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INSTRUCȚIUNEA NR. 151/2020

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 ghidului general și a ghidurilor specifice
aplicabile.
H. Având în vedere solicitarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.
2659/VVA/25.03.2020, înregistrată la MLPDA cu nr. 48300/26.03.2020.
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I. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional emite prezenta
Instrucţiune:
Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din
cadrul Axei prioritare 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de
investiţii 8.1 - „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate,
promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi”,
Obiectivul specific 8.2 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a
celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre
comunitare integrate” se prelungește până la data de 30 septembrie 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 www.inforegio.ro
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