
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONAL£, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI ' , 
fONDURILOR EUROPENE 

ORDIN 
pentru modificarea Anexei I la Ordinul viceprim -ministrului, ministrul dezvoltarii 
regionale ~i administratiei publice nr. 333/15.03.2016 pentru aprobarea Ghidului 
Solicitantului - Conditii specif ice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de 

proiecte nr. POR/20161313.1/A/1 

Nr.: . :?.~:::: .. I .... ~J: .l?.~ •. 1.C?.f.T 

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

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

ispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

buropean, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala ~i 
ondul european pentru pescuit ~i afaceri maritime, precum ~i de stabilire a unor 

ispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

uropean, Fondul de coeziune ~i Fondul european pentru pescuit ~i afaceri maritime ~i 

e abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului publicat 1n Jurnalul 

ficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013 , 

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

asuri 1n domeniul administratiei publice centrale ~i pentru modificarea ~i 

ompletarea unor acte normative, 

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

entru stabilirea cadrului institutional de coordonare ~i gestionare a fondurilor 

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

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

odificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i de prevederile Hotararii Guvernului 

r 399 /2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate In cadrul 

peratiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

uropean ~i Fondul de coeziune 2014-2020, 

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

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

egionale, Administratiei Publice ~i Fondurilor Europene, 

n temeiul art. 14 alin. (7) ~i al art. 15 alin. (9) din Hotararea Guvernului nr. 15/2017, 

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

uropene ~i ministrul delegat pentru fonduri europene emit urmatorul 



MlNISTERUL DEZVOLTARll REGlONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

' ' 
FONDURILOR EUROPENE 

ORDIN: 

(1) Cu data prezentului ordin, In Anexa I a Ordinului viceprim - ministrului, 

inistrul dezvoltarii regionale ~i administratiei publice nr. 333I 15. 03.2016 pentru 

probarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor In 

adrul Apelului de proiecte nr. POR/20161313.1/A/1, cu modificarile ~i completarile 

lterioare, se modifica ~i se lnlocuiesc urmatoarele anexe: 

. Anexa ,,Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a f ondurilor In cadrul 

pelului de proiecte nr. POR/20161313.1/A/1" se modifica ~i se ln locuie~te cu anexa 

r. 1 la prezentul ordin . 

. Anexa "3.1.A-7 Forma de contract model orientativ" intitulata - ,,Model orientativ. 

ontract de finantare. Programul . . . .. ..... .. " se modifica ~i se inlocuie~te cu anexa nr. 

la prezentul ordin . 

. Model A "Opisul cererii de finantare" din cadrul Anexei 3. 1.A -1 Formularul cererii 

e finantare se modifica ~i se lnlocuie~te cu anexa nr. 3 la prezentul ordin . 

(2) Anexele 1, 2 ~i 3 fac parte integranta din prezentul ordin. 

rt.II. - Dispozitii finale ~i tranzitorii 

(1) Modificarile prevazute la art. I, precum ~i prevederile Ghidului solicitantului, 

Conditii generate pentru accesarea fondurilor In cadrul Programului Operational 

Regional 2014-2020 in forma modificata prin ordinul viceprim -ministrului, 

ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice ~i fondurilor europene ~i 

ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 286/15.02.2017 se aplica In 

cadrul apelului nr. POR/2016/3/3.1/A/1 lncepand cu data publicarii prezentului 

ordin, In conditiile prevazute de acesta, doar pentru proiectele pentru care nu s

a demarat etapa de precontractare. 

(2) Solicitantii la finantare vor fi informati asupra modificarilor prevazute prin 

prezentul ordin prin adresa de demarare a etapei de precontractare. 

(3) Prevederile prezentului ordin intra In vigoare 1ncepand cu data publicarii 

acestuia, pe site-ul www.inforegio.ro , cu indicarea 1n clar a datei respective. 



MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 

' ' 
FONDURILOR EUROPENE 

(4) Direqia generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational 

Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice ~i 

Fondurilor Europene va duce la 1ndeplinire prevederile prezentului ordin. 


