
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării programelor 

naționale Afaceri interne pentru perioada 2021-2027 
 

 

Având în vedere: 

- prevederile Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 

iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european 

pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor 

fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și 

Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, 

- prevederile Regulamentului (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 

7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, 

- prevederile Regulamentului (UE) 2021/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 

7 iulie 2021 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a 

Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, 

- prevederile Regulamentului (UE) 2021/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 

7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru securitate internă, 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în 

vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a 

fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului 

instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri, 

 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 69 și 71 din 

Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articolul 1  Obiectul de reglementare 

(1) Prin prezenta hotărâre se stabilește sistemul de management și control al programelor naționale 

Afaceri interne cofinanțate din fondurile europene dedicate afacerilor interne acordate României 

prin Cadrul financiar multianual 2021-2027, respectiv: 

a) Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, denumit în continuare FAMI, instituit de Regulamentul 

(UE) nr. 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021; 

b) Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în 

continuare IMFV, instituit de Regulamentul (UE) nr. 2021/1148 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 7 iulie 2021; 

c) Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI, instituit de Regulamentul (UE) nr. 

2021/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021. 

(2) Sistemul de management și control este format din autoritățile naționale cu atribuții privind 

gestionarea, implementarea, controlul și auditarea programelor naționale Afaceri interne cofinanțate 

din FAMI, FSI și IMFV, denumite în continuare fondurile europene dedicate afacerilor interne; 

(3) Autoritățile responsabile de programele naționale Afaceri interne sunt: Autoritatea de 

Management Afaceri Interne și Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, 

desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2020, precum și organismele intermediare desemnate 

prin prezenta hotărâre. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060


Articolul 2  Definiţii 

(1) Termenii "operațiune" și "beneficiar" au înțelesurile definite în Regulamentul (UE) nr. 

2021/1060. 

(2) Termenii “titular de program”, “program național afaceri interne“, "autoritate de management", 

"organism intermediar" , “organism contabil”, “organism responsabil cu primirea fondurilor de la 

Comisia Europeană” și “autoritate de audit” au înțelesurile definite în Hotărârea Guvernului nr. 

936/2020.  

Articolul 3  Suport decizional și coordonare 

(1) În vederea asigurării suportului decizional, monitorizării și coordonării la nivel național a 

implementării programelor naționale afaceri interne, se constituie următoarele structuri fără 

personalitate juridică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne: 

a) Comitetul director, 

b) Comitetul de monitorizare a programelor naţionale afaceri interne. 

(2) Componența, organizarea şi/sau atribuţiile structurilor fără personalitate juridică prevăzute la 

alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

Articolul 4  Autoritatea de Management Afaceri Interne 

(1) Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este 

desemnată titular de program și Autoritate de Management pentru programele naționale Afaceri 

interne în perioada 2021-2027, denumită în continuare Autoritatea de Management Afaceri Interne. 

(2) Autoritatea de Management Afaceri Interne realizează activitățile necesare pentru 

implementarea atribuțiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, în regulamentele 

specifice și în alte reglementări europene aplicabile, inclusiv măsurile necesare pentru asigurarea 

capacității administrative, financiare și operaționale pentru exercitarea calității de autoritate de 

management. 

(3) Autoritatea de Management Afaceri Interne poate delega atribuții către organisme intermediare, 

pe bază de acorduri de delegare, încheiate potrivit art. 71 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 

1060/2021. 

(4) Șeful Autorității de Management Afaceri Interne emite instrucțiuni cu caracter obligatoriu 

pentru toate organismele intermediare şi pentru beneficiarii operațiunilor cofinanțate din fondurile 

europene dedicate afacerilor interne, care intră în vigoare la data publicării pe site-ul autorității de 

management. 

(5) Regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul programelor naționale Afaceri interne 

se stabilesc de către Autoritatea de Management Afaceri Interne și se aprobă prin ordin al 

ministrului afacerilor interne. 

(6) Procedurile privind selectarea operațiunilor și ghidurile solicitantului în cadrul Programelor 

naționale Afaceri interne se aprobă de către Autoritatea de Management Afaceri Interne și se 

publică pe site-ul autorității de management. 

Articolul 5  Organism responsabil de funcția contabilă și cu primirea fondurilor de la Comisia 

Europeană 

(1) Direcția Generală Financiară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este desemnată organism 

responsabil de funcția contabilă și cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru fondurile 

europene dedicate afacerilor interne, denumit în continuare Organism Intermediar Financiar. 

(2) Sarcinile și atribuțiile Organismului Intermediar Financiar sunt prevăzute la art. 76 din 

Regulamentul (UE) nr. 1060/2021. Activitățile ce urmează a fi realizate de Organismul Intermediar 

Financiar pentru exercitarea  atribuțiilor prevăzute la art. 76 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 

se stabilesc prin acordul de delegare semnat între Autoritatea de Management Afaceri Interne și 

organismul intermediar. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232757
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232757


Articolul 6  Organism Intermediar Afaceri Interne 

(1) Direcţia Generală Mecanisme şi Instrumente Financiare Europene Nerambursabile din cadrul 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene este desemnată Organism Intermediar Afaceri 

Interne. 

(2) Sarcinile și atribuțiile organismului intermediar se stabilesc prin acordul de delegare semnat 

între autoritatea de management și organismul intermediar. 

Articolul 7  Organism Intermediar Azil, Migrație și Integrare 

(1) Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este desemnat 

Organism Intermediar Azil, Migrație și Integrare. 

(2) Sarcinile și atribuțiile organismului intermediar se stabilesc prin acordul de delegare semnat 

între autoritatea de management și organismul intermediar. 
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