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FONDURILOR EUROPENE 

ORDIN 2~ 2-3/ I~· o'3 .2.Df-i-

pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiiii specifice de accesare a fondurilor 

1n cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/2/BI respectiv nr. POR 

2017 /5/5. 2/2/7 Regiuni 

Prioritatea de investiiii 5.2, Realizarea de aciiuni destinate 1mbunataiirii mediului 

urban, revitalizarii ora~elor, regenerarii ~i decontaminarii terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului ~i 

promovarii masurilor de reducere a zgomotului 

Avand 1n vedere prevederile Regulamentului(UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului 

European ~i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune 

privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de 

coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala ~i Fondul european pentru 

pescuit ~i afaceri maritime, precum ~i de stabilire a unor dispozitii generale privind 

Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune ~i 

Fondul european pentru pescuit ~i afaceri maritime ~i de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1.083/2006 al Consiliului publicat 1n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 

347 din 20 decembrie 2013; 

Avand 1n vedere prevederile articolului 12 din OUG nr. 1 /2017 pentru stabilirea unor 

masuri 1n domeniul administratiei publice centrale ~i pentru modificarea ~i completarea 

unor acte normative. 

Tinand cont de prevederile art. 3 l it. c) din Hotararea Guvernului nr. 398/2015 pentru 

stabilirea cadrului institutional de coordonare ~i gestionare a fondurilor europene 

structurale ~i de investitii ~i pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de 

coordonare ~i gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, precum ~i de prevederile Hotararii Guvernului nr 399/2015 

privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 1n cadrul operatiunilor finantate 

prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european ~i Fondul de 

coeziune 2014-2020, 

Avand 1n vedere prevederile art. 4 alin. (1) ~i art 5 alin. (46) din Hotararea Guvernului 

nr. 15/ 2017 privind organizarea ~i functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, 

Administratiei Publice ~i Fondurilor Europene, 
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In temeiul art. 14 alin. (7) ~i al art. 15 alin. (9) din Hotararea Guvernului nr. 15/2017, 

Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice ~i fondurilor 

europene ~i ministrul delegat pentru fonduri europene emit urmatorul 

ORDIN: 

Art. 1 - Cu data prezentului ordin se aproba "Ghidul solicitantului - Conditii specifice 

de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR 20171515.2121 Bl 

respectiv nr. POR 20171515.21217 Regiuni, Axa 5 - Tmbunatatirea mediului urban ~i 

conservarea, protectia ~i valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de 

investitii 5.2 Realizarea de aqiuni destinate 1mbunatatirii mediului urban, revitalizarii 

ora~elor, regenerarii ~i decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a 

zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului ~i promovarii masurilor de reducere a 

zgomotului 

Art. 2 - Documentul mentionat la art. 1 este parte integranta la prezentul ordin ~i 

constituie anexa la acesta. 

Art. 3 - Prevederile prezentului ordin intra 'in vigoare 1ncepand cu data publicarii acestuia, pe 

site-ul www.inforegio.ro , cu indicarea 'in clar a datei respective. 

Art. 4 - In termen de 5 zile lucratoare de la publicarea prezentului ordin se vor realiza 

demersurile necesare pentru validarea apelurilor lansate prin Anexa 1 - ,,Ghidul solicitantului 

- Conditi i specifice de accesare a fondurilor 'in cadrul apelului de proiecte nr. POR 

2017 / 5/ 5.212/BI respectiv nr. POR 2017 /5/5.2/2/7 regiuni , Axa 5 - lmbunatatirea mediului 

urban ~i conservarea, protectia ~i valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea 

de investitii 5.2 Realizarea de aqiuni destinate 1mbunatatirii mediului urban, revitalizarii 

ora~elor, regenerarii ~i decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor 

de reconversie), reducerii poluarii aerului ~i promovarii masurilor de reducere a zgomotului" 

'in cadrul aplicatiei MYSMIS. 
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Art. 5 - Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice ~i Fondurilor Europene va 

duce la 1ndeplinire prevederile prezentului ordin . 

VICEPRIM-MINISTRU, 

DURILOR EUROPENE, 
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