aparţinând Inspectoratului
General al Jandarmeriei Române.
Ambele împrumuturi urmărind întărirea capacităţii operaţionale şi de răspuns
ale acestor structuri în situaţii de urgenţă.
Analizele interne ale IGPR au arătat că aproximativ 37 de clădiri dintre cele
aproximativ 3.000 de imobile care se află în patrimoniul Poliţiei Române necesită
intervenţii urgente, măsurile necesare a fi luate fiind de reabilitare, modernizare,
consolidare sau chiar demolare şi reconstrucţie, având în vedere anul construcţiei
şi starea actuală.
De asemenea în aceeași ședință de guvern a fost adoptată ORDONANȚA
privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României
prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.
Prin acest act normativ se definesc termenii "program național", "proiect",
"beneficiar", "autoritate responsabilă" şi "autoritate delegată" care au înţelesurile
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul
pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru
cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea
crizelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai
2014, şi în Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014
de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea şi la
responsabilităţile de gestionare şi control ale autorităţilor responsabile şi cu privire
la statutul şi la obligaţiile autorităţilor de audit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L, nr. 289 din 3 octombrie 2014.
Termenii “proiect de monopol” și “act de finanţare” au înţelesurile prevăzute
în Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management
și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar
multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.
Totodată prin acest act normativ, se autorizează:
Ministerul Afacerilor Interne, prin ordonatorii de credite cu rol de
autoritate responsabilă sau de autoritate delegată, să încheie/emită
acte de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor

alocate în euro la nivel de obiectiv specific și de obiectiv național
aprobate prin Programul național de sprijin din Fondul pentru azil,
migrație și integrare și prin Programul național de sprijin din Fondul
pentru securitate internă, precum și cofinanțarea aferentă de la
bugetul de stat, în limita a 20% din valoarea acestor alocări, cu
încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație
prin legile bugetare anuale.
Ministerul Afacerilor Interne să cuprindă în bugetul de stat, în cadrul
titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020,
la o poziţie distinctă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
creditele de angajament și creditele bugetare aferente sumelor
necesare pentru asigurarea transferului sumelor cu titlul de
prefinanțare către beneficiarii proiectelor de monopol.
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