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Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolo?, ?i secretarul de stat 
Raed Arafat au anun?at, în data de 25 martie, semnarea celei mai 
mari finan??ri primite pân? acum de Inspectoratul General pentru 
Situa?ii de Urgen?? (IGSU). Cele 682 de milioane aprobate de 
Comisia European? în urma demersurilor de urgentare depuse de 
echipa Ministerului vor fi direc?iona?i ?i c?tre m?surile imediate de 
combatere a r?spândirii COVID-19.

Proiectul ?Viziune 2020? semnat ast?zi de ministrul fondurilor 
europene ?i de directorul departamentului pentru situa?ii de 
urgen?? este finan?at în cadrul Programului Opera?ional 
Infrastructur? Mare. 

Dotarea cu tehnic? ?i aparatur? de ultim? genera?ie le va permite 
autorit??ilor române s? ia parte la misiuni terestre, maritime ?i 
aeriene ?i va preîntâmpina pierderea de vie?i omene?ti prin 
reducerea timpului de r?spuns al autorit??ilor.

De asemenea, proiectul va finan?a ?i achizi?ia unei cl?diri ce va fi 
adaptat? necesit??ilor pentru crearea Centrului Na?ional de R?spuns 
la Dezastre (CNRD), pentru a se putea asigura un r?spuns coordonat 
?i o gestionare opera?ional? la nivel na?ional a situa?iilor de urgen??.

Surs?: www.mfe.gov.ro

Potrivit unui ordin al Ministrului 
Economiei, Energiei ?i Mediului de 
Afaceri publicat în Monitorul Oficial, 
beneficiarii Start-up Nation pot 
suspenda contractele de munc? ale 
angaja?ilor în condi?iile precizate de 
OUG 30/2020, urmând ca ace?ti 
angaja?i s? poat? beneficia de 
indemniza?ia pentru ?omajul tehnic. 
Totu?i, aceste prevederi nu pot 
conduce la exonerarea de r?spundere 
a beneficiarilor care nu ?i-au îndeplinit 
obliga?iile pân? la data decret?rii st?rii 
de urgen??.

Conform ordinului, pe perioada st?rii 
de urgen??, administratorul 
programului nu va întreprinde niciun 
demers pentru recuperarea ajutorului 
de minims acordat. Se pot modifica 
acordurile/contractele de finan?are 
prin acte adi?ionale asumate cu 
semn?tur? electronic? de beneficiari ?i 
reprezentan?ii finan?atorului.

Aceste prevederi se aplic? tuturor 
beneficiarilor programelor de 
încurajare ?i de stimulare a înfiin??rii ?i 
dezvolt?rii întreprinderilor mici ?i 
mijlocii implementate de Guvernul 
României (Start-up Nation, 
Microindustrializare, Comer? etc).

Sursa: www.fonduri-structurale.ro



Lansare Ghid în consult are 
public? POCU

M?sur i spr i j in benef iciar i PNDR în cont ext ul 
pandem iei cu COVID-19

AM POCU a lansat ieri în consultare 
ghidul ?Sprijin pentru persoanele 
angajate în cadrul întreprinderilor al 
c?ror domeniu de activitate este 
afectat direct ca urmare a declar?rii 
situa?iilor de epidemii?.

Apelul va finan?a m?suri din 
domeniul protec?iei sociale în 
contextul situa?iei epidemiologice 
determinate de r?spândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2.

Solicitan?i eligibili:

Ministerul Muncii ?i Protec?iei 
Sociale/SPO, respectiv Agen?ia 
Na?ional? pentru      Ocuparea Fortei 
de Munca (ANOFM), inclusiv prin 
unit??ile subordonate.

Ac?iuni sprijinite:

Subven?ionarea locurilor de munc? 
prin acordarea de subven?ii 
persoanelor care se afl? în ?omaj, 
angajate în cadrul întreprinderilor al 
c?ror domeniu de activitate      este 
afectat direct ca urmare a declar?rii 
situa?iilor de epidemii (ex.      COVID 
? 19), potrivit Ordonan?elor militare 
?i altor acte emise de      autorit??i 
competente pe perioada st?rii de 
urgen??.

Propunerile ?i sugestiile pot fi 
trimise pân? la data de10 aprilie 
2020, la adresa de 
e-mail:consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Ghidul poate fi consultat pe 
www.mfe.gov.ro, sectiunea 
Comunicate de pres?

Agen?ia pentru Finan?area Investi?iilor Rurale (AFIR) a aplicat 
de urgen?? câteva m?suri care vin în sprijinul beneficiarilor 
proiectelor finan?ate prin Programul Na?ional de Dezvoltare 
Rural? 2014 ? 2020 (PNDR 2020).

Astfel, beneficiarii de fonduri europene nerambursabile 
acordate prin PNDR 2020 care se confrunt? cu situa?ii 
excep?ionale obiective cauzate de pandemia de COVID-19 
(exemplu: lipsa for?ei de munca din partea contractorilor, 
izolarea la domiciliu, carantina etc.) ?i pentru a evita 
contaminarea cu COVID-19, î?i pot reorganiza, restructura 
sau reprograma activitatea care face obiectul finan??rii, 
conform prevederilor din Anexa la Ordinul MADR nr. 78/ 
19.03.2020.

Aceast? modificare în implementarea proiectului trebuie s? 
se realizeze doar cu respectarea unor cerin?e: notificarea 
AFIR în acest sens, depunerea spre aprobarea AFIR a unui 
plan de ac?iuni pentru reorganizarea, restructurarea sau 
reprogramarea activit??ilor în scopul prelungirii perioadei de 
execu?ie a contractului. Facem precizarea c? pentru 
reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activit??ii, 
beneficiarii PNDR 2020 au posibilitatea de a prelungi 
anumite etape din graficul de implementare, de a ree?alona 
tran?ele de plat?, de a majora num?rul maxim de 5 tran?e 
de plat? sau de a solicita prelungirea duratei de execu?ie a 
contractului f?r? perceperea penalit??ilor de întârziere.

Dac? beneficiarul PNDR nu poate s?-?i optimizeze activitatea, 
conform celor men?ionate mai sus, poate s? solicite AFIR 
suspendarea prevederilor contractuale pe durata st?rii de 
urgen??, cu asigurarea, dup? caz, a valabilit??ii scrisorii de 
garantare sau a poli?ei de asigurare a avansului.

În contextul în care nivelul de digitalizare al AFIR permite 
derularea fluxurilor de lucru în mediul on-line, Agen?ia a 
implementat o solu?ie informatic? alternativ? pentru 
situa?iile care privesc proiectele cu depunerea pe suport de 
hârtie. În principal, aceast? facilitate se adreseaz? Grupurilor 
de Ac?iune Local? (GAL) pentru implementarea subm?surii 
19.2. Facem precizarea c? accesul în acest spa?iu virtual 
poate fi f?cut doar prin invita?ie transmis? direct de c?tre 
exper?ii AFIR, în urma solicit?rii beneficiarului.

Surs?: www.afir.info

http://www.afir.info
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