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REFERAT DE APROBARE 

aferent proiectului de Ordin al ministrului afacerilor interne privind supravegherea 

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

interne şi reexaminarea desemnării acesteia 

  

Prin Cadrul financiar multianual 2014 - 2020, domeniul Afaceri interne, sunt instituite 

instrumente de sprijin financiar din partea Uniunii Europene destinate să sprijine consolidarea 

spațiului de libertate, securitate și justiție prin asigurarea continuităţii implementării măsurilor 

necesare atingerii obiectivelor strategice stabilite şi urmărite prin programele de finanţare 

anterioare dar şi prin eficientizarea şi mai buna focalizare a finanțării din partea Uniunii 

Europene, în baza programărilor strategice multianuale, elaborate de către fiecare stat membru, 

în dialog cu Comisia Europeană. 

 Fondurile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014 - 2020, domeniul 

Afaceri interne, sunt următoarele: 

- Fondul pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI), instituit prin Regulamentul (UE) 

nr.516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014; 

- Fondul pentru securitate internă (FSI), care cuprinde instrumentul de sprijin financiar pentru 

cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, 

instituit prin Regulamentul (UE) nr.513/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

16 aprilie 2014, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere şi vize, instituit 

prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 

aprilie 2014. 

 Normele generale de aplicare a regulamentelor menţionate mai sus, în ceea ce priveşte 

finanțarea cheltuielilor, parteneriatul, programarea, raportarea, monitorizarea și evaluarea,  

sistemele de gestiune și control, verificarea și închiderea conturilor sunt stabilite prin 

Regulamentul (UE) nr.514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 

2014.  

Totodată, pentru punerea în aplicare a regulamentelor adoptate de Parlamentul 

European şi de Consiliu pentru Cadrul financiar multianual 2014 - 2020, domeniul Afaceri 

interne, Comisia Europeană a emis mai multe regulamente delegate, prin care a stabilit linii 

directoare pentru Statele Membre. 

Printre acestea se numără şi Regulamentul delegat (UE) nr.1042/2014 al Comisiei din 

25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.514/2014 cu privire la desemnarea și la 

responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul 

și la obligațiile autorităților de audit. Potrivit acestui regulament delegat statele membre au 

obligaţia să instituie un sistem de supraveghere a activităţii derulate de către autoritatea 

responsabilă pentru Cadrul financiar multianual 2014 - 2020, domeniul Afaceri interne şi de 

reexaminare a desemnării acesteia. Activităţile de supraveghere şi de reexaminare a desemnării 

autorităţii responsabile sunt stabilite în sarcina „autorităţii de desemnare”, care potrivit art.1 

lit.a) din regulamentul delegat „înseamnă autoritatea ministerială a unui stat membru la care 

se face referire la articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 care 

desemnează autoritatea responsabilă”. 

Având în vedere particularităţile sistemului legislativ naţional, pentru punerea în 

aplicare a dispoziţiilor art.26 din Regulamentul (UE) nr.514/2014, a fost necesară emiterea  

Hotărârii Guvernului nr.962/2014 privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul 

financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, la propunerea Ministerului 

Afacerilor Interne, ca instituţie direct interesată de stabilirea cadrului normativ şi instituţional 

pentru accesarea respectivelor fonduri. Potrivit HG nr.962/2014 Ministerul Afacerilor Interne, 

prin Direcţia Schengen, este desemnat autoritate responsabilă pentru Cadrul financiar 

multianual 2014 - 2020, domeniul Afaceri interne. Ţinând seama şi de dispoziţiile art.4 din HG 

nr.48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării 

fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri 
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interne, rezultă că funcţia de autoritate responsabilă în cadrul sistemului de management şi 

control aferent fondurilor menţionate mai sus este îndeplinită de către Direcţia Schengen. 

Totodată, luând în considerare definiţia prevăzută la art.1 lit.a) din Regulamentul 

delegat (UE) nr.1042/2014 al Comisiei, care face referire la o autoritate ministerială, constatăm 

că în scopul aplicării dispoziţiilor respectivului regulament delegat, autoritatea de desemnare 

este reprezentată de Ministerul Afacerilor Interne. În susţinerea acestei modalităţi de 

interpretare şi aplicare a dispoziţiilor regulamentului delegat arătăm şi faptul că activitatea de 

supraveghere şi de reexaminare a desemnării, astfel cum este stabilită la art.3 din regulamentul 

delegat, presupune realizarea unor activităţi specializate la un nivel imediat superior autorităţii 

responsabile, scopul fiind în principal acela de a asigura menţinerea capacităţii de gestiune şi 

control a autorităţii responsabile în parametrii optimi (inclusiv prin plasarea sub supraveghere – 

implementarea unui plan de redresare) şi, în ultimă instanţă, de a asigura înlocuirea autorităţii 

responsabile. Ministerul Afacerilor Interne poate realiza în mod direct activităţile menite să 

asigure menţinerea capacităţii de gestionare şi control a autorităţii responsabile şi în mod 

indirect activităţile necesare înlocuirii autorităţii responsabile (prin iniţierea unui proiect de 

hotărâre a Guvernului care să înlocuiască HG nr.962/2014). 

Prin prezentul proiect de Ordin se urmăreşte stabilirea activităţilor ce trebuie realizate la 

nivelul Ministerului Afacerilor Interne în scopul supravegherii activităţii derulate de către 

Direcţia Schengen în calitate de autoritate responsabilă pentru Cadrul financiar multianual 

2014 - 2020, domeniul Afaceri interne şi al reexaminării desemnării respectivei structuri în 

această calitate. 

Astfel, în cuprinsul proiectului se propune ca verificarea activităţii Direcţiei Schengen 

în calitatea precizată mai sus să fie realizată de către Secretarul de stat pentru relaţia cu 

Parlamentul şi Guvernul. 

Potrivit art.3 alin.(1) din Regulamentul delegat (UE) nr.1042/2014 supravegherea se 

realizează „în special” pe baza verificării informaţiilor cuprinse în rapoartele autorităţii de 

audit. În completarea instrumentelor prevăzute de regulamentul delegat, în cuprinsul ordinului 

se propune ca Direcţia Schengen să întocmească şi să pună la dispoziţia Secretarului de stat 

pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul rapoarte periodice cu privire la îndeplinirea criteriilor 

de desemnare prevăzute în cuprinsul anexei la Regulamentul delegat (UE) nr.1042/2014. 

Totodată, în cuprinsul proiectului de ordin se propune ca în cadrul activităţilor de 

verificare să fie utilizată o listă de verificare, al cărei conţinut (prevăzut într-o anexă la ordin) 

permite însumarea într-un formular tipizat a rezultatelor verificărilor realizate. 

Proiectul de ordin cuprinde şi menţiuni cu privire la întocmirea planului de redresare 

prevăzut la art.3 alin.(3) din Regulamentul delegat (UE) nr.1042/2014, inclusiv o anexă în care 

este redat un model al respectivului document. Astfel, se propune ca planul de redresare să 

conţină informaţii referitoare la deficienţele constatate, termenele de remediere a deficienţelor 

constatate, precum şi demersurile pe care trebuie să le întreprindă autoritatea responsabilă 

singură sau, atunci când este cazul, împreună cu autorităţile delegate, pentru remedierea 

deficienţelor identificate. Totodată, se propune ca planul de redresare să fie aprobat de către 

ministrul afacerilor interne, la propunerea Secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi 

Guvernul, care asigură şi monitorizarea implementării acestuia. Se stabileşte şi obligaţia 

autorităţii responsabile de a transmite planul de redresare Comisiei Europene, prin intermediul 

canalului de comunicare SFC 2014, prevăzut la art.1 lit.c) din Regulamentul delegat (UE) 

nr.1042/2014. 

În cazurile în care se constată că Direcţia Schengen nu dovedeşte că are capacitatea de a 

îndeplini calitatea de autoritate responsabilă, Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi 

Guvernul propune ministrului afacerilor interne desemnarea altei structuri care să îndeplinească 

funcţia de autoritate responsabilă. 

 

 

 

 

 

 


