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ANEXA 3 LA ORDINUL NR.

Secţiuni modificate din cadrul:

a) "Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de 
proiecte nr. POR 2016/7/7.1/1 -  Axa prioritară 7 -  Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltare durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1- Sprijinirea unei creşteri 
favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei 
strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi reconversia regiunilor industriale aflate în 
declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale 
specifice, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
453/01.04.2016, cu modificările şi completările ulterioare,

b) "Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de 
proiecte nr. POR 2017/7/7.1/2 - Axa prioritară 7 -  Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltare durabilă a turismului. Prioritatea de investiţii 7.1- Sprijinirea unei creşteri 
favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei 
strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi reconversia regiunilor industriale aflate în 
declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice 
(Investiţii în infrastructura de turism), aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale, 
administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2501/21.03.2017, cu modificările şi 
completările ulterioare,

c) "Ghidului Solicitantului-Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 
proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/3/SV, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale 
prin dezvoltarea durabilă a turismului. Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri 
favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei 
strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale 
specifice, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
3073/27.03.2018, cu modificările şi completările ulterioare,

d) "Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent 
POR/2017/7/7.1/SUERD/1 din cadrul axei prioritare 7 - Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabilă a turismului. Prioritatea de investiţii 7.1 Sprijinirea unei creşteri 
favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei 
strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale 
specifice. Apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării", 
aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5658/10.08.2017, cu 
modificările şi completările ulterioare;

e) Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 
proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale 
prin dezvoltarea durabilă a turismului. Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri 
favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei 
strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale 
specifice", aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
5331/19.07.2018, cu modificările şi completările ulterioare.
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2.4 Care este valoarea minima şi maximă eligibilă a unui proiect

Proiecte din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare eligibilă minimă şi maximă. 
Astfel, valoarea minimă eligibilă a proiectului este de 100.000 EUR, iar valoarea maximă eligibila 
proiectului nu va depăşi 10.000.000 EUR,

Pentru procesul de evaluare, selecţie şi contractare valorile respective se calculează la curusi valutar 
de la data lansării apelului de proiecte. Ulterior contractării, în cazul în care intervin modificări 
bugetare, limita maximă a valorii eligibile a proiectului nu poate fi majorată peste pragul de 10 
milioane de euro, valoare calculată la cursul valutar Inforeuro din luna în care intervine modificarea 
respectivă.

Valoarea minimă eligibilă poate suferi modificări în timpul implementării proiectului fără a afecta 
eligibilitatea proiectului.

Valoarea neeligibila a proiectului reprezintă valoarea cheltuielilor cuprinse in proiect si considerate 
neeligibile la data încheierii contractului de finanţare, precum şi pe parcursul perioadei de 
implementare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Valoarea cheltuielilor realizate după perioada de implementare a proiectului pentru întreţinea 
investiţiei şi/sau alte lucrări necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului finanţat efectuate de 
beneficiar în perioada de durabilitate nu se includ în valoarea totală a proiectului.

Valoarea totală a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile inclusiv a TVA 
aferentă.

4.2 Eligibilitatea proiectului şi a activităţilor

4.2.1 Criteriile generale aplicabile prezentului apel de proiecte cu privire la eligibilitatea proiectului şi 
a activităţilor sunt detaliate în cadrul subsecţiunii 6.2 din cadrul Ghidului solicitantului - Condiţii 
generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

încadrarea valorii proiectului în limitele valorilor minime şi maxime ale priorităţii de 
investiţii 7.1 din POR

Proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori: 

Valoarea minimă eligibilă a proiectului este de 100.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 10.000.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă nu poate fi majorată în timpul implementării proiectului, orice depăşire a 
valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului. Cu toate acestea, în valoarea maximă eligibilă a 
proiectului nu se includ cheltuielile necesare întreţinerii obiectivelor de investiţie în perioada de 
durabilitate a proiectelor.

Valoarea minimă eligibilă poate suferi modificări în timpul implementării proiectului fără a afecta 
eligibilitatea proiectului.
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Punctul 6.6 Clauze contractuale aplicabile aferente:

"Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 
2016/7/7.1/1 -  Axa prioritară 7 -  Diversificarea economiilor locale prin dezvoltare durabilă a turismului. 
Prioritatea de investiţii 7.1- Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea 
potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia 
regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi reconversia regiunilor industriale aflate 
în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, aprobat prin 
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 453/01.04.2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică conform prevederilor anexei nr. 4 la prezentul ordin;

"Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 
2017/7/7.1/2 - Axa prioritară 7 -  Diversificarea economiilor locale prin dezvoltare durabilă a turismului. 
Prioritatea de investiţii 7.1- Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea 
potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia 
regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi reconversia regiunilor industriale aflate 
în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice (Investiţii în 
infrastructura de turism), aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi 
fondurilor europene nr. 2501/21.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform 
prevederilor anexei nr. 4 la prezentul ordin;

"Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent 
POR/2017/7/7.1/SUERD/1 din cadrul axei prioritare 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului. Prioritatea de investiţii 7.1 Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, 
prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă 
reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor 
naturale şi culturale specifice. Apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării", 
aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5658/10.08.2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică conform prevederilor anexei nr. 5 la prezentul ordin;

"Ghidului Solicitantului-Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul
POR/2018/7/7.1/3/SV, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului. Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin 
dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă 
reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor 
naturale şi culturale specifice, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
3073/27.03.2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform prevederilor anexei nr. 6 la 
prezentul ordin;

„Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul
POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului. Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin 
dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă 
reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor 
naturale şi culturale specifice", aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice 
nr. 5331/19.07.2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform prevederilor anexei nr. 7 la 
prezentul ordin.


