
MlNlSTE RUL D EZVO LTARll REGlONALE, 
ADMlNISTRAT IEl PUBUCE ~ l 
FONDURlLO R EUROPENE 

ORDIN 

Nr 2.501 / 2t_ 03 1Dt':f-

pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condi~ii specifice de accesare a fondurilor 

in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 20171717.112 - Axa pdoritarii 7: Diversificarea 

economiilor locale prin dezvoltarea durabilii a turismului, Prioritatea de investitii 7. 1 

Sprijinirea unei cre~teri favorabile ocupiirii fortei de muncii, prin dezvoltarea 

potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sii 

includii reconversia regiunilor industriale aflate In declin, precum ~i sporirea 

accesibilitiitii ~i dezvoltarea resurselor naturale ~i culturale specifice (lnvestitii In 

infrastructura de turism) . 

Avand 1n vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al 

Parlamentului European ~i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 

dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala ~i 

Fondul european pentru pescuit ~i afaceri maritime, precum ~i de stabilire a unor 

dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

european, Fondul de coeziune ~i Fondul european pentru pescuit ~i afaceri maritime ~i 

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului publicat 1n Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013; 

Tinand cont de prevederile Hotararii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate 1n cadrul operatiunilor finantate prin Fondul 

european de dezvoltare regionala, Fondul social european ~i Fondul de coeziune 2014-

2020, 

In temeiul art. 14 alin . (7) din Hotararea Guvernului nr. 15/2017 privind 

organizarea ~i functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice ~i 

Fondurilor Europene, 

Viceprim-Ministru, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice ~i fondurilor 

europene ~i ministrul delegat pentru fonduri europene, emit urmatorul 

ORDIN: 

Art. 1.(1) - Cu data prezentului ordin se aproba "Ghidul solicitantului - Conditii specif ice 

de accesare a fondurilor 1n cadrul apelului de proiecte nr. POR 2017/7/7.1/2 - Axa 

prioritarii 7: 



MIN ISTERU L D EZVOLTARII REG ION ALE, 
ADMINlSTRATLEl PUBLLCE ~ l 
FONDURlLO R EUROPENE 

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilii a turismului, Prioritatea de 

investitii 7. 1 Sprijinirea unei cre?teri favorabile ocupiirii fortei de muncii, prin 

dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care sii includii reconversia regiunilor industriale a/late In declin, precum ?i 

sporirea accesibilitatii ?i dezvoltarea resurselor naturale ~; culturale specifice 

(lnvestitii 1n infrastructura de turism) . 

(2) - Documentul mentionat la art.1 este parte integranta la prezentul ordin ~i constituie 

anexa la acesta. 

Art.II. - Dispoziti i finale ~i tranzi torii 

(1) - Prevederile prezentului ordin intra 'in vigoare 1ncepand cu data publicarii acestuia, pe 

site-ul www.inforegio.ro, cu indicarea 'in clar a datei respective. 

(2) - In termen de 5 zile lucratoare de la publicarea prezentului ordin se vor realiza 

demersurile necesare pentru validarea apelului lansat prin Anexa 1 - ,,Ghidul solicitantului -

Condit ii specifice de accesare a fondurilor 'in cadrul apelului de proiecte nr. POR 

2017 /7 /7.1 /2, Axa prioritara 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a 

turismului , Prioritatea de investitii 7.1 - Sprijinirea unei cre~teri favorabile ocuparii fortei de 

munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru 

anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate 'in declin , precum ~i 

sporirea accesibilitatii ~i dezvoltarea resurselor naturale ~i culturale specifice" 'in cadrul 

aplicatiei MYSMIS. 



MlNISTERU L D EZVOLTARll REG lONALE, 
ADMINISTRATIEl PUB LI CE ~ l 
FONDURILOR EUROPE NE 

Art. 3 - Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrat iei Publice ~i Fondurilor Europene va 

duce la l ndeplinire prevederile prezentului ordin. 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL DEZVOLTARll EGIONALE, 

ADMINISTRATIEI PUBLICE ~ F DURILOR EUROPENE, 

H="' 


