MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ORDIN AL
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE

Nr.__________ din ______ . ______ . 2016
privind modificarea i completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor
interne nr.76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul
Fondului pentru securitate intern i Fondului pentru azil, migra ie i integrare
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.30/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat cu modific ri prin Legea
nr.15/2008, cu modific rile i complet rile ulterioare
ministrul afacerilor interne emite urm torul
ORDIN
Art. I – Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr.76/2015 privind regulile
de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate intern i Fondului
pentru azil, migra ie i integrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.517
din 10 iulie 2015 se modific i se completeaz dup cum urmeaz :
1. La articolul 3, alineatul (1) litera i) se modific i va avea urm torul cuprins:
„i) s fie fundamentate prin documente justificative tehnice i financiare corespunz toare,
care s fie p strate cel pu in patru ani dup exerci iul financiar în care s-a declarat plata
final .”
2. La articolul 3, alineatul (1) litera m) se modific i va avea urm torul cuprins
„m) s nu se suprapun cu cheltuieli care au f cut obiectul altor finan ri din bugetul UE.”
3. La articolul 4 alineatul (6) se modific i va avea urm torul cuprins:
„(6) Bugetul de venituri se compune din cofinan area Fondului i cofinan area na ional , în
urm toarele propor ii:
- pentru proiectele finan ate din Fondul pentru azil, migra ie i integrare se asigur
cofinan area Fondului de 75% i cofinan area na ional de 25% din valoarea total a
bugetului; cofinan area Fondului poate fi majorat pân la 90% în condi iile stabilite prin
regulamentul specific aplicabil. Pentru proiectele finan ate din sumele forfetare acordate
României pentru relocarea sau transferul intra-UE al persoanelor aflate în nevoie de protec ie
interna ional , cheltuielile aferente, inclusiv taxa pe valoarea ad ugat , prin excep ie de la art.
8 alin.(1) lit. e) din prezentul ordin, se suport integral din aceste sume forfetare, f
a se
aplica procentaj de cofinan are na ional de la bugetul de stat i nici cofinan are privat .
- pentru proiectele finan ate din Fondul pentru securitate intern se asigur cofinan area
Fondului de 75% i cofinan area na ional de 25% din valoarea total a bugetului;
cofinan area Fondului poate fi majorat pân la 90% în condi iile stabilite prin Regulamentul
(UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire
a dispozi iilor generale privind Fondul pentru azil, migra ie i integrare, precum i
instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poli ieneasc , prevenirea i combaterea
criminalit ii i gestionarea crizelor, a Listei ac iunilor specifice men ionate în anexa II la
Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European i al Consiliuluidin 16 aprilie
2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate intern , a instrumentului de sprijin
financiar pentru frontiere externe i vize i de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE i a Listei
priorit ilor strategice ale Uniunii men ionate în anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 513/2014
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al Parlamentului European i al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul
Fondului pentru securitate intern , a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea
poli ieneasc , prevenirea i combaterea criminalit ii i gestionarea crizelor i de abrogare a
Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului;
- pentru proiectele finan ate din asisten a tehnic la ini iativa statelor membre, contribu ia de
la bugetul Uniunii pentru asisten tehnic este de 100 % din totalul cheltuielilor eligibile, în
acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European i al
Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozi iilor generale privind Fondul pentru azil,
migra ie i integrare, precum i instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea
poli ieneasc , prevenirea i combaterea criminalit ii i gestionarea crizelor.”
4. În Anexa 1, punctul 2 se modific i va avea urm torul cuprins:
“2. Costuri de deplasare i edere
2.1. Costurile de deplasare i edere sunt eligibile ca fiind costuri directe, pe baz de
documente justificative, pentru personalul beneficiarului/partenerului implicat în
implementarea proiectului, grupul int , membrii echipei de proiect, precum i alte persoane,
în afar de beneficiar/partener, care particip la activit ile proiectului.
2.2. Costurile de deplasare sunt eligibile pe baza costurilor suportate efectiv, dup cum
urmeaz :
a) cu avionul, pe orice distan , clasa economic ;
b) cu orice fel de tren, conform tarifului clasei a II-a, pe distan e de pân la 300 km, i
conform tarifului clasei I, pe distan e mai mari de 300 km;
c) cu navele de c tori, conform tarifului clasei I;
d) cu mijloace de transport auto i transport în comun, conform tarifelor stabilite pentru aceste
mijloace;
e) cu mijloace de transport auto ale unit ilor, dac acestea au asemenea posibilit i, cu
încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
f) cu autoturismul proprietate personal .
2.3. În cazul în care pentru deplasare se folose te o ma in personal , rambursarea
cheltuielilor de deplasare se face în conformitate cu prevederile legale na ionale aplicabile
personalului autorit ilor i institu iilor publice. În cazul în care se folose te o ma in a
institu iei sau a beneficiarului/partenerului, rambursarea cheltuielilor de transport se face în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe baza foii de parcurs.
2.4. Costurile de edere, în cazul entit ilor private, nu pot dep i plafoanele stabilite în
acest sens la nivelul Uniunii Europene.
2.5. Cheltuielile de transport, inclusiv cu taxiul, diurna i cazare sunt eligibile pentru
personalul institu iilor publice cu respectarea prevederilor legale na ionale aplicabile acestora.
2.6. Nu sunt eligibile cheltuielile realizate în leg tur cu transportul i ederea personalului
subcontractat.
2.7 Personalul trimis în str in tate beneficiaz de indemniza ia zilnic , conform
prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi i obliga ii ale personalului român trimis
în str in tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modific rile i
complet rile ulterioare.”
5. În Anexa 1, punctul 3 se modific i va avea urm torul cuprins:
“3. Costuri cu echipamente, mentenan i alte bunuri mobile
3.1. Costurile legate de achizi ionarea de echipamente, mentenan i de alte bunuri mobile
sunt eligibile ca i costuri directe doar dac sunt prev zute în bugetul proiectului, sunt
utilizate în scopul proiectului i, în cazul echipamentelor IT, au avizul direc iei de specialitate
din cadrul structurii beneficiare.
3.2. Costurile pentru echipamentul administrativ de uz curent (de exemplu, imprimant ,
laptop, fax, copiator, telefon, cabluri etc.) sunt eligibile în categoria costurilor indirecte.

3.3. Închiriere
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Cheltuielile de închiriere a echipamentelor IT sau a mijloacelor de transport sunt eligibile
doar pentru perioade care nu dep esc 14 zile calendaristice.
3.4. Cheltuielile legate de achizi ionarea de echipamente, sisteme, echipamente de operare,
mentenan de orice tip, mijloace de transport, sunt eligibile pe baza costului total al achizi iei
dac :
a) sunt direct legate de realizarea proiectului;
b) sunt efectuate în conformitate cu normele na ionale privind achizi iile publice;
c) echipamentul are caracteristicile tehnice necesare pentru proiect;
d) echipamentul va continua s fie utilizat în scopul declarat al proiectului i dup finalizarea
proiectului, astfel încât cumulat s totalizeze o perioad de utilizare minim de:
3 ani pentru echipamentele din domeniul tehnologiei informa iei i comunica iilor
(IT&C) conform Catalogului privind clasificarea i duratele normale de func ionare a
mijloacelor fixe, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
5 ani pentru alte tipuri de echipamente, cum ar fi echipamentele de operare i
mijloacele de transport, conform Catalogului privind clasificarea i duratele normale
de func ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 2.139/2004,
cu modific rile i complet rile ulterioare;
10 ani pentru elicoptere, nave i aeronave, conform Catalogului privind clasificarea i
duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hot rârea Guvernului
nr. 2.139/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.”
Termenele de mai sus încep s curg de la data introducerii în contabilitatea beneficiarului a
bunurilor/serviciilor/lucr rilor în cauz .
Sfâr itul perioadei minime de utilizare a bunurilor/echipamentelor/sistemelor nu poate fi
înainte de finalizarea proiectului prin care au fost achizi ionate.
3.5. Amortizarea
Amortizarea se calculeaz în conformitate cu prevederile na ionale aplicabile.
Cheltuielile cu amortizarea pot fi considerate eligibile dac sunt îndeplinite urm toarele
condi ii:
a) valoarea cheltuielilor respective este dovedit corespunz tor prin documente justificative
cu valoare doveditoare echivalent cu a facturilor pentru costurile eligibile, în cazul
ramburs rii costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv de beneficiar;
b) cheltuielile se refer exclusiv la perioada de implementare a proiectului respectiv;
c) bunurile nu au fost achizi ionate din bugetul UE.
6. În Anexa 1, punctul 4.3.14 se modific i va avea urm torul cuprins:
„4.3.14. Pentru investi ia de baz sunt eligibile urm toarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile pentru construc ii i instala ii aferente execu iei obiectivului investi iei;
b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice;
c) cheltuieli pentru utilaje i echipamente tehnologice i func ionale cu montaj;
d) cheltuieli pentru utilaje f montaj i echipamente de transport;
e) cheltuieli pentru dot ri de specialitate;
f) cheltuieli pentru active necorporale;
g) alte cheltuieli (organizarea de antier, comisioane, cote, taxe, costul creditului);
h) cheltuieli diverse i neprev zute;
i) cheltuieli pentru probe tehnologice testare i predare la beneficiar.”
7. În Anexa 1, punctul 4.4. se modific i va avea urm torul cuprins:
„4.4. Închirierea de imobile
Cheltuielile cu închirierea de bunuri imobile sunt eligibile în cazul în care exist o leg tur
direct între închiriere i obiectivele proiectului.”
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8. În Anexa 1, punctul 4.5 se modific i va avea urm torul cuprins:
„4.5. Spa iu de birou pentru beneficiar
Costurile pentru achizi ionarea, construc ia, renovarea sau închirierea de spa iu de birou
pentru activit ile de implementare a proiectului nu sunt eligibile în categoria costurilor
directe. Aceste costuri sunt considerate ca fiind costuri indirecte, în plafonul stabilit pentru
costurile indirecte.”
9. În Anexa 1, punctul 5 se modific i va avea urm torul cuprins:
“Costuri privind consumabile, furniturile i serviciile generale
5.1. Costurile consumabilelor, ale furniturilor i ale serviciilor generale sunt eligibile în
categoria cheltuielilor eligibile directe, cu condi ia ca acestea s poat fi identificate i s fie
necesare în mod direct pentru punerea în aplicare a proiectului.
5.2. Prin excep ie, orice tip de cheltuieli administrative pentru consumabile, echipamente IT
de uz curent, furnituri, protocol i servicii generale (cum ar fi cele de telefonie, internet, po ,
cur enie în birouri, utilit i, asigur ri, recrutare etc.) intr în categoria costurilor indirecte
definite la pct. 8. Cheltuielile privind formarea specializat a personalului sunt considerate
cheltuieli directe, dac respectiva formare este prev zut în proiect.
5.3. Costurile pentru servicii, cum ar fi între inerea, repara iile, mentenan a de orice tip
pentru echipamente i/sau sisteme achizi ionate anterior ob inerii finan rii nerambursabile
sau prin intermediul FSI sunt eligibile ca i costuri directe cu condi ia ca acestea s poat fi
identificate i s fie necesare în mod direct pentru punerea în aplicare a proiectului.”
10. În Anexa 1, punctul 6.5 se modific i va avea urm torul cuprins:
„6.5. Cheltuielile pentru servicii de consultan , asisten juridic , cheltuielile notariale i cele
pentru plata exper ilor externi institu iei beneficiare/partenere (juridici, tehnici, financiari,
fiscali, etc.) sunt eligibile drept costuri directe, conform legisla iei na ionale aplicabile, cu
condi ia ca acestea s aib o leg tur direct cu proiectul.”
11. În Anexa 1, punctul 8.2 se modific i va avea urm torul cuprins:
„8.2. Costurile indirecte pot acoperi în special, dar nu limitativ, urm toarele costuri:
a) costurile de personal care nu sunt eligibile sub form de costuri directe (cum ar fi
personalul-suport, expert independent);
b) cheltuielile de administrare i gestionare, precum costurile men ionate la pct. 5.2;
c) cheltuieli necesare managementului de proiect (echipamente IT de uz curent, furnituri,
consumabile, hârtie etc.);
d) taxe i comisioane bancare;
e) costurile bunurilor imobile i costurile de între inere legate de opera iunile
administrative curente;
f) orice alte costuri legate de proiect, excluse din categoria "Costuri eligibile directe".”
12. În Anexa 2, alineatul (2) al sec iunii „Costuri directe” se modific i va avea urm torul
cuprins:
„În categoria costurilor eligibile directe intr costurile men ionate la pct. 1-8 din prezenta
anex .”
13. În Anexa 2, punctul 3.6 se modific i va avea urm torul cuprins:
„3.6. Se excepteaz de la prevederile pct. 3.5 achizi iile de bunuri în cadrul proiectelor care au
ca obiectiv dezvoltarea sau dotarea unei infrastructuri. În cazul acestor proiecte este eligibil
costul integral al bunurilor, indiferent de momentul achizi iei, având valoarea unitar de
maximum 250.000 euro i o durat minim de folosin în acela i scop pentru care au fost
achizi ionate în cadrul proiectului, chiar i dup finalizarea proiectului, dup cum urmeaz :
3 ani pentru echipamentele din domeniul tehnologiei informa iei i comunica iilor
(IT&C) conform Catalogului privind clasificarea i duratele normale de func ionare a
mijloacelor fixe, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
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5 ani pentru alte tipuri de echipamente, cum ar fi echipamentele de operare i
mijloacele de transport, conform Catalogului privind clasificarea i duratele normale
de func ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 2.139/2004,
cu modific rile i complet rile ulterioare;
10 ani pentru elicoptere, nave i aeronave, conform Catalogului privind clasificarea i
duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hot rârea Guvernului
nr. 2.139/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Termenele de mai sus încep s curg de la data introducerii în contabilitatea beneficiarului a
bunurilor/serviciilor/lucr rilor în cauz .
Sfâr itul perioadei minime de utilizare a bunurilor/echipamentelor/sistemelor nu poate fi
înainte de finalizarea proiectului prin care au fost achizi ionate.”
14. În Anexa 2, dup punctul 5.4 se introduce un nou punct, punctul 5.5, cu urm torul
cuprins:
„5.5. Costurile pentru repara iile echipamentelor i/sau sistemelor achizi ionate anterior
ob inerii finan rii nerambursabile sunt eligibile ca i costuri directe cu condi ia ca acestea s
poat fi identificate i s fie necesare în mod direct pentru punerea în aplicare a proiectului.”
15. În Anexa 2, punctul 10 se modific i va avea urm torul cuprins:
“Sume forfetare pentru relocare i transfer intra-UE
10.1. Fondurile suplimentare alocate României pe baz de sume forfetare pentru relocarea
sau transferul intra-UE al persoanelor aflate în nevoie de protec ie interna ional , în
conformitate cu prevederile art. 17 i 18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al
Parlamentului European i al Consiliului se utilizeaz prin intermediul proiectelor de monopol
i proiectelor de grant.
10.2. Pentru a fi finan ate din fondurile suplimentare men ionate la pct. 10.1, prin excep ie
de la art. 3 alin. (1) lit. a), b), c) i f) din prezentul ordin, proiectele trebuie s se încadreze în
obliga iile legale ce revin autorit ilor competente i/sau în planurile de ac iune asumate la
nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul azilului i migra iei.
10.3. Finan area proiectelor men ionate la pct. 10.1 se aprob în limita fondurilor
suplimentare cuvenite României, pe baza num rului efectiv de persoane relocate/transferate,
care îndeplinesc condi iile art. 17 i 18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului
European i al Consiliului, precum i cerin ele Comisiei Europene i a c ror eligibilitate
rezult din actele justificative depuse de c tre Inspectoratul General pentru Imigr ri.”
Art. II. Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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