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INSTRUCȚIUNEA NR. 175 / 2020

Având în vedere:
A. Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), acesta este desemnat, printre altele, în calitate
de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AMPOR).
B. Prevederile Acordului-cadru de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, pentru OI din cadrul Agenţiilor pentru
Dezvoltare Regională (ADR),
C. 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.
D. 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, precum și a ghidului general și a ghidului specific aplicabil apelului de
proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1, aprobat prin ordinul ministrului delegat pentru fonduri
europene nr. 27/2018, cu modificările și completările ulterioare;
E. Neconcordanțele înregistrate în cadrul etapelor de evaluare și selecție rezultate în urma
verificării neunitare la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regionale a criteriului de conformitate
administrativă și eligibilitate din grila CAE:
XXIII. (dacă este cazul) Avizul de amplasament
1. Avizul de amplasament a fost atasat?
2. Operatorul de rețea isi exprima prin acesta acordul referitor la îndeplinirea condițiilor de
coexistență a obiectivului propus pentru investiție cu rețelele electrice proprii?

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional emite prezenta Instrucţiune:
1. Se vor reîntoarce în procesul de evaluare, selecție și contractare acele proiecte respinse
exclusiv pentru nedepunerea avizului de amplasament și se va continua procesul pentru
acele proiecte care nu îndeplineau criteriul la momentul depunerii cererii de finanțare.
Agențiile de Dezvoltare Regională vor înștiința corespunzător solicitanții în cauză.
2. Pentru proiectele pentru care era necesară depunerea avizului de amplasament, care nu
îndeplineau criteriul la momentul depunerii cererii de finanțare și pentru care s-a continuat
procesul de evaluare, selecție și contractare, solicitanții vor avea obligația prezentării avizului

1

de amplasament în termen de maxim 6 luni de la data publicării prezentei, în caz contrar
proiectul/proiectele va/vor fi respins/respinse sau contractul/contractele reziliat/reziliate.
3. Prezenta instrucțiune se comunică către OI și este publică, intrând în vigoare la data publicării
pe site-ul www.inforegio.ro.
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