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INSTRUCȚIUNEA NR. 150/2020 
                                          
 

Având în vedere: 
 

A. Dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României, precum și ale Decretului Președintelui României nr. 240/14.04.2020, privind prelungirea 
stării de urgență pe teritoriul României,  

B. Prevederile Hotărârii nr. 8/12.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, art 3, alin 2 
prin care autoritățile de management pot emite proceduri specifice, în relația cu beneficiarii pentru limitarea 
răspândirii riscului de contaminare cu Coronavirus prin orice mijloace; 

C. Faptul că autoritățile publice sunt obligate să pună în aplicare măsurile de prevenire și protecție adoptate de 
Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și pe cele instituite prin Decretul nr. 
195/16.03.2020 și Decretul nr. 240/14.04.2020, apreciindu-se faptul că se menține contextul excepțional care 
a determinat instituirea acestor măsuri, 

D. Prevederile art. nr. 264, pct. 4 din Ordinul MDRAP nr. 2534/26.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a MDRAP, cu modificările și completările ulterioare,  privind aprobarea 
procedurilor interne de lucru și a instrucțiunilor emise în baza acordurilor cadru de delegare a atribuțiilor în 
cadrul POR, 

E. Prevederile Acordului-cadru de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea Programului Operaţional 
Regional 2014 – 2020, pentru OI din cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),  

F. 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; 

G. 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 gului general și a ghidurilor specifice aplicabile 

H. Având în vedere prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 146/2020, precum și solicitarea ADR NV nr. 
139229/18.03.2020 și adresa Consiliului Concurenței nr. 3980/21.04.2020. 
 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional emite prezenta Instrucţiune: 
 
Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod SMIS POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 , se prelungește până la data 
de 30 mai 2020, ora 12.00. 
 
În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei instrucțiuni personalul SECP va procesa în 
MYSMIS modificările legate de prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul mai sus menționat. 
 
Prezenta instrucțiune se comunică către OI și este publică, intrând în vigoare la data publicării pe site-ul inforegio.ro. 
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Șef AM POR 
Direcția Generală Programul Operațional Regional 
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