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ORDINE MDRAP DE MODIFICARE A GHIDURILOR 
SOLICITANTULUI POR 2014-2020 (1)  

• Ordinul nr.2735/13.10.2013 privind aprobarea 
Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 – Conditii 
Generale 

 

• Ordinul nr.2739/13.10.2013 privind aprobarea 
Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 – Conditii 
Specifice – 3.1A – Reabilitarea termica a cladirilor de 
locuinte 
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ORDINE MDRAP DE MODIFICARE A GHIDURILOR 
SOLICITANTULUI POR 2014-2020 (2)  

• Ordinul nr.2737/13.10.2013 privind aprobarea 
Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 – Conditii 
Specifice -5.1 Conservarea, protejarea patrimoniului 
cultural 

 

• Ordinul nr.2738/13.10.2013 privind aprobarea 
Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 – Conditii 
Specifice -5.2 Realizarea de actiuni destinate 
imbunatirii mediului urban 
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Principalele completari ale  Ghidurilor (3) 

Modul de prezentare a documentelor poate conduce la 
respingerea proiectului ! 

 

De ex:  

Pentru beneficiarii de drept public, cererea de 
finanţare, inclusiv anexele acesteia, va fi ştampilată cu 
ştampila instituţiei pe fiecare pagină în parte.  
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Principalele completari ale  Ghidurilor (4) 

Pentru apelurile competitive  

 

Proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a 
conformității administrative și eligibilității pot fi 
redepuse în cadrul apelului de proiecte în care au fost 
depuse inițial, cu condiția respectării termenului limită  

 

Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse 
în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. 
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Principalele completari ale  Ghidurilor (5) 

Data și ora închidere depunere de proiecte: 

 

• P.I. 3.1A Reabilitare blocuri : 16.11.2016, pana la 
finalul programului de lucru al ADR-ului 

• P.I.5.1 Monumente istorice: 25.11.2016, pana la 
finalul programului de lucru al ADR-ului 

• P.I. 5.2 Reabilitare urbana 25.11.2016, pana la finalul 
programului de lucru al ADR-ului 
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Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
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Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

E-mail: helpdesk@adrbi.ro 
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