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pentru modificarea unor ordine ale viceprim - ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice

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 Hotărârii 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 completările ulterioare, precum şi de prevederile Hotărârii 
Guvernului nr 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 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 seamă de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi 
completările ulterioare,
Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 76/2018 pentru numirea Guvernului 
României,
Luând în considerare 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 de Guvern 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 se modifică şi se înlocuiesc după cum urmează:

1. Anexa 3.2.5 "Clauze contractuale specifice Obiectivului specific 3.2" a "Ghidului Solicitantului - 
Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul 
POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate, Obiectivul Specific 3.2 -  Reducereaemisill
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de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă" aprobat prin 
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5575/30.08.2018, cu 
modificările ulterioare , se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezentul ordin.

2. Anexa 4.1.5 -  "Clauze contractuale specifice Obiectivului specific 4.1" a "Ghidului Solicitantului 
- Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul 
POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în 
muncipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană" aprobată 
prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5212/02.07.2018, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezentul ordin.

3. Anexa privind clauzele specifice priorităţii 5.1 -  Apel de proiecte POR 2018/5/5.1/7 
regiuni/proiecte nefinalizate (MODEL ORIENTATIV) a „Ghidului solicitantului - condiţii specifice de 
accesare a fondurilor aferent Axei 5, Prioritatea de Investiţii 5.1 - Conservarea, protejar 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural si cultural pentru proiecte nefinalizate" aprobat 
prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 4710/03.05.2018, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.3, care face parte 
integrantă din prezentul ordin.

4. „Anexa 6.1.4 - "Clauze contractuale specifice" a „Ghidului solicitantului - condiţii specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE, 
Apel pentru regiunile NORD EST, SUD EST, SUD MUNTENIA Şl VEST, Axa prioritară 6 - 
îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 -  
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale" aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice nr. 4709/03.05.2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 , care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. Anexa 6.1.4 - "Clauze contractuale specifice" a "Ghidului solicitantului - condiţii specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, 
Apel pentru Regiunile mai puţin dezvoltate, Apel Naţional, Axa prioritară 6 - îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 -  Stimularea mobilităţii 
regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale" aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice nr. 5259/06.07.2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5, 
care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa 10-"Condiţii specifice aplicabile priorităţii de investiţii" a "Ghidului Solicitantului pentru 
Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 -  
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, 
precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, PROIECTE 
NERN/\LIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea A -  Ambulatorii „Creşterea accesibilităţii 

T i ‘erviciil6T$,e sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi
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izolate" şi Obiectivul Specifice 8.2 -  îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de
urgenţă", Operaţiunea B -  Unităţi de primire urgenţe, aferent următoarelor apeluri de proiecte:

- POR/2018/8/8.1/1/8.l.A/7 regiuni -  Nefinalizate, COD APEL 420/8
- POR/2018/8/8.1/1/8.l.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8
- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni -  Nefinalizate - COD APEL 422/8
- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8" aprobată prin Ordinului 
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5258/05.07.2018, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6, care face parte 
integrantă din prezentul ordin.

7. Anexa -  "Clauze contractuale specifice Obiectivului specific 10.1" a "Ghidului Solicitantului- 
Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 
îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie şi 
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1 
Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în 
special pentru copiii cu risc scăzut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat Ministerului 
Educaţiei Naţionale" aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice nr. 5241/05.07.2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7, 
care face parte integrantă din prezentul ordin.

8. Secţiunea 4.1 "Eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor", punctul "Drepturi asupra infrastructurii 
(teren/clădire)"din " Ghidului Solicitantului- Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru 
apelul aferent POR, Axa prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de 
investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei 
timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc scăzut de părăsire timpurie a 
sistemului, Apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale" aprobată prin Ordinul ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5241/05.07.2018, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.

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

Art III. -  Dispoziţii finale şi tranzitorii
(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 toate apelurile lansate în cadrul POR 2014-2020 la data publicării prezentului ordin, 
menţionate la art. I, pentru activitatea de contractare, anexele nr. 1-7 se aplică astfel:

a) pentru toate proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

b) pentru proiectele aflate în contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice numai în cazul în care se solicită clarificări după data intrării în vigoare a 
prezentului ordin.
(3) Pentru contractele de finanţare încheiate la data intrării în vigoare a prezentijiu+ ţ 
termen de maxim 30 zile calendaristice, acolo unde este cazul, se realizează demersUÎrîle
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pentru întocmirea actelor adiţionale în vederea actualizării acestora, în sensul corelării cu 
conţinutul anexelor nr. 1-7 la prezentul ordin.
(4) Direcţia generală Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi Organismele intermediare pentru POR 2014-2020 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în conformitate cu prevederile procedurale în 
vigoare.
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