
REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile 

 

 

Prin proiect se propun următoarele: 

- reglementarea atribuțiilor Serviciului mecanisme europene conexe, în considerarea dispozițiilor 

OUG nr. 124/20211 și OUG nr. 155/20202, referitoare la stabilirea cadrului instituțional și financiar 

pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență 

(MRR), precum și ale HG nr. 209/20223. 

- introducerea unor dispoziții referitoare la: 

 asigurarea îndeplinirii de către DFEN a atribuțiilor de titular de program și autoritate de 

management pentru programele naționale Afaceri interne în perioada 2021-2027, 

cofinanțate prin FAMI42021+, IMFV52021+ și FSI62021+; 

 îndeplinirea de către DFEN a atribuțiilor cu privire la gestionarea fondurilor europene 

nerambursabile, alocate MAI pentru implementarea Investiției 8. Carte de identitate 

electronică și semnătura digitală calificată din Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), respectiv cu privire la monitorizarea stadiului accesării și implementării de 

structurile MAI a proiectelor finanţate din alte componente ale PNRR;  

 reprezentarea MAI, la nivel tehnic, de către DFEN, în cadrul Comitetului interministerial 

de coordonare a PNRR; 

- actualizarea dispozițiilor referitoare la conducerea DFEN, în sensul că aceasta este asigurată de 

către un director și doi directori adjuncți;  

- completarea atribuțiilor Serviciului fonduri dedicate cu atribuțiile care îi revin în calitate de 

titular de program și autoritate de management pentru programele naționale Afaceri interne, aferente 

perioadei 2021-2027, conform HG nr. 936/20207 și HG nr. 868/20228;  

- completarea atribuțiilor Serviciului asistență fonduri structurale cu atribuția privind gestionarea 

Programului aferent Contribuției elvețiene post-2019; 

- actualizarea atribuțiilor Biroului granturi externe în ceea ce privește monitorizarea îndeplinirii 

condițiilor de sustenabilitate pentru Programul RO21 „Cooperare în spațiul Schengen și combaterea 

crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere”, finanțat prin Mecanismul financiar norvegian 

2009-2014, și gestionarea Programului aferent Contribuției elvețiene post-2019; 

- introducerea unor reglementări referitoare la egalitatea de șanse, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 202/20029; 

- modificarea Diagramei de relații în sensul că relația dintre DFEN și unitățile din aparatul 

central/instituții/structuri MAI pe linie de specialitate în domeniile fonduri externe nerambursabile și 

corelativ este una de coordonare, și nu de subordonare cum este prevăzută în prezent; 

- abrogarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile, 

aprobat prin OMAI nr. 152/2019.  

**** 

                                            
1 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare  şi rezilienţă necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile  în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu 

modificările și completările ulterioare 
2 cu modificările și completările ulterioare 
3 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 
4 Fondul pentru azil, migrație și integrare 
5 Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 
6 Fondul pentru securitate internă 
7 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 
8 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării programelor naţionale Afaceri interne pentru 

perioada 2021-2027 
9 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare 


