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Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației 
 

 
 
 
 
Către: 

  
 
 
 
 
 
Cristian ZAMA, Director Direcția Organism Intermediar 
POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Jenica CRĂCIUN, Director, Direcția Implementare POR 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 

  

 Mariana VIȘAN, Director Adjunct Organism Intermediar 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

  

 Monica BOTEA, Șef Organism Intermediar POR  
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

  

 Silviu ADĂMUȚ, Director, Direcția Implementare POR  
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 

  

 Sanda CĂTANĂ, Șef Organism Intermediar POR 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest 

  

 Dan POPA, Director, Departament Organism 
Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Centru 

  

 Emilia BĂLĂLĂU, Director general adjunct 
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov
   

  

 
          
Nr.   

 

 

Stimată Doamnă Director, Stimate Domnule Director, 

 

În contextul actual, pentru desfășurarea conformă a contractelor finanțate prin POR 2014-

2020, Beneficiarii au posibilitatea de a opta pentru implementarea unor măsuri detaliate în 

Instrucțiunile/adresele transmise de AMPOR până în prezent, astfel: 
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1. Prelungirea perioadei de implementare, în conformitate cu prevederile art. I din 

Instrucțiunea AMPOR nr. 142/18.03.2020; 

2. Solicitarea altor modificări necesare în implementarea proiectelor, pentru care sunt 

incluse în cadrul art. III din Instrucțiunea mai sus menționată prevederi legate de 

procesarea, transmiterea și avizarea/aprobarea electronică a acestor solicitări, cu 

maximizarea utilizării  MYSMIS, a mijloacelor de comunicare prin e-mail și a 

semnăturii electronice; 

3. Amânarea unor termene specifice de realizare a unor activități impuse în 

conformitate cu dispozițiile contractelor de finanțare care se împlinesc în această 

perioadă și care nu pot fi respectate în contextul actual, potrivit art. IV din aceeași 

Instrucțiune; 

4. Calculul numărului mediu de salariați pentru anumite categorii de proiecte (în 

special cele finanțate în cadrul PI 2.1) se va realiza cu excluderea perioadei în care 

acesta a fost afectat de starea de urgență, dar și cu luarea în considerare a unei 

perioade de timp, justificată, necesară pentru revenirea la o situație obiectivă de 

normalitate (potrivit dispozițiilor incluse în capitolul C, punctul 1) din Instrucțiunea 

AMPOR nr. 145/23.03.2020); 

5. Calculul indicatorilor datorați de Beneficiari în perioada de durabilitate, până la 

finalul anului 2020, se va realiza având în vedere intervalul în care aceștia nu și-au 

putut respecta obligațiile aferente acestei perioade, în funcție de specificul 

fiecărui indicator, iar pe măsura apariției unor situații particulare, calculul se va 

stabili împreună cu AMPOR (conform prevederilor capitolului D, punctele 1) și 2) din 

Instrucțiunea mai sus menționată); 

6. Conform art. 1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 147/27.03.2020 se vor putea transmite 

AMPOR, în vederea verificării și autorizării cheltuielilor eligibile, cererile de 

rambursare intermediare și finale pentru care vizitele pe teren de verificare și/sau 

monitorizare nu au putut fi efectuate în condiții de siguranță și nici prin utilizarea 

unor metode alternative, așa cum se menționează la capitolul B punctele 5) și 7) 

din Instrucțiunea AMPOR nr. 145/23.03.2020; 

7. Beneficiarii pot solicita suspendarea implementării/perioadei de durabilitate a 

proiectelor, conform precizărilor făcute în adresa AMPOR nr. 48532 / 27.3.2020; 

Măsurile luate de AMPOR au în vedere în primul rând susținerea implementării proiectelor, 

în scopul asigurării atingerii indicatorilor/obiectivelor propuse, respectiv pentru 

materializarea beneficiilor vizate prin implementarea acestora și valorificarea sprijinului 

financiar oferit prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Din acest motiv și luând în calcul faptul că suspendarea implică întreruperea temporară a 

activităților proiectelor, respectiv întârzierea obținerii beneficiilor scontate, precum și 

întreruperea fluxului financiar aferent implementării, recomandarea AMPOR este ca 
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această măsură să fie avută în vedere de Beneficiari  în ultimă instanță, doar în cazurile în 

care acest demers este de neevitat în contextul actual. 

Vă rugăm să informați Beneficiarii în consecință. 

 Vă mulțumim pentru colaborare. 

 

Cu stimă, 

Corina COSTEA,  

Șeful Autorității de Management pentru POR 

 

 

Avizat: Lucia BĂICOIANU – Director/ Direcția Monitorizare Proiecte 

  

 Adela VOICU – Sef Serviciu/Serviciul Autorizare Proiecte 

 

  

Întocmit: Alina Amzică– Ofițer de regiune/ Direcția Monitorizare Proiecte 
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