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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate 

Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 
 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa proiectului 

de act normativ 

 

 

 

       Proiectul are ca sursă inițiativa Ministerului Afacerilor Interne, 

având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene dedicate Afacerilor Interne, alocate României pentru 

perioada de programare 2021-2027.  

2.2. Descrierea 

situației actuale 

        Politica de coeziune este una din cele mai importante și mai 

complexe politici ale Uniunii Europene, având ca principal obiectiv 

reducerea decalajelor economice, sociale și teritoriale între diversele 

regiuni și state membre ale Uniunii Europene. În cadrul acestei politici, 

obiectivele specifice privind creșterea economică și ocuparea forței de 

muncă sunt susținute prin contribuția fondurilor externe 

nerambursabile  implementate prin bugete multianuale de 7 ani 

(perioade de programare). 

  Pentru perioada de programare 2021-2027 au fost adoptate 

reglementări comune pentru opt fonduri cu gestiune partajată pentru a 

uniformiza regulile  de utilizare a  resurselor financiare puse la 

dispoziția statelor membre din bugetul Uniunii Europene. Astfel, 

Regulamentul (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, cu modificările ulterioare, vizează 

îmbunătățirea coordonării și armonizării implementării fondurilor care 

furnizează contribuții în temeiul politicii de coeziune, reducându-se 

fragmentarea utilizării resurselor financiare puse la dispoziția statelor 

membre din bugetul Uniunii Europene.  

  Pentru perioada de programare 2021-2027, în cadrul obiectivului 

de politică european Un spațiu de libertate, securitate și justiție, 

România accesează fonduri externe nerambursabile prin intermediul a 

trei fonduri/instrumente europene de finanțare: 
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- Fondul  pentru azil, migrație și integrare (FAMI) – Regulamentul 

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

2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare; 

- Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și 

politica de vize (IMFV) – Regulamentul (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; 

- Fondul pentru securitate internă (FSI) – Regulamentul (UE) 

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

de instituire a Fondului pentru securitate internă. 

 Programarea fondurilor externe nerambursabile pentru perioada 

2021 - 2027 se va finaliza prin elaborarea și aprobarea programelor 

naționale Afaceri Interne pentru perioada 2021-2027. 

 În conformitate cu principiul și normele gestiunii partajate, statele 

membre au responsabilitatea principală pentru managementul și 

controlul asistenței financiare nerambursabile din partea Uniunii 

Europene, iar pachetul legislativ adoptat în acest sens pentru 

implementarea fondurilor externe nerambursabile 2021-2027, în 

gestiune partajată, cuprinde o serie de reglementări care impun statelor 

membre adoptarea cadrului legislativ național care reglementează 

gestionarea financiară a proiectelor finanțate din fonduri europene. În 

prezent, se continuă derularea rundelor de negocieri în cadrul 

dialogului informal între autoritățile române și Comisia Europeană, în 

vederea aprobării acestora. 

      Ministerul Afacerilor Interne are responsabilitatea coordonării 

pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, 

instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea fondurilor  

europene dedicate Afacerilor  interne alocate României pentru 

perioada de programare 2021–2027.  

       În data de 29 iunie 2022 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene dedicate Afacerilor interne alocate României  pentru 

perioada de programare 2021-2027.   

Prin actul normativ menționat se stabilește cadrul financiar general 

pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate 

României din FAMI, IMFV, FSI, în perioada de programare 2021-

2027, precum și a prefinanţării și cofinanțării aferente acestei asistențe, 

în vederea asigurării unui management financiar eficient al acestor 

fonduri. 

Potrivit art.24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2022, în 

termen de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 

ordonanței, Guvernul va aproba, prin hotărâre, normele metodologice 

de aplicare a acesteia. 

2.3. Schimbări 

preconizate 

       În acest context, prin prezentul proiect se urmărește stabilirea 

cadrului financiar general aplicabil proiectelor finanțate din FAMI, 

IMFV și FSI. Principiile care au stat la baza elaborării prezentului 
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proiect de act normativ, pentru derularea fluxurilor financiare, sunt 

similare celor implementate în perioada de programare 2014-2020, 

asigurând astfel cadrul necesar pentru implementarea proiectelor 

finanțate din fonduri europene pentru o absorbție corespunzătoare a 

acestora. 

      Prin prezentul proiect se propun următoarele măsuri: 

- programarea bugetară a sumelor reprezentând contravaloarea 

fondurilor europene și a celor destinate contribuției publice naționale 

prin detalierea modului în care se cuprind în bugetele beneficiarilor 

ordonatori ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și 

bugetele fondurilor speciale, precum și local, creditele de angajament 

și bugetare necesare finanțării proiectelor; 

- detalierea fluxurilor financiare precum și modul în care beneficiarii 

proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să reflecte sumele 

aferente acestor proiecte în evidența contabilă proprie; 

- descrierea mecanismului de acordare, justificare și restituire a 

prefinanțării acordate beneficiarilor, inclusiv în cazul proiectelor 

implementate în parteneriat; 

- condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca sumele 

reprezentând prefinanţarea să fie transferate beneficiarilor privați si 

beneficiarilor autorităților locale; 

- cerințele care trebuie îndeplinite de un beneficiar pentru a putea 

solicita și primi  sumele aferente tranșelor de prefinanțare, modalitatea 

de calcul a tranșelor de prefinanțare, modul și termenul de justificare a 

prefinanţării; 

- verificarea de către autoritatea de management/organismul 

intermediar competent, a cheltuielilor declarate de beneficiar în 

cererea/cererile de plată  depuse, în scopul autorizării cheltuielilor 

eligibile; 

- descrierea mecanismelor de finanțare a cheltuielilor eligibile prin 

utilizarea cererilor de plată, respectiv prin stabilirea tipurilor de 

documente care trebuie să însoțească o cerere de plată, termenul 

aplicabil autorității de management/organismului intermediar 

competent pentru virarea sumelor aferente precum și conținutul 

documentelor emise de acestea din urmă pentru beneficiarii care au 

înaintat cereri de plată; 

- angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul 

programelor naționale, prin stabilirea atribuțiilor autorității de  

management/organismelor intermediare competente în ceea ce privește 

toate fazele procedurale; 

- modul de derulare a proiectelor în parteneriat, prin stabilirea 

condițiilor minime necesare a fi aplicate de către beneficiarii care 

implementează astfel de proiecte; 

- modalitatea de restituire, de către beneficiari, a sumelor 

individualizate în deciziile de reziliere/recuperare a contractului de 

finanțare; 

- stabilirea conturilor aferente derulării fondurilor europene și a 

contribuției publice naționale totale; 
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- modelul formularelor care urmează a fi utilizate de către beneficiari 

și/sau autoritățile implicate în sistemul de gestionare, în aplicarea 

dispozițiilor prezentului act normativ.  

 

2.4. Alte informaţii 

 

       În elaborarea actului normativ au fost avute în vedere dispozițiile: 

- Regulamentului (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European şi 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; 

- Regulamentului (UE, EUROATOM) nr. 2018/1046 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr.1296/2013, (UE) nr.1301/2013, (UE) nr.1303/2013, (UE) 

nr.1304/2013, (UE) nr.1309/2013, (UE) nr.1316/2013, (UE) nr. 

223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de 

abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012; 

- Regulamentului (UE) nr. 2021/1153 al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a Mecanismului pentru interconectarea 

Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 

nr. 283/2014; 

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

necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România 

în procesul de programare și negociere a fondurilor externe 

nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a 

cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor 

fonduri.  

Secţiunea a 3-a  

 Impactul socioeconomic  

 

3.1.Descrierea 

generală a beneficiilor 

şi costurilor estimate 

ca urmare a intrării în 

vigoare a actului 

normativ 

 

Nu este cazul. 

 

3.2. Impactul social Nu este cazul. 

3.3. Impactul asupra 

drepturilor şi 

libertăţilor 

fundamentale ale 

omului 

Nu este cazul. 

3.4. Impactul 

macroeconomic 

Nu este cazul. 
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3.4.1. Impactul asupra 

economiei şi asupra 

principalilor 

indicatori 

macroeconomici 

Crearea cadrului financiar general aplicabil fondurilor europene 

aferent perioadei de programare 2021-2027 permite asigurarea unor 

proceduri de sistem simplificate pentru realizarea unei absorbții 

corespunzătoare a acestora, cu impact asupra potențialului de creștere 

economică pe termen lung. 

 

3.4.2. Impactul asupra 

mediului concurenţial 

şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

3.5. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Reglementarea accesului la finanțarea din fonduri europene și pentru 

alți beneficiari în afară de instituțiile publice, permite dezvoltarea unui 

mediu de afaceri în măsură de a stimula competitivitatea și spiritul 

antreprenorial pentru a face față concurenței pe piața internă a Uniunii 

Europene și în exteriorul acesteia. 

 

3.6. Impactul asupra 

mediului înconjurător 

Nu este cazul. 

3.7.Evaluarea 

costurilor şi 

beneficiilor din 

perspectiva inovării şi 

digitalizării 

Nu este cazul. 

 

3.8.Evaluarea 

costurilor şi 

beneficiilor din 

perspectiva 

dezvoltării durabile 

Nu este cazul. 

 

3.9. Alte informaţii. Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung, (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi 

venituri  

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

1 
2022 2023 2024 2025 2026 

7 
2 3 4 5 6 

4.1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din 

acesta: 

      

     (i) impozit pe profit       

     (ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

     (i) impozit pe profit       
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c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

      

     (i) contribuții de 

asigurări 

      

4.2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din 

acesta: 

      

     (i) cheltuieli de 

personal 

      

     (ii) bunuri și servicii       

b) bugete locale:       

     (i) cheltuieli de 

personal 

      

     (ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

      

     (i) cheltuieli de 

personal 

      

     (ii) bunuri și servicii       

4.3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4.4. Propuneri pentru 

acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul. 

 

4.5. Propuneri pentru 

a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul. 

 

4.6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul. 

 

4.7. Prezentarea, în 

cazul proiectelor de 

acte normative a 

căror adoptare atrage 

majorarea 

cheltuielilor bugetare, 

a următoarelor 

documente: 

a) fişa financiară 

prevăzută la art. 15 din 

Legea nr. 500/2002 

Nu este cazul. 
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privind finanţele 

publice, cu modificările 

şi completările 

ulterioare, însoţită de 

ipotezele şi 

metodologia de calcul 

utilizată;  

b) declaraţie conform 

căreia majorarea de 

cheltuială respectivă 

este compatibilă cu 

obiectivele şi 

priorităţile strategice 

specificate în strategia 

fiscal-bugetară, cu legea 

bugetară anuală şi cu 

plafoanele de cheltuieli 

prezentate în strategia 

fiscal-bugetară. 

4.8. Alte informații Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

5.1. Măsuri normative 

necesare pentru 

aplicarea prevederilor 

proiectului de act 

normativ  

a) acte normative în 

vigoare ce vor fi 

modificate sau 

abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a 

proiectului de act 

normativ. 

Nu este cazul. 

 

5.2. Impactul asupra 

legislaţiei în domeniul 

achiziţiilor publice 

Nu este cazul. 

 

5.3.Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislaţia 

UE (în cazul 

proiectelor ce 

transpun sau asigură 

aplicarea unor 

prevederi de drept 

UE). 
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5.3.1.Măsuri 

normative necesare 

transpunerii 

directivelor UE 

Nu este cazul. 

 

5.3.2.Măsuri 

normative necesare 

aplicării actelor 

legislative ale UE 

Nu este cazul. 

 

5.4.Hotărâri ale Curţii 

de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Nu este cazul. 

 

5.5. Alte acte 

normative şi/sau 

documente 

internaţionale din care 

decurg angajamente 

asumate (se face 

referire la un/o anume 

acord, rezoluţie sau 

recomandare 

internaţională ori la 

alt document al unei 

organizaţii 

internaţionale) 

Nu este cazul. 

 

5.6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informaţii privind 

neaplicarea 

procedurii de 

participare la 

elaborarea actelor 

normative 

Nu este cazul. 

 

6.2. Informaţii privind 

procesul de consultare 

cu organizaţii 

neguvernamentale, 

institute de cercetare 

şi alte organisme 

implicate 

 

 

Nu este cazul. 

 

6.3.Informaţii despre 

consultările 

organizate cu 

autorităţile 

administraţiei publice 

locale 

A fost realizată procedura de consultare în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative. 

 

 

6.4. Informaţii privind 

puncte de 

Nu este cazul. 
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vedere/opinii emise de 

organisme 

consultative 

constituite prin acte 

normative 

6.5. Informaţii privind 

avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem 

de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic 

şi Social  

d)Consiliul 

Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect de act normativ este supus avizării Consiliului 

Legislativ. 

 

6.6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a  

 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

7.1.Informarea 

societăţii civile cu 

privire la elaborarea 

proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu îndeplinirea procedurii de 

consultare publică stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, inclusiv prin 

publicarea proiectului pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor 

Interne la data de  _________. 

 

7.2.Informarea 

societăţii civile cu 

privire la eventualul 

impact asupra 

mediului în urma 

implementării 

proiectului de act 

normativ, precum şi 

efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 8-a  

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ 

 

8.1. Măsurile de 

punere în aplicare a 

proiectului de act 

normativ  

 

Nu este cazul. 

 

8.2. Alte informaţii Nu este cazul. 
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În forma prezentată, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2022 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României 

pentru perioada de programare 2021-2027, a fost însușit de toate instituțiile interesate. 
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