
 
  

 
 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației 
 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 

 
 

  INSTRUCȚIUNEA nr. 163/20.07.2020 
 
 

Privind transmiterea de către Beneficiari a rapoartelor de progres prin aplicația informatică 
MYSMIS 2014 – Modulul  

Implementare 
 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; 

Luând în considerare dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 65/2020, privind unele măsuri pentru 
digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de 
investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, 
 
Luând în calcul prevederile art. 122, alin. (3) din Regulamentul (CE) 1303/2013 de stabilire a 
unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
al Consiliului, cu modificările ulterioare, 
 
Având în vedere faptul că pentru POR 2014-2020 a fost demarată utilizarea Modulului 
Implementare al Sistemului Unic de Management al Informației (SMIS), incluzând sub-modulul 
aferent rapoartelor de progres, și apreciind că demersurile pentru folosirea acestuia trebuie să 
țină cont de situația curentă a procesului de implementare și instrumentele utilizate până în 
prezent pentru asigurarea încărcării, în termen util, în Sistemul Unic de Management al 
Informației, a datelor și documentelor relevante legate de implementarea proiectelor, 
 
Ținând cont de prevederile art. 7-A (10) și art. 16, alin. (1) din Contractele de finanțare – 
Condiții Generale: 
Art. 7 –A (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele 
pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în 
MYSMIS 2014+, 
Art, 16 (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în 

scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menţionarea titlului 

Proiectului, precum şi a codului SMIS2014+ şi va purta număr de înregistrare, atât de la 

Beneficiar, cât și de la AM/OI, 

Luând în considerare dispozițiile art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 – Condiții 
specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: 
Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucțiunile emise de AM, 
 
 
AMPOR emite următoarea 
 

 



 
  

 
 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației 
 

INSTRUCȚIUNE: 

I. Rapoartele de progres aferente contractelor de finanțare POR 2014-2020 pentru care nu 
au fost transmise la Organismele Intermediare, până la data de 02.06.2020, cereri de 
rambursare/plată/prefinanțare, vor fi depuse prin utilizarea Modulului Implementare, 
sub-modulul „Raport progres” din aplicația informatică MySMIS 2014. 

II. Transmiterea rapoartelor și completarea datelor din rubricile aferente sub-modulului 
„Raport progres” din Modulul Implementare vor fi realizate conform instrucțiunilor de 
utilizare ale MySMIS 2014 descrise în Manualul de utilizare MySMIS 2014 – FrontOffice – 
Modulul Implementare. 

Pentru detalii și tutoriale Beneficiarii vor accesa adresa https://www.fonduri-
ue.ro/mysmis#modul-implementare și vor ține cont de recomandările MFE incluse în 
documentul anexat prezentei. 

Cu ocazia transmiterii rapoartelor de progres pe parcursul implementării, valorile 
aferente secțiunilor  “Indicatori predefiniți” și „Indicatori de proiect” (funcția 
„Evoluție Indicatori”) se vor completa cu 0 (zero). 

Cu ocazia depunerii raportului final de progres, în secțiunile mai sus menționate se 
vor completa valorile realizate ale indicatorilor. 

III. Se va avea în vedere faptul că dimensiunea maximă a unui fișier este de 50 MB și nu 
există limită pentru numărul de fișiere care pot fi încărcate prin acest modul. 
Rezoluția recomandată pentru documentele încărcate este 150-200 dpi. 

IV. Pentru proiectele pentru care, până la data de 02.06.2020, au fost transmise cereri de 
rambursare/plată/prefinanțare catre Organismele Intermediare, rapoartele de 
progres vor fi transmise în continuare folosind aceeași modalitate de lucru ca cea 
anterioară datei menționate (mail/modulul Comunicare din MySMIS). 

V. Pentru proiectele pentru care se vor transmite rapoarte de progres prin Modulul 
Implementare, sub-modulul „Raport progres” din aplicația informatică MySMIS 2014, 
Organismele Intermediare vor încărca documentele aferente analizei acestora în 
Modulul Implementare, cu respectarea procedurilor în vigoare.  

 
Indiferent de modalitatea de transmitere a rapoartelor de progres, cu ocazia analizei 
rapoartelor finale depuse de Beneficiari, Organismele Intermediare vor încărca în 
MySMIS –Minimal datele privind indicatorii realizați, după verificarea corectitudinii 
informațiilor primite în acest sens, astfel încât să se poată agrega din MySMIS – 
Minimal informațiile legate de indicatori, pentru toate proiectele finanțate. 

 
VI. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro. 

 
VII. OI vor informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei 

Instrucțiuni. 
 
 

Luiza Nicoleta RADU, 
 

Șef AMPOR 
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