O R D I N
nr. 1195 din 22.10.2021
pentru aprobarea
Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice
„Educație nonformală în sistem outdoor”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
Prioritară 6: „Educație și competențe”, Obiectivul Specific 6.3 - Reducerea părăsirii timpurii a școlii
prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând
grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural /
comunitățile dezavantajate socio-economice și Obiectiv Specific 6.6. - Îmbunătățirea competențelor
personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale
de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Având în vedere:
-

-

-

prevederile Decretului Președintelui României nr. 961 din 8 septembrie 2021 pentru desemnarea unui membru
al Guvernului ca ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 8
septembrie 2021;
prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime, 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, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.
C(2015) 1287 din 25.02.2015, cu modificările ulterioare;
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
105/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea
unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
aprobată cu modificări prin Legea nr.109/2021,
Văzând Referatul de aprobare al Direcției Generale Programe Europene Capital Uman nr. 102227/22.10.2021.
În temeiul prevederilor 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,
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MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, INTERIMAR,
emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. Se aprobă Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Educație nonformală în sistem outdoor”, aferent
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: „Educație și competențe”, Obiectivul
Specific 6.3 - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității
roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economice și Obiectiv Specific 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor
servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia pe pagina de internet a
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene http://mfe.gov.ro în cadrul secțiunii „autorități de management”
(https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/), cu indicarea clară a datei respective.
Art. 3. Direcția Generală Programe Europene Capital Uman va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, INTERIMAR
FLORIN-VASILE CÎȚU
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