
Programele Naționale 2021-2027  Afaceri Interne
8 decembrie 2022 CM #MAI



Programul Național 2021-2027  Securitate Internă
FSI 2021-2027 asigurarea unui nivel înalt de 
securitate în Uniune
alocare RO 52,6 mil. EURO



Programul Național 2021-2027 
Managementul Frontierei și Vize IMFV 2021-2027
gestionarea integrată solidă și eficace a frontierelor 
externe
alocare RO 128,2 mil. EURO



Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare 
FAMI 2021-2027 gestionare eficace a fluxurilor de 
migrație
alocare RO 37,6 mil. EURO



Regulamente UE & Cadrul legal instituțional 

➢ FAMI Fondul azil, migrație și integrare Regulamentul (UE) 2021/1147

➢ IMFV Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize
Regulamentul (UE) 2021/1148

➢ FSI Fondul securitate internă Regulamentul (UE) 2021/1149

➢ CPR Regulamentul (UE) 2021/1060

➢ ORDONANȚA DE URGENȚĂ 96/2022 - gestionarea financiară

➢ HOTĂRÂREA 868/2022 - stabilirea sistemului de management și control

➢ OMAI 120/2022 - componențe și atribuții Com.monitorizare, Com.director

➢ HG – norme de aplicare OUG 96

➢ OMAI – regulile naționale de eligibilitate

➢ OMAI – achiziții private



Documente programatice

➢ PROGRAMUL NAȚIONAL 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare

➢ PROGRAMUL NAȚIONAL 2021-2027 Managementul Frontierei și
Vize

➢ PROGRAMUL NAȚIONAL 2021-2027 Securitate Internă

➢ Metodologii privind cadrul de performanță

➢ Metodologii privind evaluarea și selecția proiectelor

➢ Metodologie selectare membrii în CM, ROF CM

➢ Ghidul general aplicabil proiectelor

➢ Ghiduri specifice apelurilor



Comitetul 
director

Comitetul de 
monitorizare

AM afaceri interne DFEN/MAI

OI financiar-contabil DGF/MAI

OI azil, migrație, integrare IGI/MAI

OI afaceri interne DGMIFEN/MIPE 

AA autoritatea de audit – CCR

Sistemul de management şi control FED 2021+



Fluxuri financiare – OUG 96/2022

rambursare - buget de stat, prefinanțare - privați și inst. locale

max. 90% prefinanțare, în tranșe de max 30% 

prefin. 2 si 3, după justificare 60%

cereri de plată la fiecare 3 luni

120% supracontractare, exceptare CFPD

plăți către benef. publici și privați din buget AM (OPC)

delegare ALOP

max. 75 zile pt autorizare plăți, max. 5 zile pt efectuare plăți 

benef privați și inst locale 98% / 100% f.nerambursabil



Principalele aspecte de noutate

Selectare-aprobare proiecte = apeluri, criterii generale CM

Calendar lansare apeluri 

Raportarea-comunicare prin sistem electronic

Raportare către COM  = 8 raportări / an + max 6 cereri de plata

Regulile financiare = rambursări, an financiar

Eligibilitate = ian.2021 – dec.2029, TVA

Opțiuni costuri simplificate SCO = 200k



Mulțumim pentru atenție ! Q & A


