
 

ORDIN nr. 1.127 din 20 februarie 2020 
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în 

acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii 

economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul 

Programului operaţional regional 2014-2020 

EMITENT:  
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 

PUBLICAT ÎN:  
Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2020 

 

Data Intrarii in vigoare: 26 Februarie 2020 

------------------------------------------------------------------------- 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind 

procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul Consiliului 

Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 761 din 28 ianuarie 2020,   

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, 

în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

  ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite următorul ordin: 

  ART. I 

  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 

3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi 

ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea 

productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional 

regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 27 

decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

  "(2) Plăţile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat." 

  2. Articolul 31 va avea următorul cuprins: 

  " 

ART. 31 

  (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 2 

«Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii», prioritatea de investiţii 2.2 

«Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor». 

  (2) Valoarea totală estimată a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe 

întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 729.777.495 euro, aproximativ 3.489,87 

milioane lei, respectiv 620.310.871 euro, aproximativ 2.966,39 milioane lei, finanţare 

europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), şi 109.466.624 euro, 

aproximativ 523,48 milioane lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat (BS). 



  (3) Valoarea totală estimată a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul 

prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 595.000.000 euro, 

aproximativ 2.845,35 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia 

naţională prin bugetul de stat. 

  (4) Valoarea totală estimată a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul 

prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 134.777.495 euro, 

aproximativ 644,52 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia 

naţională prin bugetul de stat. 

  (5) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate şi 

surse de finanţare este următoarea: 

   - euro - 
 

┌────────┬──────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ 

│Tip     │      │           │           │           │           │           │ 

│ajutor  │Anul  │2017       │2018       │2019       │2020       │Total      │ 

│acordat │      │           │           │           │           │           │ 

├────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│        │Buget │           │           │           │           │           │ 

│        │total,│148.750.000│148.750.000│148.750.000│148.750.000│595.000.000│ 

│        │din   │           │           │           │           │           │ 

│Ajutor  │care: │           │           │           │           │           │ 

│de stat ├──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│regional│FEDR  │126.437.500│126.437.500│126.437.500│126.437.500│505.750.000│ 

│        ├──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│        │Buget │           │           │           │           │           │ 

│        │de    │22.312.500 │22.312.500 │22.312.500 │22.312.500 │89.250.000 │ 

│        │stat  │           │           │           │           │           │ 

├────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│        │Buget │           │           │           │           │           │ 

│        │total,│33.694.374 │33.694.373 │33.694.374 │33.694.374 │134.777.495│ 

│        │din   │           │           │           │           │           │ 

│Ajutor  │care: │           │           │           │           │           │ 

│de      ├──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│minimis │FEDR  │28.640.218 │28.640.217 │28.640.218 │28.640.218 │114.560.871│ 

│        ├──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│        │Buget │           │           │           │           │           │ 

│        │de    │5.054.156  │5.054.156  │5.054.156  │5.054.156  │20.216.624 │ 

│        │stat  │           │           │           │           │           │ 

└────────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

" 

  3. Articolul 32 va avea următorul cuprins: 

  " 

ART. 32 

  Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 1.200." 

 

  ART. II 

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

 

          Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, 

Ion Ştefan 

  Bucureşti, 20 februarie 2020. 

  Nr. 1.127. 

  ---- 


