
ORDIN nr. 1.726 din 15 iunie 2010 

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru 
sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 
2007-2013 

Data intrarii in vigoare : 12/07/2010 

    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, 

    în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu 
modificările ulterioare, 

    ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite următorul ordin: 

    ART. I 

    Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 
155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea 
microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 6 martie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

    1. La articolul 7 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins: 

    "c) să fi desfăşurat activitate economică pe o perioadă de cel puţin un an fiscal şi să 
fi obţinut profit sau profit din exploatare din activitatea desfăşurată în ultimul an 
înainte de data depunerii cererii de finanţare;". 

    2. Articolul 17 va avea următorul cuprins: 

    "Art. 17. - Cheltuielile eligibile aferente proiectelor de investiţie sunt rambursate în 
proporţie de 100% din fonduri publice, numai pentru contractele de finanţare 
încheiate după intrarea în vigoare a ordinului." 

    ART. II 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în 
vigoare în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării. 


