
 
 
 

 
Instrucţiune nr. 158 

din 20.01.2020 

 
 

privind informarea beneficiarilor proiectelor aflate în etapa de implementare relativ la aprobarea 
cererilor rambursare, prefinanţare, plată, raport progres şi ordin de plată,  

prin utilizarea modulului Comunicare din aplicatia MySMIS2014 
 
 

 
În temeiul  

- decretul Președintelui României nr. 783/04.11.2019 pentru numirea Guvernului României, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 889/04.11.2019; 

- prevederilor art. 14 alin. (2) și (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, 

- prevederilor art. 72 lit.(g), art. 122 alin.(3) şi art.125 alin.(4) lit. (d) din Regulamentul (UE) 
nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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 

- prevederile Manualelor de utilizare a Aplicatiilor 2014 /MySMIS2014 

- luând în considerare nota de informare a Direcției Coordonare SMIS și IT nr. 
3581/DCSMISIT/16.01.2020 

 

Ministrul fondurilor europene  

emite prezenta 
 

INSTRUCŢIUNE: 
 

Art. 1 – În perioada de programare 2014-2020, următoarele autorități de management asigură 
procesarea informaţiilor aferente proiectelor finantate din fonduri europene, în sistemul 
informatic SMIS2014+/MySMIS2014 : 

a) autoritatea de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare; 
b) autoritatea de management pentru Programul Operațional Capital Uman; 
c) autoritatea de management pentru Programul Operațional Competitivitate; 
d) autoritatea de management pentru Programul Operațional Regional; 
e) autoritatea de management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă; 
f) autoritatea de management pentru Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime; 
g) autoritatea de management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică; 
h) autoritatea de management pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate; 

 

 



 
Art. 2 –Până la intrarea in productie a Modulului Implementare din MySMIS2014, următoarele 
autorități de management si Organiasmele intermediare aferente, asigură procesarea informaţiilor 
aferente proiectelor aflate în etapa de implementare, în aplicatia SMIS2014MINIMAL : 
a) autoritatea de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare; 
b) autoritatea de management pentru Programul Operațional Capital Uman; 
c) autoritatea de management pentru Programul Operațional Competitivitate; 
d) autoritatea de management pentru Programul Operațional Regional; 
e) autoritatea de management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă; 
f) autoritatea de management pentru Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime; 

 

Art. 3 - Autoritățile de management prevăzute la art. 2 vor asigura transmiterea, prin Modulul 
Comunicare din MySMIS2014 -BackOffice, a unei informări către beneficiarii proiectelor aflate în 
etapa de implementare privind aprobarea cererilor rambursare, cererilor de prefinanţare, 
cererilor de plată, rapoartelor progres şi ordinelor de plată, după cum urmează: 

a) Autoritățile de management vor transmite beneficiarilor o informare privind decizia de 
aprobare a unei cereri de prefinanţare, cereri de plată, cereri de rambursare, prin Modulul 
Comunicare, în urma derulării activității de introducere informaţii şi validare autorizare, în 
aplicaţia SMIS2014minimal; 

b) Autoritățile de management vor transmite beneficiarilor o informare privind decizia de 
aprobare a unui raport de progres, prin Modulul Comunicare, în urma derulării activității de 
introducere informaţii şi validare, în aplicaţia SMIS2014minimal; 

c) Autoritățile de management vor transmite beneficiarilor o informare privind decizia de 
validare a unui ordin de plată, prin Modulul Comunicare, în urma derulării activității de 
introducere informaţii şi validare autorizare, în aplicaţia SMIS2014minimal; 

 

Art. 4 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni, Autoritățile de Management 
și Organiasmele Intermediare aferente mentionate la art. 2 au obligația introducerii informaţiilor 
în sistemul informatic şi asigurarea comunicării conform prevederilor stabilite în prezenta 
instrucţiune.  

Art. 5 - Autoritățile de Management și Organismele Intermediare aferente mentionate la art. 2, vor 
duce la îndeplinire prezenta instrucţiune.  

Art. 6 – Prezenta instrucţiune se aplică doar Programelor Operaţionale pentru care modulul 
Implementare nu a fost dat în producţie în aplicatia MySMIS2014. 

Art. 7 - Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul Ministerului Fondurilor 
Europene, http://mfe.gov.ro 

 
 
 

MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE  

 

IOAN MARCEL BOLOȘ 

http://mfe.gov.ro/

