
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 
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Preşec^nfio fîwnânlefl la Consiliul iWunI Em op^ie

ORDIN

„ .2 1 1 0  , o 9 o 7 .2 c ld
pentru modificarea unor ordine ale ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice sau ale ministrului

delegat pentru fonduri europene

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi 
afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională. 
Fondul social european. Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 
decembrie 2013,

Ţinând cont de prevederile art. 4 lit. 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 continuităţii cadrului 
instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi cdmpletările 
ulterioare, precum şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cneltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională. Fondul social european şi 
Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, |

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Luând în considerare dispoziţiile Decretului Preşedintelui României nr. 121/2019 pentru numirea unui membru al 
Guvernului,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

VICEPRIM - MINISTRUL,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Şl ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

emite următorul:

ORDIN:

Art. I. Cu data prezentului ordin, următoarele prevederi din ordine ale ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice sau ale ministrului delegat pentru fonduri europene se modifică şi se înlocuiesc după cum 
urmează:

1. Secţiunile 2.4 "Care este valoarea eligibilă minimă a unui proiect"/2.4"Valoarea minimă şi maximă totală a 
proiectului", 4.2 "Eligibilitatea proiectului", punctul 4.2.6 „Valoarea maximă a proiectului" şi 7.3 * "Care sunt 
clauzele contractuale aplicabile? " din cadrul:

a) „Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. 
POR 2016/5/5.1//1, Axa prioritară 5 -  îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiţii 5.1 -  Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural", aprobat prin Ordinul ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 383/25.03.2016, cu modificările şi completările 
ulterioare,

b) „Ghidului solicitantului-Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent axei 5, Pjf 
investiţii 5.1 -  Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naW
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inclusiv pentru zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării", aprobat prin Ordinul 
ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3625/12.07.2017, cu modificările şi completările 
ulterioare,

c) „Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor apel de proiecte dedicat sprijinirii 
obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria ptiotitară 3 a 
SUERD "Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni" aferent axei 5, 
Prioritatea de investiţii 5.1 -  Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
natural şi cultural", aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 
3809/28.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare,

d) „Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent axei 5, Prioritatea de 
investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural" 
pentru Regiunea de Dezvoltare Vest", aprobat prin ordinului ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice nr. 3078/27.03.2018, cu modificările şi completările ulterioare,

se modifică şi se înlocuiesc în conformitate cu prevederile din Anexa 1, care face parte integrantă la prezentul ordin.

2. La Anexa „Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii 5.1" din cadrul ghidurilor
menţionate la pct. 1, criteriul corepunzător valorii eligibile minime şi maxime a proiectelor şe actualizează 
corespunzător cu modificările din Anexa 1 la prezentul ordin. j

3. Anexa 7 "Contractul de finanţare (model orientativ pentru prioritatea de investiţii 5.1) din |cadrul Ghidului 
Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POlR 2016/5/5.1/1,

Axa prioritară 5 -  îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificairea durabilă a 
patrimoniului cultural. Prioritatea de investiţii 5.1 -  Conservarea, protejarea, promovareal şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi cultural, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Orc(inul ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 383/25.03.2016, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Secţiunile 2.4 "Care este valoarea minimă şi maximă a unul proiect", 4.2 "Eligibilitatea proiectului şi a 
activităţilor", punctul 4.2.1, criteriul "încadrarea valorii proiectului în limitele valorilor minimime şi maxime şi 
secţiunile 6.6 „Clauze contractuale aplicabile" ale priorităţii de investiţii 7.1. din POR" 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 dezvojitare durabilă a 
turismului. Prioritatea de investiţii 7.1- Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării f6rţei de muncă, 
prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru ani|mite 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, i

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 fjorţei de muncă, 
prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anjjmite 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), aproibat 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 apeluliji de proiecte cu 
titlul POR/2018/7/7.1/3/SV, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale ^rin 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 prip„OWiQul ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3073/27.03.2018, cu mô pHffe?iril6 şP^^q;ipletările 
ulterioare.
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"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 proiecfe 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 şi se înlocuiesc cu Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. La Anexa „Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii", criteriul corespunzărtor limitelor 
minime şi maxime a proiectelor, din cadrul ghidurilor menţionate la pct. 4, se modifică în mod corespunzător, 
în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 3 la prezentul ordin.

6. Anexele 7.1.7 aferente Apelurilor de proiecte nr. POR 2016/7/7.1/1 şi POR 2017/7/7.1/2

a) Anexa 7.1.7. "Model orientativ contract de finanţare", secţiunea II - CONDIŢII SPECIFICE: APLICABILE 
PRIORITĂŢII DE INVESTIŢII 7.1, din cadrul POR 2014-2020 aferent "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) Anexa 7.1.7 "Clauze contractuale specifice-model orientativ" aferent "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 şi se înlocuiesc cu Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. *

7. Anexa 7.1.3 „Clauze specifice prezentului apel de proiecte" din cadrul "Ghidului Solicitantiilui - Condiţii 
specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR/2017/7/7.1/SUERD/1 din cadrul a>l:ei prioritare 7 
- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului. Prioritatea deihiyESţiţii 7.1 
Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului end 
unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor iij 
declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale sp^
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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 şi se 
înlocuieşte cu Anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Anexa 7.1.4 „Clauze specifice prezentului apel" din cadrul "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 şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul 
ordin.

9. Anexa 7.1.4 ITI „Clauze specifice prezentului apel" din cadrul 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 endogein ca parte a 
unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriăle 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 şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul 
ordin.

10. Prevederile secţiunilor menţionate la pct. 1 şi 4 privind calculul în lei a sumelor în euro rămân neş:himbate în 
cadrul ghidurilor specifice respective.

Art. II. -  Celelalte prevederi ale ordinelor ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice/ministrului delegate 
al fondurilor europene menţionate la art. I ale prezentului ordin rămân neschimbate.

Art III. -  Dispoziţii finale şi tranzitorii j
1. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe site-ul 

www.inforegio.ro, cu indicarea în clar a datei respective.

2. Pentru contractele de finanţare încheiate la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în termen de maxim 
30 zile calendaristice, acolo unde este cazul, se realizează demersurile necesare pentru întocmirea actelor 
adiţionale în vederea actualizării acestora, în sensul corelării cu conţinutul anexelor nr. 1-2, 4-7 la prezentul 
ordin.

3. Ulterior, dacă este cazul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru contractele de lucrări 
din cadrul apelurilor menţionate la art I, pct. (1) şi (4) ale prezentului ordin, încheiate ulterior intrării în 
vigoare a REGULAMENTULUI (UE, Euratom) 2018/1046 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Şl AL CONSILIULUI 
din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 
1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de 
abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, se pot iniţia acte adiţionale în limitele prezentului 
ordin şi exclusiv în limitele prevăzute de aplicarea prevederilor art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte şi prorogarea unor termene, cu modificările si completările ulterioare, 
care implică necesitatea actualizării valorilor eligibile ale proiectelor/contractelor de finanţare, prin 
modificarea şi actualizarea contractelor de lucrări sau a valorilor estimate pentru procedurile respective de 
achiziţie.
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Pentru proiectele aflate în procesul de evaluare, selecţie şi contractare pentru apelurile de proiecte 
menţionate la art I, pct. 1, 3 - 4, al prezentului ordin, la cererea solicitanţilor la finanţare se p6t actualiza 
valorile totale eligibile ale proiectele în limitele prezentului ordin şi exclusiv ca urmare a aplicării prevederilor 
art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri îfi domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte şi prorogarea unor 
termene, implică necesitatea actualizării valorilor eligibile ale proiectelor/contractelor de finainţare, prin 
modificarea şi actualizarea contractelor de lucrări sau a valorilor estimate pentru procedurile reşpective de 
achiziţie.

5. Ca urmare a aplicării prevederilor pct. 2- 4, valoarea solicitată a proiectelor nu va putea creşte.

6. Direcţia generală Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Rejgionale şi
Administraţiei Publice, precum şi Organismele intermediare pentru POR 2014-2020 vor duce la 
prevederile prezentului ordin, în conformitate cu prevederile procedurale în vigoare.

îndeplinire

VICEPRIM - MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Şl ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
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