
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice

Direcţia generală Programul Operaţional Regional 
Bd. Libertăţii nr. 16, Latura Nord 
Sector 5, Bucureşti 
Cod poştal 050706

ORDIN

Nr. «y? / 2oZo

www.inf(

T :+40-372 111412 
F :+40-372111630 
www.mdiap.gov.ro

Tegio.ro

pentru modificarea secţiunii 2.5 din cadrul Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesans a fondurilor 
pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea B -  
Sprijinirea parcurilor tehnologice şi ştiinţifice. Programul Operaţional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul 

viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5277/2018

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Ccmsiliului 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 dezvohare 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 cadrul ji instituţional 
de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea conţin lităţii 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 la 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 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, I

Luând în considerare dispoziţiile Decretului Preşedintelui României nr. 783/2019 pentru numireja Guvernului 
României,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 68/2019 privind stjabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul art. 57, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII Şl ADMINISTRAŢIEI 
emite următorul

ORDIN:

Art. I. - Cu data prezentului ordin, secţiunea 2.5 din cadrul Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare ja fondurilor 
pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea B -  
Sprijinirea parcurilor tehnologice şi ştiinţifice. Programul Operaţional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul viceprim- 
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5277/2018, cu modificările şi cjompletările 
ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.5 - Alocarea apelului de proiecte
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Alocarea prezentului apel de proiecte este echivalentul în lei a 19.554.929 euro. Această alocare e^te detaliată pe 
regiunile de dezvoltare, astfel:
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5 9 8 2 5 0 8 .0 0 0 .00 5 3 7 7 7 6 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 4 7 2 8 8 2 .0 0 4 7 2 1 7 7 4 .0 0

Total lei 28608951.51 0 .00 25717010.01 0 .00 0 .0 0 16607669.01 2 2 5 7 9 9 9 5 .4 5

azi

Cursul valutar la care se calculează aceste alocări pentru introducerea datelor în MYSMIS este cursul de si 
valabil din luna ianuarie 2020, respectiv 1 euro=4,7821 lei. Gradul de acoperire a alocării apelului de proiedfi 
luându-se în considerare cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a contractelor de finanţare. în a 
alocării apelului de proiecte, MLPDA/AMPOR poate decide relansarea apelului de proiecte pentru 
neacoperite în urma finalizării procesului de contractare a proiectelor aferente apelului cu nr. POR/2018/l/:

NOTA:

dfiimb Inforeuro, 
e se calculează 
ul neacoperirii 
urnele rămase 
'l.l.B/1.

Prin hotărârea CMPOR nr. 117/18.12.2019 au fost aprobate diminuări/modificări ale alocărilor finaiiciare mai sus 
menţionate. La momentul aprobării modificării POR se va realiza diminuarea alocărilor în cadrul prezentului apel prin 
modificarea ghidului specific. Pentru mai multe detalii vă rugăm consultaţi site-ul www.inforeaio.ro. secţiunea privind 
deciziile CMPOR."

Art. li. - Ceieiaite prevederi ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrui dezvoltării regionaie şi administreiţiei pubiice nr. 
5277/2018 pentru aprobarea Ghiduiui solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte 
n r . POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea B -  Sprijinirea parcurilor tehnoiogice 
şi ştiinţifice. Programui Operaţionai Regionai 2014-2020, cu modificările şi compietăriie uiterioare, rămân mjschimbate.

Art. Iii. -  Prevederiie prezentuiui ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe site-ul www.inforegio.ro. 
^  cu indicarea ciară a datei respective.

Art. iV. - Direcţia generaiă Programui Operaţionai Regionai din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoitării şi 
Administraţiei, precum şi Organismeie intermediare pentru POR 2014-2020 vor duce la îndeplinire prevederiie prezentuiui 
ordin, în conformitate cu prevederiie proceduraieîn vigoare.
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