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ORDIN
pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul viceprim -ministrului, ministrul
dezvoltarii regionale ~i administratiei publice nr. 382/25.03.2016 pentru aprobarea
Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul
Apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1

Prioritatea de investitii 5.2, Realizarea de actiuni destinate i'mbunatatirii 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
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Avand In vedere prevederile Regulamentului (U E) 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 generate 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
Tinand cont de prevederile art. 4 lit d) 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 In cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala,
Fondul social european ~i Fondul de coeziune 2014-2020,
Tn temeiul prevederilor art. 4 alin. (1 ), art. 14 alin. (7) ~i art. 15 alin. (9) din Hotararea
Guvernului nr. 15/ 2017 privind organizarea ~i functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice ~i Fondurilor Europene,
Viceprim-ministrul,
ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice ~i fondurilor europene emite
prezentul
ORDIN :
Art. I. - Cu data prezentului ordin, ,,Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a
fondurilor" aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale ~i
administratiei publice nr. 382125.03.2016, cu modificarile ~i completarile ulterioare, se
modifica ~i se lnlocuie~te cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art.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 20142020 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, publicat In data de 23.02.2017, se aplica In cadrul
apelului nr. POR/ 2016/ 5/ 5.211 lncepand cu data publicarii prezentului ordin, In conditiile
prevazute de acesta, doar pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa de
precontractare.
(2) Pentru proiectele depuse In cadrul apelului ant erior mentionat se va solicita actualizarea
acordului de parteneriat anexat la cererea de finantare conform modificarii prevazute la
art. I alin . 4, precum ~i transmiterea formularului bugetar "Fi~a proiectului
finantatlpropus la finantare In cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii
Europene", I n cadrul etapei precontractuale.
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(3) Solicitantii la finantare vor fi informati asupra modificarilor prevazute prin prezentul
ordin prin adresa de demarare a etapei de pre-contractare.

(4) Direqia generala Autoritatea de Management pentru Programul Operaiional Regional din
cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice

~i

Fondurilor Europene va

duce la 1ndeplinire prevederile prezentului ordin.

(5) Prezentul ordin se publica pe site-ul www.inforegio.ro , cu indicarea In clar a datei
publicarii.

