
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECţIA GENERALă PROGRAME EUROPENE
CAPITAL UMAN

INSTRUCŢIUNE

nr. 4/ 12.03.2020

privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin POCU 2014-
2020

pentru a asigura o abordare unitară la nivelul Organismelor Intermediare şi al beneficiarilor cu privire
la implementarea proiectelor finanţate prin POCU 2014-2020 în contextul riscului de răspândire a
infecţiei cu COVID-19, situaţie gestionată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Directorul General al Autorităţii de Management
pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

emite prezenta instrucţiune:

Art. 1. Beneficiarii şi partenerii de proiecte finanţate prin POCU 2014-2020 vor pune în aplicare
imediată toate dispoziţiile emise de către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,
constituit prin Hotărârea Guvernului nr.94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa
Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi de toate autorităţile publice implicate în gestionarea riscului de răspândire a infecţiei cu
COVID-19.
Art. 2. Beneficiarii /partenerii proiectelor finanţate prin POCU 2014-2020 vor lua măsurile necesare
protejării tuturor persoanelor implicate în implementare (echipe de proiect, colaboratori, furnizori,
grup ţintă etc.), aşa cum sunt ele dispuse de către autorităţile menţionate la art. 1.
Art. 3. Acolo unde tipul activităţii permite, fără a aduce atingere măsurilor dispuse de către
autorităţile menţionate la art.1, beneficiarii şi partenerii vor putea continua implementarea
proiectelor folosind lucrul la distanţă sau alte tehnologii care să permită transmiterea de date (audio,
video, materiale etc.) şi accesul la informaţii pentru persoanele implicate (cursuri prin platforme
online, skype, videoconferinţe etc.).
Art. 4. Organismele Intermediare cu atribuţii delegate în cadrul POCU 2014-2020 vor lua măsurile
necesare protejării persoanelor implicate în verificarea proiectelor şi vor amâna toate întâlnirile cu
Beneficiarii/Partenerii, audienţele precum şi vizitele la fata locului până când situaţia va permite
derularea acestora în condiţii de siguranţă. Organismele Intermediare vor menţine legătura cu
Beneficiarii/Partenerii proiectelor finanţate prin POCU 2014-2020 prin intermediul canalelor de
comunicare la distanţă (e-mail, telefon, corespondenţă scrisă etc.)
Art. 5. Activităţile care nu pot fi derulate conform art.3 vor fi amânate, urmând a fi reluate în
momentul în care autorităţile menţionate la art.1 decid faptul că riscul de răspândire a infecţiei cu
COVID-19 a fost eliminat. Toate întârzierile acumulate în aceste condiţii, vor fi raportate şi
monitorizate la nivelul Raportului de Progres în secţiunea „abateri/întârzieri în atingerea
rezultatelor/realizărilor aşteptate”.
Art. 6. în termen de maximum 10 zile calendaristice de la declararea de către autorităţile menţionate
la art.1 a eliminării riscului de răspândire a infecţiei cu COVID-19, Beneficiarii vor depune la
Organismul Intermediar responsabil, spre aprobare, un plan de acţiuni de recuperare a întârzierilor
provocate exclusiv de această situaţie specifică, ce face obiectul prezentei instrucţiuni.
Art. 7. Organismul Intermediar responsabil va aproba planul de acţiuni de recuperare a întârzierilor în
termen de maximum 10 zile calendaristice, el devenind obligatoriu pentru beneficiar la data
aprobării.
Art. 8. Prezenta instrucţiune se aplică începând cu data publicării ei pe site-ul Ministerului Fondurilor
Europene.
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