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ORDIN nr. 20.898 din 1 noiembrie 2022
pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional 
de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 - Reforme 
sociale, investiţia I1 - Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de 
familie

EMITENT MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 3 noiembrie 2022

Data intrării în vigoare 03-11-2022
Având în vedere Nota secretarului general al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse nr. 7.144 din 
1.11.2022 şi Avizul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene nr. 101.711 din 7.09.2022,
în temeiul prevederilor  al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui Regulamentului (UE) 2020/2.094
instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 şi ale 

 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Regulamentului (UE) 2021/241
Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
luând în considerare prevederile  privind stabilirea cadrului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021
instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea  privind Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020
unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu 
modificări şi completări prin , cu modificările şi completările ulterioare,Legea nr. 178/2002
ţinând cont de prevederile  pentru aprobarea  de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 Normelor metodologice
prevederilor  privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi 
pentru modificarea şi completarea  privind unele măsuri pentru Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020
elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
luând în considerare prevederile Acordului de finanţare nr. 26.592 din 8.03.2022 privind implementarea reformei şi 
investiţiei finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, încheiat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse,
în temeiul prevederilor:
–  ,  şi  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului art. 10 alin. (1) (3) (4) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022
Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare;
–  ,  şi  privind Codul administrativ, cu art. 57 alin. (1) (4) (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
modificările şi completările ulterioare, ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:

Articolul 1
Se aprobă Ghidul specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi 
rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia I1 - Crearea 
unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, prevăzut în anexa*) care face parte 
integrantă din prezentul ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1069 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul 
pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.

Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,

Gabriela Firea
Bucureşti, 1 noiembrie 2022.
Nr. 20.898.
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