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ANUNȚ 

privind solicitările de prelungire a perioadelor de implementare 

 a proiectelor finanțate prin 

Programul operațional Capacitate Administrativă 

 

 

În Monitorul Oficial nr. 381 din 12 mai 2020 a fost publicată și a intrat în vigoare  
Ordonanța de urgență nr. 65 din 7 mai 2020 privind unele măsuri pentru 
digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene 
structurale şi de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.128/2020. 

A) În ceea ce privește dispozițiile legale, aducem la cunoștința tuturor 
beneficiarilor, următoarele aspecte: 

 

Conform prevederilor actului normativ mai sus-menționat, respectiv art. 1 alin.(1) 

începând cu data de 1 iunie 2020, autoritățile de management, organismele 
intermediare şi beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri europene 
structurale şi de investiţii ale Programului operaţional Infrastructură mare, 
Programului operaţional Capital uman, Programului operaţional Competitivitate, 
Programului operaţional regional, Programului operaţional Capacitate administrativă, 
Programului operaţional Pescuit şi afaceri maritime, Programului operaţional Asistenţă 
tehnică, precum şi Autoritatea de management şi beneficiarii proiectelor cu finanţare 
din Programul operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate sunt obligate să 
emită, să primească şi să prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, 
contractelor de finanţare/ordinelor/deciziilor de finanţare, actelor adiţionale la 
acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanţare, cererilor de plată, 
dosarele achiziţiilor publice, rapoartelor de progres, precum şi alte categorii de 
documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul 
sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014. 

Totodată, art. 5 alin. (1) din cadrul aceluiași act normativ prevede faptul că: 

(1) Procedurile de modificare a contractelor de finanţare/ordinelor/deciziilor de 
finanţare de către autorităţile de management/organismele 
intermediare/beneficiari, prin act adiţional/notificare care necesită avizul 
autorităţii de management/organismului intermediar, se derulează doar în cadrul 
sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014 în format electronic, astfel: 

a) beneficiarul proiectului transmite, prin modulul Comunicare al sistemului 
informatic SMIS2014+/MySMIS2014, o solicitare de modificare a 
contractului/ordinului/deciziei de finanţare, în acord cu clauzele contractuale 
existente, încărcând în acest modul atât solicitarea, cât şi documentele justificative 
aferente; 
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   b) solicitarea de modificare a contractului de finanţare/ ordinului/deciziei de 
finanţare împreună cu documentele transmise se analizează şi se avizează/respinge de 
către autoritatea de management/organismul intermediar în conformitate şi în 
termenele prevăzute în procedurile aplicabile; 

   c) decizia de avizare/respingere a modificării propuse se comunică beneficiarului 
prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014; 

   d) după transmiterea avizării solicitării de modificare de către autoritatea de 
management/organismul intermediar, beneficiarul iniţiază în modulul Contractare 
fluxul aferent modificării, conform prevederilor contractuale (act adiţional/notificare 
care necesită avizul autorităţii de management/organismului intermediar). 

   e) termenul maxim pentru încheierea unui act adiţional în format electronic 
este de 60 de zile de la data înregistrării la autoritatea de management/organismul 
intermediar a solicitării de modificare a contractului/ordinului/deciziei de 
finanţare, transmise prin intermediul modulului Comunicare din sistemul informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014. 

B) În ceea ce privește prevederile contractuale, aducem la cunoștința 
tuturor beneficiarilor, următoarele aspecte: 

 

În cadrul contractelor de finanțare încheiate la nivelul Programul operațional 
Capacitate Administrativă se stipulează următoarele: 

În cazul în care propunerea de modificare a Contractului de finanțare este inițiată de 
către Beneficiar, acesta are obligația de a transmite solicitarea, inclusiv 
documentele justificative, către AM POCA, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile 
lucrătoare înainte de termenul de la care se intenționează ca modificarea să intre 
în vigoare și cel târziu cu 30 (treizeci) de zile lucrătoare înainte de sfârşitul 
perioadei de implementare a proiectului. 

Mai mult decât atât, prin O.u.G. nr.65/2020, cu modificările ulterioare, în procedura 
de aprobare a actelor adiționale s-a introdus o etapă intermediară și anume aceea de 
transmitere, într-o primă etapă, prin modulul Comunicare din Mysmis și obținerea 
unui aviz al AM a notei explicative prin care se solicită modificarea cererii de 
finanţare. 

 
Având în vedere atât aspectele legale, cât și cele contractuale, precum și 
procedurile interne de verificare și avizare a actelor adiționale, instituite la 
nivelul MLPDA, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
operațional Capacitate Administrativă, atragem atenția asupra faptului că, 
transmiterea notelor explicative de modificare a cererilor de finanțare, fără 
respectarea prevederilor legale și, în special, a termenelor contractuale, poate 
conduce la apariția unor întârzieri ce pot determina și nesemnarea actelor 
adiționale înainte de finalizarea perioadei contractuale, independent de voința 
autorității de management. 
 

 


