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INSTRUCȚIUNEA NR. 172/2020 
 
                                          

Având în vedere: 
 
 

A. Prevederile Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, art. 4 privind instituirea stării de alertă. 
 

B. Prevederile HG nr. 394 din 18 mai 2020, privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și prevederile 
HG nr. 553 din 15 iulie 2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 
17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

 
C. Având în vedere că „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de 

virusul SARS-COV-2 pe teritoriul României la data de 14.05.2020”, document realizat la nivelul Centrului 
Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, în cuprinsul căruia se prezintă analiza factorilor de risc 
prevăzuți la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, indică necesitatea unui răspuns amplificat la situația de urgență 
determinată de răspândirea noului coronavirus 

 
D. Prevederile Acordului-cadru de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea Programului 

Operaţional Regional 2014 – 2020, pentru OI din cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),  
 

E. Prevederile Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr.  C 
(2015) 4272/23.06.2015, ulterior intervenind o serie de modificări aprobate prin deciziile nr. C(2016) 
1705/18.03.2016, C(2017) 6024/30.08.2017, C (2018)2094/29.03.2018 şi respectiv C(2018) 
6889/16.10.2018; C(2020) 4219/19.06.2020 

 
F. Prevederile Manualului de evaluare selecție, contractare ed. II, vers.0, transmisă OI prin Instrucțiunea 

AMPOR nr. 31/21.03.2017, precum și prevederile instrucțiunilor AMPOR de modificare a acestuia, 
 

G. Prevederile ghidului general și ale ghidulurilor specifice aplicabile apelurilor de proiecte nr. 
POR/2020/1/1.1.A/2 si respectiv POR/2020/1/1.1.B/2, aprobate prin ordinele ministrului lucrărilor publice, 
dezvoltătii și administrației nr. 1485/2020 și respectiv 1484/2020, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
H. Prevederile instrucțiunilor AMPOR nr. 145/2020, 153/2020, 166/2020 precum și faptul că la data de 

prezentei alocarea aferenta 1.1.A si 1.1.B nu este acoperită de proiecte contractate sau aflate în procesul 
de evaluare, selecție și contractare  

 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional emite prezenta Instrucţiune: 
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1. Perioada de depunere a proiectelor pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2 și respectiv  POR/2020/1/1.1.B/2 se 
prelungește până la data de 30 octombrie 2020, ora 12.00. 

2. În termen de maxim 2 zile l de la intrarea în vigoare a prezentei instrucțiuni personalul SECP/DGPOR va 
procesa în MYSMIS modificările legate de prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelurile 
menționate. 
 

3. Codurile MYSMIS de identificare a apeluri menționate la punctul 1 de mai sus sunt: POR/824/1/1/Creșterea 
inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare 
inteligentă cu titlul 1.1.A-APEL 2 Sprijinirea ITT și respectiv POR/825/1/1/Creșterea inovării în firme prin 
susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă, cu titlul cu titlul 
1.1.B-APEL 2 Sprijinirea ITT. 

 
4. Cu ocazia primelor modificări ale ordinelor ministrului lucrărilor publice, dezvoltătii și administrației nr. 

1485/2020 și respectiv 1484/2020 se vor actualiza inclusiv perioada de depunere a proiectelor,  prelungită 
prin prezenta instrucțiune. 

 
5. Prezenta instrucțiune se comunică către OI și este publică, intrând în vigoare la data publicării pe site-ul 

inforegio.ro. 
Luiza RADU, 
Șef AM POR 

Director general, Direcția Generală Programul Operațional Regional 
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