MINISTERUL ECONOMIEI

ORDIN nr.

$4 3f//r./2.&/3

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 86112013
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru
implementarea Programului de cregtere a competitiviteii produselor
industriale"

Avind in vedere prevederile Ordonantei de urgenfii a Guvernului nr.
11712006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobatii cu
modificiiri qi complet5ri prin Legea nr. 137/2007 ~i ale prevederilor Hotiiriirii
Guvernului nr. 65112006 privind aprobaraa Politicii in domeniul ajutorului de stat
pentru perioada 2006-2013,
in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hot5rhrea Guvernului
1510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de
la bugetul de stat prin Programul de cre~tere a competitivitiitii produselor
industriale,
in temeiul art. 9 alin. (6) din Hotiiriirea Guvernului nr. 4712013 privind
organizarea qi funcfionarea Ministerului Economiei, cu modificiirile qi
completiirile ulterioare,

Ministrul economiei emite urrniitorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 861/2013 privind
aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea
Programului de cre~terea competitivitiitii produselor industriale", publicatii in
Monitorul Oficial a1 Romiiniei, Partea I, nr. 237 din 24 aprilie 201 3, ,se modificii
dup5 cum urmeaz5:
1. Articolul22 va avea urrniitorul cuprins:

,, Art. 22. - Prezenta schema de ajutor de minimis intrii in vigoare la data
public&$ ei in Monitorul Oficial a1 Romgniei, Partea I, qi se aplicii pin2 la 30
iunie 2014, in limita bugetului alocat".

2. Articolul23 va avea urmiitorul cuprins:

,,Art. 23. - Bugetul total estimat a1 schemei de ajutor de minimis este de
18.000.000 lei. Repartifia estimativi pe ani este urmitoarea:
- lei Nr.
Anul
Suma p r e v h t g

1

I

TOTAL

/ 18.000.000"

2

-

Art. I1 Prezentul ordin se publici in Monitorul Oficial a1 Romgniei, Partea I.
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