










ORDIN nr. 1.943 din 19 iunie 2008 
pentru modificarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile 
mari", aferentă operaţiunii a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile", axa prioritară 1 "Un 
sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional 
sectorial "Creşterea competitivităţii economice", aprobată prin Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor nr. 479/2008 
EMITENT:     MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2008  
 

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
    având în vedere prevederile Ordonanţei 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, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 
privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-
2013, 
 

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin: 
 

    ART. I 
    Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului 
productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari", aferentă operaţiunii 
a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii 
tangibile şi intangibile", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi 
ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea 
competitivităţii economice", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi 
finanţelor nr. 479/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
189 din 12 martie 2008, se modifică după cum urmează: 
    - La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "b) C - Industria prelucrătoare (cu excepţia codurilor 101 Producţia, 
prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne, 102 Prelucrarea şi 
conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor, 103 Prelucrarea şi conservarea 
fructelor şi legumelor, 104 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi 
animale, 105 Fabricarea produselor lactate, 106 Fabricarea produselor de morărit, a 
amidonului şi produselor din amidon, 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a 
produselor făinoase, 108 Fabricarea altor produse alimentare, 109 Fabricarea 
preparatelor pentru hrana animalelor, 110 Fabricarea băuturilor, 120 Fabricarea 
produselor din tutun, 191 Fabricarea produselor de cocserie, 2051 Fabricarea 
explozivilor, 206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale, 241 Producţia de 
metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, 242 Producţia de tuburi, ţevi, 
profile tubulare si accesorii pentru acestea din oţel, 243 Fabricarea altor produse 
prin prelucarea primară a oţelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea oţelului, 
254 Fabricarea armamentului şi muniţiei, 2591 Fabricarea de recipienţi, containere 
şi alte produse similare din oţel, 301 Construcţia de nave şi bărci, 304 Fabricarea 
vehiculelor militare de luptă, 331 Repararea articolelor fabricate din metal, 
repararea maşinilor şi echipamentelor, 332 Instalarea maşinilor şi echipamentelor 
industriale);". 
    ART. II 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

                       Ministrul economiei şi finanţelor, 
                               Varujan Vosganian 
 

    Bucureşti,19 iunie 2008. 
    Nr. 1.943. 
                                   ----------- 


