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INSTRUCȚIUNEA NR. 179/2020 

 

Având în vedere: 

A. Prevederile art.264, pct. 4 din Ordinul MDRAP nr. 2534/26.03.2018 pentru aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a MDRAP, cu modificările și completările 

ulterioare, privind aprobarea procedurilor interne de lucru și a instrucțiunilor emise în 

baza acordurilor cadru de delegare a atribuțiilor în cadrul POR. 

B. Prevederile Acordului-cadru de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea 

Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, pentru OI din cadrul Agenţiilor pentru 

Dezvoltare Regională (ADR). 

C. Dispozițiile Decretului Președintelui României nr.1137/2020 pentru numirea 

Guvernului României. 

D. Prevederile Manualului de evaluare selecție, contractare ed. II, vers.0, transmisă OI 

prin Instrucțiunea AMPOR nr. 31/21.03.2017, precum și prevederile instrucțiunilor 

AMPOR de modificare a acestuia, precum și a ghidului general și a ghidurilor specifice 

aplicabile. 

E. În acest sens a fost publicat, printre altele şi Ghidul solicitantului. Condiţii specifice 

de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr.POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din 

cadrul Axei prioritare 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, 

Prioritatea de investiţii 8.1 - „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în 

ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la 

serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea 

accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în 

special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre comunitare 

integrate”, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și 

administrației nr.3306/03.12.2019. 

F. Prin Instrucţiunea nr.151/2020, AMPOR a prelungit perioada de depunere a proiectelor 

pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7regiuni din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de 

investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate” 

până la data de 30 septembrie 2020, ora 12.00. 

G. Prin Ordinul ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 

nr.3875/29.09.2020 se prelungeşte perioada de depunere a proiectelor pentru apelul 
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POR/8/8.1/B/1/7regiuni din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investiţii 8.1, 

Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate” până la data de 

31 decembrie 2020, ora 12.00. 

H. Până la această dată s-au depus doar 18 proiecte care nu acoperă alocarea financiară. 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional emite prezenta 

Instrucţiune: 

Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din 

cadrul Axei prioritare 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de 

investiţii 8.1 - „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 

nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, 

promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, 

precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi”, 

Obiectivul specific 8.2 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a 

celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre 

comunitare integrate” se prelungește până la data de 30 aprilie 2021, ora 12.00. 

În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei instrucțiuni 

personalul SECP va procesa în MYSMIS modificările legate de prelungirea perioadei de 

depunere a proiectelor pentru apelul mai sus menționat. 

Prezenta instrucțiune se comunică către OI și este publică, intrând în vigoare la data 

publicării pe site-ul www.inforegio.ro  

 

 

Luiza Nicoleta RADU, Director General 

Şeful Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 

Direcţia Generală Programul Operaţional Regional 
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