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INSTRUCȚIUNEA nr.20/23.09.2021 

privind verificarea de către AM POAT a respectării de către ADR-uri, în calitate de 

administrator al schemei de ajutor de minimis/stat, a criteriilor generale si specifice din OUG 

88/Ghidul solicitantului POAT/ Ghidurile simplificate pentru domeniul specializării inteligente 

 

Având în vedere prevederile HG nr. 52 din 15 februarie 2018 privind organizarea şi funcționarea 

Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare; 

si prevederile OUG nr. 212 din 28 decembrie 2020, privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;  

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare, potrivit cărora ”contractul de finanţare reprezintă un act juridic supus 

regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic 

prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării 

operațiunilor”; 

Ținând cont de prevederile: 

OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru 

pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de 

programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 

(POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), 

Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional 

Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de 

programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, cu modificarile și completările 

ulterioare, 

OMFE nr.894/03.08.2020 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat și de minimis privind unele 

măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe 

nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, 

OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare dispozițiile art. 4 – Eligibilitatea cheltuielilor, alin (1), din Contractele de 

finanțare încheiate între AM POAT și Agențiile de Dezvoltare Regională. 

AM POAT emite următoarea  

INSTRUCȚIUNE: 

I. În cazul proiectelor depuse de Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) pentru finanțare din POAT 

în vederea pregătirii de proiecte în domeniul specializării inteligente, la primul raport de progres 

care însoțește o cerere de rambursare în care sunt incluse cheltuieli pentru elaborarea 

gabriela.betiu
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documentațiilor, AMPOAT va face o verificare și asupra modului în care au fost respectate de către 

ADR, în procesul de selecție a fișelor de investiție, criteriile generale prevăzute în OUG 88/2020, 

în Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional 

Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de 

programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, cu modificarile și completările 

ulterioare, precum și în ghidurile simplificate publicate la nivelul fiecărei regiuni. 

II. Pentru realizarea verificărilor, ADR-urile, în calitate de beneficiari ai proiectelor finanțate din 

POAT și de administratori ai schemei de ajutor de stat și de minimis privind unele măsuri pentru 

pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru 

perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, vor transmite atașat la 

primul raport de progres care însoțește o cerere de rambursare în care sunt incluse cheltuieli pentru 

elaborarea documentațiilor, următoarele documente: fișele de investiție selectate și anexele la 

acestea, dacă este cazul, listele de verificare și rapoartele de selecție întocmite de administratorii 

schemei, declarațiile privind evitarea conflictului de interese, strategiile de specializare inteligentă 

elaborate la nivelul regiunii, precum și alte documente considerate de administratorii schemei ca 

relevante în procesul de selecție/de descoperire antreprenorială.  

III. În procesul de verificare pot fi solicitate clarificări, iar dacă este necesar poate fi efectuată 

inclusiv o vizită de monitorizare la fața locului pentru clarificarea tuturor aspectelor. 

IV. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.fonduri-ue.ro / 

www.mfe.gov.ro.   

Maleta Raluca Marinescu 

Director general 

Șef Autoritatea de Management pentru POAT 
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