
 

 

 

 
 
 

 

MINISTERUL ILOR PUBLICE 
 

 
 

ORDIN 

 

Nr................../......................... 

privind modificarea unui paragraf din Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte 
competitive POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai pu in dezvoltate) 

ilor i 
institu iilor publice locale, 

(POCA), aprobat prin Ordinului ministrului i 
administra iei nr.546/2021 

 

Având în vedere Decretul Pre edintelui României nr. 1.137/2020 pentru numirea Guvernului 
României;  

Luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i 
al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozi ii comune privind Fondul european 

oeziune, Fondul european agricol 
i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de 

stabilire a unor dispozi
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 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
nr. L347/320 din 20.12.2013; 

398/2015 pentru stabilirea cadrului 
institu ional de coordonare i gestionare a fondurilor europene structurale i de investi ii i pentru 

ii cadrului institu ional de coordonare i gestionare a instrumentelor 
structurale 2007-2013, c  

Având în vedere dispozi
cheltuielilor efectuate în cadrul opera iunilor finan ate prin Fondul european de dezvoltare 

i Fondul de coeziune 2014-2020  i ale 
Ordonan ei de urgen
europene pentru perioada de programare 2014-  

În baza art. 6 alin.(1) coroborat cu art. 12 lit. b) din Ordonan a de urgen
iei publice centrale i pentru modificarea i 

completarea unor acte normative,  

i func ionarea 
i Administra iei,

Ministrul ce i administra iei emite prezentul 

ORDIN: 

Art. I. Cu data prezentului ordin, Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte competitive 
POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai pu
la prevenirea corup ilor i institu iilor publice locale în cadrul Programului 

843          24.06.2021 



  

 MINISTERUL ,  
 

Opera , 
 i administra iei nr. 546/2021, oare, paragraful "

- 

Sistemul informatic MySMIS.  din s " " s
cuprins:  

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate, 
5  

în Sistemul informatic MySMIS.  

Art. II. -
ul www.poca.ro, cu indicarea în clar a datei respective. 
Art. III. Direc Capacitatea 

, i Administra iei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

 

MINISTRUL , I ADMINISTRA IEI 

 

CSEKE Attila 

 
 
 

  


