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

În temeiul art.108 din Constitu ia României, republicat ,

Guvernul României adopt prezenta hot râre:
Articol unic
Hot rârea Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului institu ional pentru planificarea financiar ,
coordonarea, implementarea i auditarea utiliz rii fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 15 august 2007, cu modific rile i
complet rile ulterioare, se modific dup cum urmeaz :
1. La articolul 8, alineatul (1), litera m) se modific i va avea urm torul cuprins:
„ m) autorizeaz i efectueaz pl i c tre contractan i, cu excep ia TVA, în baza facturilor aprobate de
organismele intermediare, cu men iunea «citit i aprobat», înso ite de documentele justificative necesare
efectu rii pl ii, prev zute în contract.”
2. La articolul 17 alineatul (1), litera m) se modific i va avea urm torul cuprins:
„ m) verific i se asigur c toate facturile sunt emise în numele beneficiarului, iar aceste facturi sunt
înregistrate corespunz tor în contabilitatea beneficiarului.”
3. La articolul 18, dup litera q) se introduce o nou liter , lit. r), cu urm torul cuprins:
„r) efectueaz plata TVA, c tre contractan i, din bugetul propriu, în baza facturilor aprobate de
organismele intermediare, cu men iunea «citit i aprobat», înso ite de documentele justificative necesare
efectu rii pl ii, prev zute în contract.”
4. În tot cuprinsul hot rârii urm toarele sintagme se înlocuiesc dup cum urmeaz :
a) „Departamentul Schengen, Direc ia General Schengen din cadrul Ministerului Internelor i Reformei
Administrative” cu „Direc ia Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”;
b) Oficiul pentru Pl i i Contractare PHARE, denumit în continuare OPCP, din cadrul Ministerului
Economiei i Finan elor” cu „Direc ia General Mecanisme i Instrumente Financiare Nerambursabile,
denumit în continuare DGMIFN, din cadrul Ministerului Dezvolt rii Regionale, Administra iei Publice i
Fondurilor Europene.”
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