O R D I N
nr.1470 din 20.12.2021
pentru modificarea
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 preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a
unei școli incluzive“, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar,
nr. 1195/2021
Având în vedere:
-

-

-

prevederile Decretului Președintelui României nr. 1132 din 25 noiembrie 2021 pentru numirea Guvernului
României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1124 din 25 noiembrie 2021;
luând în considerare prevederile Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene
nr.1377/03.12.2021 privind delegarea unor atribuții doamnei Csilla HEGEDÜS, secretar de stat în cadrul
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene,
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.124331/20.12.2021,
În temeiul prevederilor 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE,
emite prezentul
ORDIN:
Art. I. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Educație nonformală în sistem outdoor”, aferent
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 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“, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1195/2021, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La Capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, subcapitolul 1.2. Tipul apelului de proiecte
și perioada de depunere a propunerilor de proiecte, paragraful:
„Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 27octombrie 2021 ora 16.00 și se va închide în
data de 27 decembrie 2021, ora 16.00”,
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 27 octombrie 2021 ora 16.00 și se va închide
în data de 31 ianuarie 2022, ora 16.00”,
2. La Capitolul 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor, paragraful:
„Termenul estimat de finalizare a evaluării (inclusiv soluționarea contestațiilor) este 14 februarie 2022.”
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Termenul estimat de finalizare a evaluării (inclusiv soluționarea contestațiilor) este 25 martie 2022.”

3.

La CAPITOLUL 6. Contractarea proiectelor – descrierea procesului, paragraful:

“Termenul estimat de finalizare a procesului de contractare este 31 martie 2022.”
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Termenul estimat de finalizare a procesului de contractare este 29 aprilie 2022.”

Art. II. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia pe pagina de internet
a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene http://mfe.gov.roîn cadrul secțiunii „autorități de
management”(http://mfe.gov.ro/informatii-de-interes-public/anunturi/anunturi-autoritati-de-management/), cu
indicarea clară a datei respective.
Art. III. Direcția Generală Programe Europene Capital Uman va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
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