
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei

ORDIN

Nr. 2273 / 07 024Prl

Privind completarea ghidurilor solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor
aferente apelurilor de proiecte organizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-

2020

Având în vedere prevederile arț.4lit d) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea
cadrului instituţional! de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de
investiţii şi pentru asigurarea continuității cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a
instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare,
Tinând cont de prevederile art. 6 alin. (1)și art. 12 lit. b) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului
nr. 212/ 2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale și pentru
modificarea și completarea unor acte normative,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, privind ajustarea
preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare,
În baza Deciziei Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 20014-2020
nr. 147/14.07.2022,
În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și

funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, cu modificările și

completările ulterioare,

Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administraţiei

emite următorul:



În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, în perioada de implementare
a proiectelor finanțate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, este admisă
depășirea plafoanelor maxime aferente valorii totale/ valorii eligibile/ valorii finanţării
nerambursabile a proiectelor, după cum sunt reglementate în ghidurile solicitantului - condiţii

ART. 1 ”

specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte.
|

ART. 2

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia pe site-ul
www.inforegio.ro.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,
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