
 

 
 
 

    

ORDIN 

nr. 75 din 14.01.2022 

pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri 
de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare 

Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 
competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.1. 

Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și sănătate 
Programul Operațional Competitivitate, apel 3, aprobat prin Ordinul ministrului 

investițiilor și proiectelor europene nr. 919/2021 
 

Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 1132/25 

noiembrie 2021 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Nr. 1124/25.XI.2021,  

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului investițiilor şi proiectelor 

europene nr. 1377/03.12.2021 privind delegarea unor atribuții doamnei Csilla Hegedüs, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, 

în conformitate cu 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, 

în conformitate cu prevederile 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, 

ținând cont de prevederile art. 4 lit. c) și art. 9 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea 

Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și 

gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea 

continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor 

structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare,  

luând în considerare prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-

2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2014)10233, cu modificările 

ulterioare, 

 



 

văzând referatul Direcției generale programe europene competitivitate nr. 

4735/14.01.2022 privind aprobarea Ordinului pentru modificarea Ghidului Solicitantului 

aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere 

de inovare, Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 

sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.1. 

Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, 

Programul Operațional Competitivitate, apel 3, aprobat prin Ordinul ministrului 

investițiilor și proiectelor europene nr. 919/2021, 

în temeiul prevederilor art. 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 aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de 
proiect: Proiecte pentru clustere de inovare Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării 
afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității de CDI în domeniile de 
specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate, apel 3, 
aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 919/2021, cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La Capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, secțiunea 1.2 Tipul 
apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte, 
paragraful: 

„ 

 Tip proiect Tip depunere Competitiv Perioada 

 Proiecte de tip 

Clustere de inovare 

La termen DA 129 de zile calendaristice după 

lansarea apelului în MySMIS 

                                                                                                               ” 

va avea următorul cuprins: 

„ 

 Tip proiect Tip depunere Competitiv Perioada 

 Proiecte de tip 

Clustere de inovare 

La termen DA 145 de zile calendaristice după 

lansarea apelului în MySMIS 



 

 

 

                                                                                                                                             ” 
Art. II. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării 
acestuia pe site-ul https://mfe.gov.ro/, în cadrul secțiunii dedicate Autorității de 
Management pentru POC 2014-2020, cu indicarea în clar a datei respective. 
 
Art. III. – Direcția generală programe europene competitivitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
 
 

p. MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 
 


