
      

      

           

www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

1 

Axa prioritară 5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

 

Prioritatea de investiții 5.1 

«Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului curltural» 

Modificarea Ghidului – 21 martie 2017 

 

 

Spaţiul Public European 

04 aprilie 2017 

 



Ordinul MDRAPFE 
2499/21.03.2017 
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• Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de 

accesare a fondurilor - Apelul de proiecte 

POR/2016/5/5.1/1 - pentru Prioritatea de 

Investitii 5.1 - Imbunătăţirea mediului urban 

şi conservarea, protecţia şi valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural 
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Noutate 
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Corelarea cu modificările aduse Ghidului 
general POR (15.02.2017) în ce priveşte: 

- Modelul standard orientativ al contractului de 
finanţare (Anexa 7) 

- Acordul de parteneriat-model 



Modificări 
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• Introducerea-eliminarea anumitor prevederi, 
documente, acţiuni 

• Corelarea cerineţelor cu depunerea electronică 
(MySMIS) 

• Actualizarea legislaţiei suport 

• Introducerea/actualizarea art. referitoare la 
transparenţă, publicarea datelor, confidenţialitate, 
prelucrarea datelor cu caracter personal 



5 www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

AUTOCOLANTE ŞI PLĂCUŢE 

• Acestea se vor aplica pe bunurile achiziționate 
în cadrul proiectului, dacă bunurile respective 
au o valoare de achiziție mai mare sau egală 
cu 25.000 lei şi o durată de viaţă mai mare de 
1 an. 

 

Modificări (II) 



Acordul de parteneriat 
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 (Model orientativ)  

• Actualizări, modificări, inserări, eliminări 
paragrafe faţă de versiunea anterioară 



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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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 

  

Str. Mihai Eminescu 163, Bucureşti 

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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