
 

 

 

 

INFORMARE 

 

PRIN PREZENTA VĂ INFORMĂM CĂ AU FOST ACTUALIZATE  

MANUALELE DE UTILIZARE ALE APLICAŢIILOR  

MySMIS 2014 FRONT-OFFICE. 

 

VERSIUNILE ACTUALIZATE PRECUM ŞI TUTORIALE VIDEO UTILE  

PUTETI GĂSI ÎN SECŢIUNEA MYSMIS A SITE-ULUI  

ADR SV OLTENIA, SUBSECTIUNEA LINK-URI UTILE: 

 

https://por2014-2020.adroltenia.ro/my-smis/  

 

SAU ACCESÂND DIRECT SITE-URILE PUSE LA DISPOZIŢIA  

UTILIZATORILOR DE CĂTRE MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI  

PROIECTELOR EUROPENE: 

 

(https://www.fonduri-ue.ro/mysmis  

http://mfe.gov.ro/my-smis/ 
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Rezumatul modificarilor: 

1. Manual de utilizare MySMIS2014 Front Office, Modulul 

Cereri de finanțare: Capitolul Introducere a fost completat cu 

detalii, inclusiv print-screen-uri, privind accesarea pentru vizualizare a 

manualelor de utilizare, a serviciului helpdesk direct din aplicația 

MySMIS și a datelor statistice referitoare la programele operaționale. 

Actualizarea unor print-screen-uri ca urmare a intoducerii butonului de 

accesare a manualelor de utilizare a aplicației și a serviciului helpdesk 

din ecranul principal. Atenționări suplimentare la capitolul 1.8 Crearea 

unei cereri de finanțare legate de câmpul Alege un apel. Clarificări 

suplimentare și actualizare print-screen-uri la sub-capitolul 1.10 

Modificare reprezentant legal/ împuternicit. 

 

2. Manual de utilizare MySMIS2014 Front Office, Modulul 

Contractare: Schimbare antet conform noii denumiri a ministerului. 

Capitolul Introducere a fost completat cu detalii, inclusiv print-screen-

uri, privind accesarea pentru vizualizare a manualelor de utilizare, a 

serviciului helpdesk direct din aplicația MySMIS și a datelor statistice 

referitoare la programele operaționale. Actualizarea unor print-screen-

uri ca urmare a intoducerii butonului de accesare a manualelor de 

utilizare a aplicației și a serviciului helpdesk din ecranul principal. 

 

3. Manual de utilizare MySMIS2014 Front Office, Modulul 

Implementare: Actualizare antet conform noii denumiri a 

ministerului. Capitolul Introducere a fost completat cu detalii, inclusiv 

print-screen-uri, privind accesarea pentru vizualizare a manualelor de 

utilizare, a serviciului helpdesk direct din aplicația MySMIS și a datelor 

statistice referitoare la programele operaționale. Sub-capitolul 5.6.1. 

Factură fiscală: explicații cu privire posibilitatea cautării și selectării 

unui contract de achiziție și după numarul contractului sau actului 

adițional, după caz, la adăugarea sau modificarea unei facturi. 

 

 

 



 

 

4. Manual de utilizare MySMIS2014 Front Office, Modulul 

Achiziții: Actualizare antet conform noii denumiri a ministerului. 

Capitolul Introducere a fost completat cu detalii, inclusiv print-screen-

uri, privind accesarea pentru vizualizare a manualelor de utilizare, a 

serviciului helpdesk direct din aplicația MySMIS și a datelor statistice 

referitoare la programele operaționale. Actualizare de print-screen-uri 

în sub-capitolele 4.0 și 4.1, ca urmare a intoducerii butonului de 

accesare a manualelor de utilizare a aplicației și a serviciului helpdesk 

din ecranul principal. Revizuire a sub-capitolului 4.6. punctul A, 

referitor la acordul-cadru. Precizări suplimentare și modificarea titlului 

subcapitolului 4.8. 

 

5. Manual de utilizare MySMIS2014 Front Office, Modulul 

Comunicare: Schimbare antet conform noii denumiri a ministerului. 

Capitolul Introducere a fost completat cu detalii, inclusiv print-screen-

uri, privind accesarea pentru vizualizare a manualelor de utilizare, a 

serviciului helpdesk direct din aplicația MySMIS și a datelor statistice 

referitoare la programele operaționale. Actualizarea unor print-screen-

uri ca urmare a intoducerii butonului de accesare a manualelor de 

utilizare a aplicației și a serviciului helpdesk din ecranul principal. 


