Către:

Benefiari finantare POR 2014-2020

De la:

Ioana Pop, Șef OI Interimar, OI Nord-Vest

Ref:

Transmitere documente aferente contractelor de Pagini:
finantare incheiate in cadrul POR 2014-2020.

Data:

17.03.2020
1

În contextul necesității aplicării unor măsuri de evitare a contactului direct cu
persoane și documente transmise în procesul de implementare al proiectelor și necesar a fi
procesate de către OI, luând în calcul situația actuală a proiectelor aflate în
implementare,

pentru

care

activitățile

aferente

se

impun

continuate

în

mod

corespunzător, în vederea îndeplinirii obiectivelor/indicatorilor, procesarea documentelor
între OI și beneficiari se va efectua exclusiv electronic începând cu 18.03.2020, după
cum urmează:
1. Rapoartele de progres/ durabilitate vor fi transmise prin Platforma de monitorizare
REGIO, funcțională la nivelul ADR Nord-Vest / e-mail secretariat@nord-vest.ro (nu se
mai transmit în format suport hârtie). Manualul de utilizare a

întregii Platforme,

inclusiv pentru completarea Rapoartelor de progres se găsește pe site-ul ADR NORDVEST

https://www.nord-vest.ro/wp-content/uploads/2020/03/Manual-utilizare-

platforma-update-Martie-2020.pdf ;
2. Pentru depunerea cererilor de prefinanțare / plată / rambursare și a clarificărilor
aferente acestora se va utiliza aplicația MySMIS - modulul de comunicare, în
conformitate cu prevederile Instrucțiunii 138. Pe e-mail : secretariat@nord-vest.ro se
va trimite doar adresa de înaintare, fără a mai fi necesară transmiterea CD – lui ce
conține documentele dosarului. Formularul excel al cererii de plată / rambursare va fi
solicitat prin e-mail de ofițerul de contract.
Data la care se consideră înregistratăcererea este data primirii la OI, pe e-mail, a
adresei semnate electronic.
3. Pentru depunerea dosarelor aferente procedurilor de achizitii se va utiliza, ca si pana
acum, modulul Plan de achizitii conform Instructiunii AM 130/2020. Pe e-mail:
secretariat@nord-vest.ro se va trimite doar adresa de înaintare, fără a mai fi necesară
transmiterea CD – lui ce conține documentele dosarului.

4. Orice alte documente emise de benefiari (solicitări, puncte de vedere et.) se vor
transmite către OI ADR Nord-Vest exclusiv electronic, pe e-mail: secretariat@nordvest.ro.

Cu stimă
Ioana Pop
Șef OI interimar
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