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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de Ordin 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

Prin Cadrul financiar multianual 2014 – 2020, domeniul Afaceri interne, sunt instituite
instrumente de sprijin financiar din partea Uniunii Europene destinate consolid rii spa iului de
libertate, securitate i justi ie prin asigurarea continuit ii implement rii m surilor necesare
atingerii obiectivelor strategice stabilite i urm rite prin programele de finan are anterioare dar
i prin eficientizarea i mai buna focalizare a finan rii din partea Uniunii Europene în baza

program rilor strategice multianuale, elaborate de c tre fiecare stat membru, în dialog cu
Comisia European .

Pentru perioada 2014 – 2020, România beneficiaz  de fonduri externe nerambursabile
dedicate domeniului Afaceri interne. Cele dou  fonduri prin intermediul c rora Ministerul
Afacerilor Interne (al turi de Ministerul Afacerilor Externe i Serviciul Român de Informa ii)
va beneficia de aceast  finan are sunt Fondul pentru azil, migra ie i integrare1 (FAMI) i
Fondul pentru securitate intern 2 (FSI), acesta din urm  având o component  de cooperare
poli ieneasc i una dedicat frontierelor i vizelor.

Prin HG nr. 962/20143, a fost desemnat Ministerul Afacerilor Interne, prin Direc ia
Schengen, ca autoritate responsabil  pentru gestionarea fondurilor acordate României prin
Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.

Sistemul de management i control în vederea gestion rii fondurilor acordate României
prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne a fost instituit prin HG
nr. 48/20154. În acest sens, au fost desemnate urm toarele autorit i cu atribu ii în gestionarea
FAMI i FSI:
a)  Direc ia Schengen din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de autoritate
responsabil :
b) Direc ia General  Financiar  din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de
autoritate delegat  financiar ;
c) Direc ia general  mecanisme i instrumente financiare nerambursabile din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de autoritate delegat  FSI;
d)  Inspectoratul General pentru Imigr ri (IGI), în calitate de autoritate delegat  FAMI.
           Potrivit art.13 alin.(1) din HG nr.48/2015, regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor
se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, fiind emis în acest sens OMAI
nr.76/2015.

Ca urmare a evenimentelor care au intervenit la nivel european în domeniul migra iei, au
fost emise Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului din 14 septembrie 2015 de instituire a unor

suri provizorii în domeniul protec iei interna ionale în beneficiul Italiei i al Greciei i

1 instituit 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;
2 instituit prin Regulamentul (UE) nr.515/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 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;
3 privind desemnarea autorit ii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne;
4 privind stabilirea sistemului de management i control în vederea gestion rii fondurilor acordate României prin Cadrul
financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne;
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Decizia nr. (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor m suri
provizorii în domeniul protec iei interna ionale în beneficiul Italiei i al Greciei, care au
stabilit, printre altele, cota de migran i aferent  României precum i sumele forfetare acordate

rii noastre în vederea realiz rii activit ilor de integrare a acestora, motiv pentru care este
necesar   reglementarea în detaliu a modului de utilizare a sumelor forfetare i modificarea în
acest sens a OMAI nr.76/2015.

Totodat , unele reglement ri referitoare la Fondul pentru Securitate Intern , au suferit
modific ri, fiind necesar  clarificarea unor aspecte, astfel încât s  se permit  o implementare
corespunz toare a fondurilor i aplicarea unitar i f  echivoc a prevederilor legale.


