Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei

ORDIN

Nr

4795, 09.42.

X5a1

pentru modificarea Ghidurilor specifice aferente priorităţilor de investiţii 4.2, 4.3 şi 5.2, POR 20142020

al

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi
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 Oficia! 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 continuității cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor
structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor
finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune
2014-2020, cu modificările și 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 uiterioare, precum şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 — 2020, cu
modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare Decretul Preşedintelui României nr. 1.132/2021 pentru numirea Guvernului
României, precum şi art. 6 alin. (1) coroborat
art.12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
pentru modificarea şi

cu

completarea

unor

acte

normative,

și

art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului României nr. 477/2020 privind organizarea
Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
funcţionarea
În temeiul

MINISTRUL DEZVOLTĂRII,

LUCRĂRILOR PUBLICE

emite următorul ORDIN:

ȘI ADMINISTRAŢIEI

şi

Cu data prezentului ordin, în Ghidul solicitantului
Condiţii specifice de accesare a fondurilor în
|.
cadrul apelului de
dezvoltării
4
cu numărul POR/2017/4/4.2/1, Axa
Art.

-

—

propiecte
prioritară — Sprijinirea
urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2- Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor
de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, aprobat prin
Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3730/2017, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se înlocuiesc următoarele paragrafe:
1.

La

secţiunea

2.

2.4 Care este valoarea minimă

APEL

INFORMAŢII
și

maximă a unui proiect

DE

va

PROIECTE,

subsecţiunea

avea următorul cuprins:

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

valoarea maximă eligibilă este de 5 .000.000 euro;

*

valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro. (1)

Atenţie:
Valoarea totală cuprinde atât valoarea cheltuielilor eligibile cât și valoarea cheltuielilor neeligibile
realizate prin proiect. Valoarea maximă totală nu poate fi majorată în timpul implementării proiectului,
orice depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului. Valoarea neeligibila a proiectului
reprezinta valoarea cheltuielilor cuprinse in proiect si considerate neeligibile la data incheierii
contractului de finantare.
Valoarea cheltuielilor realizate de beneficiar dupa perioada de implementare a proiectului pentru
întreținea investiţiei și/sau alte lucrări necesare pentru punerea în funcțiune a obiectivului finanţat
efectuate de beneficiar
perioada de durabilitate nu mareste valoarea neeligibila toatală a proiectului.

în

Notă:
2)

Cursul valutar

2.

La

la

în

limitele valorilor minime și maxime pentru un
care se va calcula încadrarea
cursul
cursul
de
4,5744 lei/euro,
proiect este
inforEuro la momentul lansării apelului de proiecte.
Cursul respectiv se va utiliza inclusiv in etapa precontractuală/contractuală pentru calculul
valorilor anterior menţionate.”

secţiunea 3.

DE ELIGIBILITATE, subsecțiunea 3.2
Eligibilitatea proiectului și a
Încadrarea
3.
în
valorii
activităţilor, punctul
limitele valorilor minime şi maxime
proiectului
prevăzute în subsecțiunea 2.4 a prezentului Ghid specific va avea următorul cuprins:
CRITERII

„Proiectele depuse în cadrul acestor apeluri de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori:
*

valoarea maximă eligibilă este de 5.000.000 euro;

*

valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro.

Notă: (1) Valoarea maximă eligibilă nu poate fi majorată în timpul implementării proiectului, orice
depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului.
Valoarea minimă totală poate suferi modificări în timpul implementării proiectului fără a afecta
eligibilitatea proiectului.
Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime şi maxime pentru un
proiect este cursul de lei/euro, cursul inforEuro la momentul lansării apelului de proiecte. Cursul
menţionat
aplică inclusiv până la semnarea contractului”

se

3.

La

Anexa 4.2.4

—

Conditii contractuale specifice

P!

4.2, art.1 alin. 7 va avea următorul cuprins:

„(7) Modificările efectuate asupra bugetului proiectului în conformitate cu prevederile art. 9 din
Condiţii Generale și respectiv art. 8 din Condiţii Specifice POR 2014-2020 nu pot depăși valoarea
eligibilă de 5 milioane de euro, calculată la cursul inforeuro din luna
care intervine modificarea

în

respectivă.”

data prezentului ordin, în cuprinsul Ghidul solicitanțului — Condiţii specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și
socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane și rurale — imbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, aprobat prin Ordinul ministrului
delegat pentru fonduri europene nr. 3731/2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și
se întocuiesc următoarele paragrafe:
Art.

Ii.

1.

Cu

secțiunea

La

2.

INFORMAȚII

2.4 Care este valoarea minimă și maximă eligibilă

APEL
a unui

DE

proiect va

PROIECTE,

subsecţiunea

avea următorul cuprins:

Proiectele din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare minimă aferentă cheltuielilor
eligibile, precum și la o valoare totală maximă a proiectului, astfel:
Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
Valoare totală eligibilă a proiectului: 5 000 000 euro
Cursul valutar care se utilizează pentru calculul respectivelor valori este cursul InforEuro din iulie
2017, respectiv 1 EUR = 4.5744 RON. Cursul respectiv este menținut pe întreg procesul de evaluare,
selecţie și contractare.
2.

Eligibilitatea proiectului și a activităţilor, punctul 4 Încadrarea valorii
secțiunea 4.2
proiectului/valorii eligibile a proiectului în limitele minime și maxime, va avea următorul cuprins:

La

"Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
Valoare

eligibilă totală: 5

milioane euro

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime şi maxime este cursul
inforeuro
lunii iulie 2017, respectiv 1 EUR = 4.5744 RON.

al

*Criteriul cu privire la valoarea minimă a proiectului nu se menține pe perioada de implementare
durabilitate a proiectului.
3.

În Anexa 2- Grila CAE, Secţiunea

VERIFICAREA

eligibile a proiectului în limitele minime și maxime

ELIGIBILITĂŢII -

Criteriul

X-

și

încadrarea valorii

Valoarea totală eligibilă din cadrul cererii de finanţare se încadrează în limitele minime și maxime ale

unei cereri de

finanţare:

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
Valoare eligibilă totală: 5 milioane euro
*Se

folosește cursul inforeuro din luna lansării apelului de proiecte.

Il.

în

— Cu data prezentului ordin, în Ghidul solicitantului —
Condiţii specifice de accesare a fondurilor
cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/AP/5/5.2/1, Axa prioritară 5 — Imbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2,
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării şi
decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor
reconversie), reducerii poluării
aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, aprobat prin Ordinul viceprim — ministrului,

Art.

de

0€0€0€6
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 382/2016, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc următoarele paragrafe:

2,
APEL
DE
PROIECTE,
secțiunea
INFORMAȚII
2.4 Care este valoarea minimă şi maximă a unui proiect va avea următorul cuprins:
1.

La

subsecțiunea

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

valoarea maximă eligibilă este de 5 .000.000 euro;

*

valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro. (1)

Atenţie:
Valoarea totală cuprinde atât valoarea cheltuielilor eligibile cât și valoarea cheltuielilor neeligibile
realizate prin proiect. Valoarea maximă eligibilă nu poate fi majorată în timpul implementării
proiectului, orice depășire a valorii acesteia ducând
neeligibilitatea proiectului. Valoarea neeligibila a
proiectului reprezinta valoarea cheltuielilor cuprinse in proiect si considerate neeligibile la data incheierii
contractului de finantare.

la

Valoarea cheltuielilor realizate de beneficiar dupa perioada de implementare a proiectului pentru
întreținea investiţiei și/sau alte lucrări necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului finanţat
efectuate de beneficiar în perioada de durabilitate nu mareste marește valoarea neeligibila toatală a
proiectului.
Cursul valutar la

care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime şi maxime pentru un
proiect este cel precizat în cadrul Ghidului solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in
cadrul POR 2014 — 2020, la subsecțiunea 6.2, punctul 4, respectiv, cursul de 4,43 lei/euro.”
(1)

2.

secțiunea 3.

CRITERII DE ELIGIBILITATE, subsecțiunea 3.2 Eligibilitatea proiectului și a activităților,
Încadrarea
punctul
valorii proiectului în limitele valorilor minime şi maxime prevăzute în subsecțiunea
2.4 a prezentului Ghid specific va avea următorul cuprins:
La

3.

„Proiectele depuse în cadrul acestor apeluri de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori:
*

valoarea maximă eligibilă este de 5.000.000 euro;

*

valoarea

minimă

eligibilă este de 100.000 euro.

Notă: (1) Valoarea maximă eligibilă nu poate fi majorată în timpul implementării proiectului, orice
depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului.
Valoarea minimă totală poate suferi modificări în timpul implementării proiectului fără a afecta
eligibilitatea proiectului.”
4.

Anexa 5.2.4 — Forma de contract, Anexa 1- Conditii specifice POR, Sectiunea II — Conditii
specifice aplicabile priorității de investiţii 5.2 din cadrul POR 2014-2020, art.1 alin. 9 va avea
următorul cuprins:

La

„(9) Modificările efectuate asupra bugetului proiectului în conformitate cu prevederile art. 3 din Condiţii
Generale și respectiv art. 8 din Condiţii Specifice POR 2014-2020 nu pot depăși valoarea eligibilă de 5
milioane de euro, calculată la cursul Inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă.”

Art.

- Cu data prezentului ordin, în Ghidul solicitantului

Condiții specifice de accesare a fondurilor în
cadrul apelurilor de proiecte nrPOR/2017/5,/5.2/2 - BI şi POR/2017/5/5.2/2 — Regiuni, Axa prioritară 5 —
Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de investiţii 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării
orașelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului, aprobat prin
IV.

—

-

Ordinul viceprim
ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor
ministrului
și
delegat pentru fonduri europene nr. 2423/2017 cu modificările și completările
europene
ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc următoarele paragrafe:
1.

La

secțiunea 2.

maximă a

unui

INFORMAŢII

proiect

subsecțiunea 2.4 Care este valoarea minimă

APEL DE PROIECTE,

și

va avea următorul cuprins:

de

„Proiectele depuse în cadrul acestui apel
proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori:
valoarea maximă eligibilă este de 5 .000.000 euro;
* valoarea minirnă eligibilă este de 100.000 euro. (1)
Atenţie:

e

Valoarea totală cuprinde atât valoarea cheltuielilor eligibile cât și valoarea cheltuielilor neeligibile
realizate prin proiect. Valoarea maximă eligibilă nu poate fi majorată în timpul implementării
proiectului, orice depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului. Valoarea neeligibila a
considerate neeligibile la data incheierii
proiectului reprezinta valoarea cheltuielilor cuprinse in proiect
contractului de finantare.

si

Valoarea cheltuielilor realizate de beneficiar dupa perioada de implementare a proiectului pentru
întreținea investiţiei și/sau alte lucrări necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului finanțat
efectuate de beneficiar în perioada de durabilitate nu mareste valoarea neeligibila toatală a proiectului.

la

care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un
proiect este cel de 4,5129 lei/euro.”

(1) Cursul valutar
2.

secţiunea 3.

DE ELIGIBILITATE, subsecțiunea 3.2
Eligibilitatea proiectului şi a
Încadrarea
3.
în
valorii
limitele
valorilor
activităților, punctul
minime și maxime
proiectului
prevăzute în subsecțiunea 2.4 a prezentului Ghid specific va avea următorul cuprins:

La

CRITERII

„Proiectele depuse în cadrul acestor apeluri de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori:
*

valoarea maximă eligibilă este de 5.000.000 euro;

*

valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro.

Notă: (1) Valoarea maximă eligibilă nu poate fi majorată în timpul implementării proiectului, orice
depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului.
Valoarea minimă totală poate suferi modificări în timpul implementării proiectului
eligibilitatea proiectului.”
3.

La

Anexa 5.2.4

—

Conditii contractuale specifice

PI

5.2, art.1 alin.

7 va

fără a afecta

avea următorul cuprins:

„(7) Modificările efectuate asupra bugetului proiectului în conformitate cu prevederile art. 9 din Condiţii
Generale și respectiv art. 8 din Condiţii Specifice POR 2014-2020 nu pot depăși valoarea eligibilă de 5
milioane de euro, calculată la cursul inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă.”
— Cu data prezentului ordin, în Ghidul solicitantului —
Condiţii specifice de accesare a fondurilor în
cadrul apelulurilor de propiecte cu numărul POR/2017/5/5.2/!Tl/1, Axa prioritară 5 — Imbunătăţirea
mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea
de investiţii 5.2, Realizarea de acţiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, aprobat prin Ordinul
viceprim — ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și
ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2413/2017 cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se înlocuiesc următoarele paragrafe:

Art. V.

1.

La

secțiunea 2.

maximă

a

unui

INFORMAŢII

proiect

APEL DE PROIECTE,

va avea

urmatorul cuprins:

subsecțiunea 2.4 Care este valoarea minimă

şi

„Proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să se încadreze
*

valoarea maximă eligibilă este de 5 .000.000 euro;

*

valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro. (1)

în următoarele valori:

Atenţie:
Valoarea totală a proiectului cuprinde atât valoarea cheltuielilor eligibile cât și valoarea cheltuielilor
neeligibile realizate prin proiect. Valoarea maximă eligibilă nu poate
majorată în timpul implementării
proiectului, orice depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului. Valoarea neeligibila a
proiectului reprezinta valoarea cheltuielilor cuprinse in proiect si considerate neeligibile la data incheierii

fi

contractului definantare.

Valoarea cheltuielilor realizate de beneficiar dupa perioada de implementare a proiectului pentru
întreținea investiţiei și/sau alte lucrări necesare pentru punerea în funcțiune a obiectivului finanţat
efectuate de beneficiar în perioada de durabilitate nu mareste marește valoarea neeligibila toatală a
proiectului.
(1) Cursul valutar

la care se va calcula încadrarea în limitele

valorilor

minime

este 4,5129 lei/euro”
2.

și maxime pentru un proiect

secțiunea 3.

CRITERII DE ELIGIBILITATE, subsecțiunea 3.2
Eligibilitatea proiectului și a
Încadrarea
4.
valorii
în
limitele
valorilor
minime și maxime
punctul
„activităților,
proiectului
prevăzute
subsecțiunea 2.4 a prezentului Ghid specific va avea următorul cuprins:
La

în

„Proiectele depuse în cadrul acestor apeluri de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori:
*

valoarea maximă eligibilă este de 5.000.000 euro;

*

valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro.

Notă: (1) Valoarea maximă eligibilă nu poate fi majorată în timpul implementării proiectului, orice
depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului.
Valoarea minimă totală poate suferi modificări în timpul implementării proiectului
eligibilitatea proiectului.”
3.

fără a afecta

Anexa 5.2.4 — ITI Forma de contract, Anexa 1-Condiţii specifice, Secţiunea II- Condiţii specifice
aplicabile priorităţii de investiţii 5.2 din cadrul POR 2014-2020, arț.1 alin. 9 va avea următorul
cuprins:

La

„(7) Modificările efectuate asupra bugetului proiectului în conformitate cu prevederile art. 9 din Condiţii
Generale şi respectiv art. 8 din Condiţii Specifice POR 2014-2020 nu pot depăși valoarea eligibilă de 5
milioane de euro, calculată la cursul inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă.”
Art. VI. = Cu data prezentului ordin, în Ghidul solicitantului — Condiţii specifice de accesare a fondurilor
în cadrul apelulurilor de propiecte cu numărul
POR/2017/5/5.2/SUERD/1, Axa prioritară 5 -—

Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de investiţii 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării
oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, aprobat prin
Ordinul ministului delegat pentru fonduri europene nr. 3808/2017 cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se înlocuiesc următoarele paragrafe:
1.

La

secțiunea 2.

maximă

a

INFORMAȚII

APEL DE PROIECTE,

subsecțiunea 2.4 Care este valoarea minimă

unui proiect va avea următorul cuprins:

„Proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să se încadreze
*

valoarea maximă eligibilă este de 5 .000.000 euro;

în următoarele valori:

și

*

valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro. (1,

Valoarea totală cuprinde atât valoarea cheltuielilor eligibile cât și valoarea cheltuielilor neeligibile
realizate prin proiect. Valoarea maximă eligibilă nu poate fi majorată în timpul implementării
proiectului, orice depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului. Valoarea neeligibila a
proiectului reprezinta valoarea cheltuielilor cuprinse in proiect si corisiderate neeligibile la data incheierii

contractului de finantare.

Valoarea cheltuielilor realizate de beneficiar dupa perioada de implementare a proiectului pentru
întreținea investiţiei și/sau alte lucrări necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului finanţat
efectuate de beneficiar în perioada de durabilitate nu mareste valoarea neeligibila toatală a proiectului.

Notă:
Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un proiect
este cursul de lei/euro, cursul inforEuro la momentul lansării apelului de proiecte. Cursul respectiv se va
utiliza inclusiv in etapa precontractuală/contractuală pentru calculul valorilor anterior menționate.”
2.

Eligibilitatea proiectului și a
secțiunea 3. CRITERII DE ELIGIBILITATE, subsecţiunea 3.2
activităților, punctul 5. Încadrarea valorii proiectului în limitele valorilor minime și maxime
prevăzute în subsecţiunea 2.4 a prezentului Ghid specific va avea următorul cuprins:

La

ps

pi

,
<
„Proiectele depuse în cadrul acestor apeluri de proiecte
trebuie să se aîncadreze în următoarele
valori:
:

PI

;

*

valoarea maximă eligibilă este de 5.000.000 euro;

*

valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro.

Pi

“ăi

1
1

Notă: (1) Valoarea maximăeligibilă nu poate fi majorată în timpul implementării proiectului, orice
depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului.
Valoarea minimă totală poate suferi modificări în timpul implementării proiectului
eligibilitatea proiectului.

fără a afecta

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un proiect
este cursul de 4,5744 lei/euro, cursul inforEuro la momentul lansării apelului de proiecte, Cursul
menţionat
aplică inclusiv până
,
semnarea contractului”

la

se

3.

La

Anexa 5.2.4

—

Clauze

,

contractuale specifice, art.1 alin.

7 va avea următorul

cuprins:

„(7)Modificările efectuate asupra bugetului proiectului în conformitate cu prevederile art. 9 din Condiţii
Generale și respectiv art. 8 din Condiţii Specifice POR 2014-2020 nu pot depăși valoarea eligibilă de 5
,
milioane de euro, calculată la cursul Inforeuro din luna
care intervine modificarea respectivă.”

în

D

Art. VII Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe site-ul
www.inforegio.ro, cu indicarea clară a datei respective.
Art. VIII- Direcţia Generală Programul Operaţional Regiona! din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

LUCRĂRILOR PUBLICE

MINISTRUL DEZVOLTĂRII,

CSEKE

+

la

ȘI ADMINISTRAȚIEI

