ORDIN nr. 1.526 din 19 mai 2020
pentru completarea art. 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.
5.559/2017 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 pe teritoriul acoperit de Investiţia
Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020
EMITENT:
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT ÎN:
Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020
Data Intrarii in vigoare: 27 Mai 2020
------------------------------------------------------------------------Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă 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. 1.797 din 19 februarie 2020 şi Adresa Consiliului
Concurenţei nr. 5.302 din 27 aprilie 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
La articolul 12
din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 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 pe teritoriul acoperit de investiţia teritorială integrată Delta Dunării prin
Programul operaţional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 664 din 11 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Prin excepţie, în cazuri justificate de circumstanţe legate de pandemia Covid-19,
perioada de implementare a proiectului, după semnarea contractului de finanţare, poate fi
extinsă peste durata menţionată la alin. (1) lit. h) teza a doua cu o perioadă de maximum 12
luni,
fără
a
depăşi
data
de
31
decembrie
2023."
ART. II
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