
  
 

 

 
 
 
 
 
 

ORDIN 
Nr................../......................... 

privind modificarea Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/354/1/3 
(IP10/2018) „Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul 

judiciar” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, aprobat prin Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 

4528/16.04.2018  
 

Având în vedere prevederile: 

Deciziei CE nr. C(2015) 1290 din 25.02.2015 pentru aprobarea Programului Operațional 

Capacitate Administrativă; 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social 

european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), precum și de stabilire a 

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu completările ulterioare; 

Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din privind Fondul 

social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006; 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei, din 22 septembrie 2014 de 

stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor 

informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între 

beneficiari și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și 

organismele intermediare; 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările ulterioare; 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârii Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene si/sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare; 
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Decretul Președintelui României nr. 194/2019 pentru numirea Guvernului României publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 14 martie 2020 și Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

În temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației 

 emite următorul: 

                                           O R D I N 

 

Art. I - Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/354/1/3 (IP10/2018) „Sprijin 
pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar” în cadrul 
Programului Operațional Capacitate Administrativă, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4528/16.04.2018, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
Paragraful “Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din 
mecanismul non-competitiv și are o alocare financiară eligibilă de 160.000.000 lei.” din  
Subsecțiunea 3.1. Informații despre cererea de proiecte va avea următorul cuprins: 
 
“Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din mecanismul 
non-competitiv și are o alocare financiară eligibilă de 221.000.000 lei. 

 
Art. II – Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării lui, și după publicarea acestuia, pe site-

ul www.poca.ro., cu indicarea în clar a datei respective.  

 

Art. III – Direcția Generală Programe Europene Capacitate Administrativă va duce la îndeplinire 
prevederile prezentului Ordin. 
 

 

 

 

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI  

 

ION ȘTEFAN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.poca.ro/
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SECRETAR GENERAL, 
 
 

Dan Alexandru GROZA 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT, 
 
 

Marius-Mihai VASILIU 
 
 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ, RELAȚIA CU PARLAMENTUL ȘI AFACERI EUROPENE 
 

Director general, 
 

Cosmin Mihai NEAGU 
 
 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
 

Director general, 
 

Carmen - Elena DOBROTĂ 
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