
REFERAT DE APROBARE  

 

a proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea 

Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 76/2015 privind regulile 

de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și 

Fondului pentru azil, migrație și integrare 

 

 

 În conformitate cu prevederile HG nr. 962/2014
1
, Ministerul Afacerilor Interne, prin 

Direcția Schengen la acel moment, a fost desemnat ca autoritate responsabilă pentru 

gestionarea fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020 (CFM 

2014-2020), domeniul Afaceri interne. În prezent, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile 

din cadrul MAI are rolul de Autoritate Responsabilă pentru fondurile destinate domeniului 

Afaceri interne prin CFM 2014-2020, și anume Fondul pentru securitate internă (FSI) cu cele 

două componente: cooperare polițienească și, respectiv, frontiere și vize, și Fondul pentru 

azil, migrație și integrare (FAMI). 

În acest sens, Autoritatea Responsabilă organizează procedurile de evaluare și selecție a 

proiectelor de monopol și de asistență tehnică și semnează actele de finanțare aferente 

proiectelor de monopol și de asistență tehnică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din 

HG nr. 48/2015
2
. 

Potrivit atribuțiilor delegate, Inspectoratul General pentru Imigrări în calitate de  

Autoritate Delegată FAMI, organizează și gestionează proiectele de grant, asigurând, printre 

altele, selectarea și atribuirea proiectelor de grant, verificarea și validarea eligibilității 

cheltuielilor, monitorizarea proiectelor de grant, în conformitate cu prevederile art. 7 din HG 

nr. 48/2015. Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, precum și pentru gestionarea CFM 2014-

2020, a fost elaborat cadrul normativ național din care face parte și Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile 

cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi 

integrare.  

          Situația existentă la nivel internațional, respectiv invadarea Ucrainei de către Federația 

Rusă la 24 februarie 2022, a determinat un aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina 

către mai multe state membre ale UE, printre care și România. Această situație exercită o 

nouă presiune asupra resurselor financiare ale statelor membre, acestea trebuind să facă față 

nevoilor urgente în materie de migrație, de management al frontierelor și de securitate, care, 

dată fiind natura și dimensiunea crizei, vor persista și după anul 2022. 

Regulamentul (UE) nr. 514/2014
3
 stabilește normele generale pentru execuția 

fondurilor din domeniul Afacerilor interne 2014-2020 în ceea ce privește, printre altele, 

finanțarea cheltuielilor și perioada de punere în aplicare, normele respective limitând 

eligibilitatea plăților efectuate de Autoritatea Responsabilă până cel târziu la 30 iunie 2022 

și stabilind încheierea perioadei de punere în aplicare la 31 decembrie 2023. 

           

În acest context, Comisia Europeană a propus prelungirea cu un an a perioadei de 

punere în aplicare a fondurilor din domeniul Afacerilor interne 2014-2020 pentru a acorda 

statelor membre acces continuu la sumele necheltuite din respectivele programe și, dacă este 

                                                           
1
 privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri 

interne;  

 
2
 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin 

Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările și completările ulterioare;  
3
 Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a 

dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar 

pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor; 



necesar, pentru a revizui programele acestora, după caz, în scopul abordării provocărilor 

neprevăzute generate de invadarea Ucrainei. 

 

  Prin Regulamentul (UE) 2022/585
4
 a fost modificat inclusiv Regulamentul (UE) nr. 

514/2014 stabilindu-se faptul că data de eligibilitate a cheltuielilor efectuate de beneficiari și 

totodată achitate integral de către autoritatea responsabilă desemnată este 30 iunie 2024.  

Având în vedere modificările aduse de Regulamentul (UE) 2022/585, care au un 

impact direct asupra gestionării proiectelor finanțate prin FAMI și FSI, este necesară 

modificarea OMAI nr.76/2015, pentru reglementarea următoarelor măsuri: 

- extinderea perioadei în care pot fi efectuate și plătite cheltuielile aferente asistenței tehnice, de 

la 30 iunie 2023 la 30 iunie 2024 - modificarea art.6 alin.(1) din ordin; 

- extinderea perioadei de implementare stabilite prin actul de finanțare în care pot fi efectuate 

de beneficiar cheltuielile aferente proiectelor, de la data de 31 decembrie 2022 la 31 

decembrie 2023 - modificarea art.6 alin.(2) din ordin; 

- stabilirea faptului că plățile aferente cheltuielilor eligibile în cadrul unui proiect trebuie 

realizate în perioada de eligibilitate a proiectului, respectiv în termen de maximum 2 luni de la 

termenul limită de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2024 – 

modificarea art.6 alin.(4) din ordin;  

- stabilirea unui termen limită de eligibilitate cel târziu până la data de 31 decembrie 2024 

pentru utilizarea sumelor suplimentare alocate ca urmare a efectuării relocărilor din state terțe 

și transferurilor din statele membre UE – introducerea unui nou alineat în cuprinsul art.6, 

respectiv alin.(5). 

         

În aceste condiții a fost elaborat proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne 

pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor 

interne nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul 

Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare. 

 

 

***** 

*** 

* 

 

 

                                                           
4
 al Parlamentului  European și al Consiliului din 6 aprilie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr.514/2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și 

instrumentul de sprijin financiar pentru cooperare polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și 

gestionarea crizelor, a Regulamentului (UE) nr.516/2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și 

integrare și a Regulamentului (UE) nr.2021/1147 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare. 


