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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului 

pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare 

 

             Prin Cadrul financiar multianual 2014 – 2020, domeniul Afaceri interne, sunt instituite 

instrumente de sprijin financiar din partea Uniunii Europene destinate consolidării spaţiului de 

libertate, securitate şi justiţie prin asigurarea continuităţii implementării măsurilor necesare atingerii 

obiectivelor strategice stabilite şi urmărite prin programele de finanţare anterioare dar şi prin 

eficientizarea şi mai buna focalizare a finanţării din partea Uniunii Europene în baza programărilor 

strategice multianuale, elaborate de către fiecare stat membru, în dialog cu Comisia Europeană. 

 Pentru perioada 2014 – 2020, România beneficiază de fonduri externe nerambursabile dedicate 

domeniului Afaceri interne. Cele două fonduri prin intermediul cărora Ministerul Afacerilor Interne 

(alături de Ministerul Afacerilor Externe şi Serviciul Român de Informaţii) va beneficia de această 

finanţare sunt Fondul pentru azil, migraţie şi integrare
1
 (FAMI) şi Fondul pentru securitate internă

2
 

(FSI), acesta din urmă având o componentă de cooperare poliţienească şi una dedicată frontierelor şi 

vizelor. 

            Prin HG nr. 962/2014
3
, a fost desemnat Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Schengen, 

ca autoritate responsabilă pentru gestionarea fondurilor acordate României prin Cadrul financiar 

multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne. 

Sistemul de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin 

Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne a fost instituit prin HG nr. 48/2015
4
. 

În acest sens, au fost desemnate următoarele autorităţi cu atribuţii în gestionarea FAMI şi FSI: 

a)  Direcţia Schengen din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de autoritate responsabilă: 

b) Direcţia Generală Financiară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de autoritate 

delegată financiară; 

c) Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului 

Fondurilor Europene, în calitate de autoritate delegată FSI; 

d)  Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), în calitate de autoritate delegată FAMI.  

           Potrivit art.13 alin.(1) din HG nr.48/2015, regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor se 

stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.  

           În acest sens, a fost elaborat prezentul proiect de ordin care stabileşte categoriile de costuri 

eligibile, astfel: 

a) pentru FAMI: 

- costuri de personal; 

- costuri de transport şi subzistenţă; 

- echipamente şi alte bunuri mobile; 

- imobile; 

- consumabile şi servicii generale; 

- costuri specifice grupurilor ţintă; 

- costuri indirecte. 

 

                                                 
1 instituit prin 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; 
2 instituit prin Regulamentul (UE) nr.515/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul 

Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize şi de abrogare a Deciziei nr. 

574/2007/CE; 
3 privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne; 
4 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar 

multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne; 
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b) pentru FSI: 

- costuri de personal; 

- costuri de deplasare şi şedere; 

- costuri privind echipamentele; 

- costuri privind bunurile imobile; 

- costuri privind consumabilele, furniturile şi serviciile generale; 

- costuri eligibile indirecte. 

c) pentru activităţile de asistenţă tehnică: 

- costuri legate de pregătirea, selecţia, evaluarea, gestionarea şi monitorizarea programului, proiectelor 

si acţiunilor (inclusiv echipament informatic şi consumabile); 

- costuri legate de pregătirea, instruirea şi formarea profesională a personalului care face parte din 

autorităţile din cadrul sistemului de management şi control, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 48/2015;  

- costuri legate de audituri, controale şi verificări la faţa locului ale acţiunilor sau proiectelor, inclusiv 

pentru controale şi verificări ex-post PG SOLID; 

- costuri legate de evaluările acţiunilor sau proiectelor precum şi de serviciile de expertiză judiciară sau 

de specialitate; 

- costuri legate de informare, diseminare şi transparenţă  în ceea ce priveşte programele, acţiunile sau 

proiectele; 

- costuri pentru achiziţionarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor computerizate pentru gestionarea, 

monitorizarea şi evaluarea fondurilor, etc. 

 

 

 


