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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.  48532 / 30.3.2020 

 

 

Stimată Doamnă Director, Stimate Domnule Director, 

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Decretul nr. 195/16.03.2020 (Beneficiarii 

fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în prezentul 

decret pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să 

suspende contractele de finanțare încheiate conform legii) și având în vedere dispozițiile 

contractelor de finanțare POR (art. 7-A, alin. (22) – Condiții Generale , coroborat cu art. 4-

B, alin. (1), lit. f) din Contractele de finanțare -  Anexa 1 – Condiții specifice, Secțiunea I – 

Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020), în cazurile în 
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care Beneficiarii solicită suspendarea contractelor de finanțare, AMPOR are în vedere 

efectuarea următorilor pași: 

 

I. Beneficiarii afectați ca urmare a măsurilor luate în urma declarării stării de urgență, 

inclusiv ca urmare a instituirii altor măsuri conform legii în contextul actual, transmit  

informarea cu privire la situația apărută, menționând durata perioadei de suspendare, 

însoțită de documente justificative (după caz), și solicită suspendarea contractelor de 

finanțare prin transmiterea unei solicitări în MySMIS (acte adiționale).  

II. OI analizează motivele menționate în informarea cu privire la situația apărută și care 

afectează activitatea Beneficiarului, făcând imposibilă implementarea proiectului, precum 

și documentele comunicate de acesta (după caz). 

În urma analizei, OI întocmește o Notă, semnată de către Șeful OI sau înlocuitorul său, care 

va include propunerile considerate necesare. 

III.  În baza Notei OI, AM POR poate decide suspendarea contractului de finanțare, 

emițând o Decizie în acest sens (model atașat). 

În urma suspendării, data de finalizare a duratei de implementare prevăzută în contractul 

de finanțare este decalată cu o perioadă egală cu intervalul de suspendare, dar nu mai târziu 

de 31.12.2023. 

Decizia de suspendare emisă de AM POR și transmisă OI electronic va menționa noua dată de 

finalizare a perioadei de implementare, va fi comunicată de către OI Beneficiarului (în 

format electronic, prin e-mail) și va fi încărcată de OI în MYSMIS (secțiunea acte adiționale). 

Suspendarea implică faptul că Beneficiarul încetează temporar implementarea proiectului.  

În această perioadă Beneficiarul va depune toate diligențele pentru a minimiza consecințele 

circumstanțelor excepționale ce fac imposibilă implementarea proiectului și va lua măsurile 

necesare în scopul protejării investițiilor finanțate prin POR deja realizate (ex. conservarea 

lucrărilor deja efectuate). 

La încetarea suspendării, Beneficiarul/Partenerii are/au obligația de a relua implementarea 

proiectului, conform obligațiilor stabilite în contractul de finanțare. 

Această situație nu afectează procesarea cererilor de rambursare dacă în cadrul acestora se 

solicită la decontare cheltuieli efectuate și plătite înainte de suspendare.  

Având în vedere dispozițiile legale anterior invocate, Beneficiarii proiectelor aflate în 

perioada de durabilitate afectați ca urmare a măsurilor luate în urma declarării stării de 

urgență, inclusiv ca urmare a instituirii altor măsuri conform legii în contextul actual, 

transmit informarea cu privire la situația apărută, menționând durata perioadei de 
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suspendare, însoțită de documente justificative (după caz), și solicită suspendarea 

contractelor, OI și AM urmând să desfășoare aceleași etape ca cele anterior menționate. 

Vă rugăm să informați Beneficiarii în consecință și vă mulțumim pentru colaborare. 

 

Cu stimă, 

Corina COSTEA, director 

Șeful Autorității de Management pentru POR 

 

 

Avizat:  

Lucia BĂICOIANU – Director/ Direcția Monitorizare Proiecte 

Adela VOICU, Șef serviciu, Direcția Autorizare Proiecte 

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