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INSTRUCȚIUNEA Nr.7/28.09.2020
privind modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 6/30.04.2020 referitoare la
obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare/plată/prefinanţare și a rapoartelor
de progres utilizând sistemul informatic
MySMIS2014 - Modulul Implementare - Front Office
Având în vedere:
•

•

prevederile art. 122 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind
obligația statelor membre de a asigura toate schimburile de informații între
beneficiari și autoritatea de management prin intermediul unor sisteme de schimb
electronic de date;
prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației,;
Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Capacitate Administrativă 2014-2020
emite următoarea
INSTRUCȚIUNE:

Articolul I
(1) Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(1) Beneficiarii/liderii de parteneriat care au încheiate contracte de finanțare din
fondurile alocate Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și pentru
care nu fost depuse cereri de rambursare/cereri de plată/cereri de prefinanțare, au
obligația de a utiliza Modulul Implementare din aplicația informatică MySMIS2014,
disponibilă la adresa: https://2014mysmis.ro/frontQffice/faces/pages/autentificare/
loqin.xhtml, pentru transmiterea cererilor de rambursare/plată/prefinanțare și a
rapoartelor de progres aferente cererilor de rambursare, precum și a documentelor
justificative, începând cu data publicării pe site-ul oficial al AMPOCA, a prezentei
instrucțiuni.”
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(2) La articolul 1, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
următorul cuprins:
“(2) Rapoartele de progres trimestriale care nu sunt aferente cererilor de
rambursare, se vor transmite, de către toți beneficiarii, prin modulul “Comunicare” al
aplicației informatice MySMIS2014.”
Articolul II
Celelalte prevederi ale Instrucțiunii nr. 6/30.04.2020 referitoare la obligativitatea
transmiterii cererilor de rambursare/plată/prefinanţare și a rapoartelor de progres
utilizând sistemul informatic, rămân în vigoare.
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