HOTĂRÂRE
privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis în agricultură, în sectorul de irigații”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi
108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

CAPITOLUL I - Prevederi generale
Art.1 (1) Prezenta hotărâre instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulament de minimis.
(2) În conformitate cu prevederile art.3, alin.(1) din Regulamentul de minimis, prezenta
schemă este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108, alin. (3) din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene.
(3) Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.
(4) Schema de ajutor de minimis are în vedere serviciile de furnizare de apă pentru
irigații, prestate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare sau alți prestatori de acest
tip de servicii, către organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federațiile de
organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, care aplică irigații pe suprafețele agricole
aflate în amenajări de irigații, în campaniile anilor 2017, 2018 și 2019.
Art.2 Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică
următoarelor categorii de ajutoare:
(a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului
și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
(b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției
primare de produse agricole;
(c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și
comercializării produselor agricole, atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza
prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau
introduse pe piață de întreprinderile respective, sau atunci când ajutoarele sunt condiționate de
transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;
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(d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre,
respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și
funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea
de export;
(e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele
importate.
Art.3. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi unice, a cărui valoare cumulată pe
durata a trei exerciţii financiare nu depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 200.000 euro
stabilită prin Regulamentul de minimis;
b) întreprindere unică – reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis, toate
întreprinderile între care există cel putin una dintre relațiile următoare: o întreprindere deţine
majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi, sau o
întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi, sau o întreprindere
are dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui
contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de
societate sau din statutul acesteia, sau o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte
întreprinderi si care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai
acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților
întreprinderii respective.
c) Registrul ajutoarelor de stat – potrivit prevederilor Ordinului președintelui Consiliului
Concurenței nr.437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul
ajutoarelor de stat.
Art.4 (1) Schema are ca scop acordarea de ajutoare de minimis întreprinderilor unice,
respectiv organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federaților de organizații ale
utilizatorilor de apă pentru irigații, care aplică irigații pe suprafețe agricole aflate în amenajări
de irigații, pentru compensarea costurilor cu serviciile prestate de către Agenția Națională de
Îmbunătățiri Funciare sau de către alți prestatori de acest tip de servicii, respectiv pentru
energia electrică consumată și apa pentru irigații livrată până la stațiile de punere sub presiune
ale beneficiarilor.
(2) Acordarea compensațiilor prevăzute la alin.(1) are la bază facturile reprezentând
energia electrică și apa pentru irigații, emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri
Funciare sau de către alți prestatori de acest tip de servicii pe numele beneficiarilor, aferent
campaniilor de irigații ale anilor 2017, 2018 și 2019.
CAPITOLUL II – Beneficiari, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar şi
modalitatea de acordare a ajutorului
Art. 5. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile unice definite la
art.3, respectiv organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federațiile de organizații
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ale utilizatorilor de apă pentru irigații, care aplică irigații în campaniile anilor 2017, 2018 și
2019 pe baza contractelor multianuale/sezoniere de livrare de apă pentru irigații, sau a
abonamentelor de utilizare/exploatare a resurselor de apă și a contractelor de vânzarecumpărare de energie electrică, încheiate pentru aducțiunea principală de irigații, cu Agenția
Națională de Îmbunătățiri Funciare sau cu alți prestatori de acest tip de servicii.
Art.6. Ajutoarele de minimis se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele
condiţii cumulative de eligibilitate:
a) dețin facturi pentru contravaloarea energiei electrice, respectiv a apei pentru irigații, emise
de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, prin filialele sale teritoriale, sau de către
alți prestatori de acest tip de servicii;
b) fac dovada existenței unui cont cu destinație specială deschis la Trezoreria Statului, care va
fi utilizat numai pentru plata facturilor emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri
Funciare, sau de către alți prestatori de acest tip de servicii, precum și a unui Contract de
mandat de debitare directă încheiat cu Trezoreria Statului;
c) nu datorează dobânzi și penalități de întârziere la plată pentru neachitarea din culpa proprie
a facturilor în termenul scadent al obligațiilor de plată emise de către Agenția Națională de
Îmbunătățiri Funciare, sau de către alți prestatori de acest tip de servicii.
Art. 7 (1). Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se
exprimă sub forma unui grant, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis.
(2) Valoarea totală a sprijinului financiar care se acordă unui beneficiar pe perioada de
aplicare a prevederilor prezentei hotărâri nu depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 200.000
euro, respectiv suma de 900.000 lei, pentru fiecare beneficiar.
(3) Pe parcursul perioadei de aplicare a schemei, sprijinul financiar se determină, se
calculează și se acordă fiecărui beneficiar al schemei de ajutor de minimis, în tranșe sau o
singură dată, până la concurența valorii totale prevăzute la alin(2), în funcţie de
factura/facturile pentru energie electrică și apă pentru irigații emise de către Agenția Națională
de Îmbunătățiri Funciare, sau de către alți prestatori de acest tip de servicii.
Art.8 (1) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis pentru perioada 20172019 este de 90.000,00 mii lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) Suma anuală alocată pentru plata ajutorului de minimis în anii 2017, 2018, respectiv
2019, este de 30.000,00 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare
anual aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinațiepe anii
2017, 2018 și 2019.
(3) Sumele reprezentând contravaloarea facturilor pentru energie electrică și apă
determinate la plată și calculate până la concurența valorii totale prevăzute la art.7 alin(2)
pentru fiecare beneficiar, care nu se acordă în anul de cerere, se acordă de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în anul următor anului de cerere,
cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
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CAPITOLUL III – Reguli procedurale
Art.9 (1) În vederea solicitării ajutorului de minimis reglementat prin prezenta
hotârâre, beneficiarii menţionaţi la art. 5 au obligația îndeplinirii următoarelor proceduri:
a) deschiderea unui cont cu destinație specială la Trezoreria Statului, care va fi utilizat numai
pentru plata facturilor emise de către filiala teritorială a Agenției Naționale de Îmbunătățiri
Funciare sau de către alți prestatori de acest tip de servicii, cu care au încheiat contractul de
livrare apă pentru irigații, sau abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă și
contractul de vânzare-cumpărare de energie electrică, după caz.
b) încheierea unui Contract de mandat de debitare directă a conturilor menționate la lit.a), cu
sumele corespunzătoare facturilor emise de către furnizorii de servicii de irigații, în favoarea
și în contul acestora, respectiv al filialelor teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri
Funciare sau al altor prestatori de acest tip de servicii;
c) notificarea filialelor teritoriale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare furnizoare de
servicii de irigații, sau a altor prestatori de acest tip de servicii, cu informațiile detaliate cu
privire la îndeplinirea măsurilor cuprinse la lit.a) și b);
(2) Comisioanele/costurile de administrare a conturilor cu destinație specială deschise la
Trezoreria Statului în scopul prevăzut de prezenta hotărâre, precum și dobânzile și penalitățile de
întârziere la plată pentru neachitarea din culpa proprie a facturilor în termenul scadent al
obligațiilor de plată emise de către prestatorii de servicii de irigații, se suportă din surse proprii
ale titularilor de cont.
Art.10 (1) În aplicarea prezentei scheme de ajutor de minimis, filialele teritoriale ale
Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, sau alți prestatori de acest tip de servicii, au
obligația îndeplinirii următoarelor proceduri:
a) pe baza contractului /abonamentului încheiat cu beneficiarul, a comenzii beneficiarului,
precum și a procesului - verbal de confirmare a volumului de apă pompată pentru irigații, după
caz, emit lunar facturi pe numele beneficiarilor, aferent lunii precedente;
b) notifică lunar Trezoreria Statului la care beneficiarii au deschis contul bancar cu destinație
specială, cu privire la emiterea facturilor, prin transmiterea de informații referitoare la
beneficiari, data și numărul facturilor și valoarea acestora.
c) întocmesc lunar Situația centralizatoare a facturilor emise, conform modelului prevăzut în
anexa nr.1.
(2) Situațiile centralizatoare prevăzute la alin.(1) lit.c) se transmit însoțite de copiile
facturilor emise, certificate pentru conformitate cu originalul de către emitent, la Direcțiile
pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, pe a căror rază administrativ
teritorială se află suprafețele cuprinse în amenajările de irigații pe care organizațiile
utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federațiile de organizații ale utilizatorilor de apă
pentru irigații aplică irigații. Filialele teritoriale transmit Situațiile centralizatoare și la Agenția
Națională de Îmbunătățiri Funciare.
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Art.11 Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare are obligația îndeplinirii
următoarelor proceduri:
a) asigură controlul modului de îndeplinire a obligațiilor care revin filialelor sale teritoriale,
conform art.10;
b) pe baza Situațiilor centralizatoare comunicate de către filialele teritoriale, întocmește lunar
Situația centralizatoare a facturilor emise de fiecare filială, conform modelului prevăzut în
anexa nr.2, pe care o transmite la direcția tehnică de specialitate din cadrul Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Art.12 (1) Organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federațiile de
organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, depun lunar, pentru luna anterioară, cererea
de ajutor minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr.3.
(2) Pentru prima lună de cerere, solicitarea de ajutor de minimis se depune însoţită de
următoarele documente:
a) împuternicire/procură şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a contractului pentru prestarea serviciilor de irigații;
c) dovada contului bancar cu destinație specială;
b) copie a contractului de mandat de debitare directă a contului cu destinație specială, încheiat
cu instituția de credit;
(3) Cererile lunare de ajutor de minimis și documentele însoțitoare, se depun la
Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, pe a căror rază
administrativ teritorială se află suprafețele cuprinse în amenajările de irigații pe care
organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federațiile de organizații ale utilizatorilor
de apă pentru irigații aplică irigații. Documentele prevăzute la alin.(2) lit.a) se pot transmite în
format electronic, la adresa de e-mail:carte.identitate@madr.ro.
(4) În situaţia în care solicitantul irigă suprafeţe de teren care sunt situate în amenajări
de irigații situate în judeţe diferite, cererile de sprijin financiar se depun la direcția pentru
agricultură județeană pe care se află cea mai mare suprafață.
Art.13 (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
înregistrează documentele în Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar
prevăzut de schema de ajutor de minimis, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4,
verifică conformitatea datelor înregistrate, calculează, determină şi aprobă sumele aferente
reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se asigură
că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, potrivit art.7
alin. (2).
(3) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmesc
Situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea ajutorului de minimis, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit direcției tehnice de specialitate din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea verificării corespondenței cu datele
din Registrul Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare.
(4) Pe baza verificărilor, direcția tehnică de specialitate transmite la Direcţia Generală Buget
Finanţe și Fonduri Europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Situațiile
centralizatoare prevăzute la alin.(3).
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Art.14(1) Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizează solicitările formulate de către direcţiile pentru
agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti și transmite Ministerului Finanţelor
Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 6.
Art.15 (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii
creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide și repartizează
creditele bugetare direcţiillor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv al municipiului București virează
sumele cuvenite în conturile beneficiarilor deschise la Trezoreria Statului, conform legislaţiei
în vigoare și încarcă informațiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.
Art.16 (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei
hotărâri, care se publică pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(2) Registrele de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei
hotărâri, precum și documentele justificative ale sprijinului acordat se păstrează pe o perioadă de 10 ani
fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
Art. 17 (1) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei hotărâri sunt avute în
vedere pentru a fi deduse din orice schemă viitoare de ajutor de stat aprobată pentru aceleaşi
costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru
respectivul ajutor de stat.
(2) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către
beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente solicitării ajutorului
prevăzut de schema de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzute la alin. (2), se recuperează de la
beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin specialiştii din cadrul direcţiilor
pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti care fac parte din Oficiul de
reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, verifică permanent modul de respectare
a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar
prevăzut de schema de ajutor de minimis.
Art. 18 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM - MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis în agricultură, în sectorul de irigații”
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale Pentru campania de irigaţii a anului 2016, Agenția Națională de
Îmbunătățiri Funciare a pregătit pentru irigat o suprafaţă de peste
790 mii ha.
Cu toate acestea, organizațiile/federațiile utilizatorilor de apă și
alți beneficiari, au încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri
Funciare contracte multianuale și sezoniere, pentru o suprafață
totală de 344 mii ha, deci pentru circa 43% din suprafața
funcționabilă.
Totodată, la începutul campaniei de irigații 2016, Agenția
Națională de Îmbunătățiri Funciare a efectuat probe tehnologice
a capacității de transport apă (prima umplere a canalelor) pentru
o suprafață de circa 350 mii ha.
Până în prezent, din suprafața contractată, s-au aplicat udări
cumulate pe o suprafață de circa 300 mii ha, din care udarea I pe
circa 150 mii ha.
În condițiile manifestării accentuate a fenomenului de secetă
pedologică, care a afectat suprafețe semnificative de culturi și
urmare informării Guvernului privind stadiul derulării campaniei
de irigații 2016, s-a stabilit că Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale va efectua o evaluare a costurilor necesare
pentru a încuraja irigarea, cel puțin în zonele în care aceasta este
posibilă și va prezenta în ședința Guvernului un set de măsuri
concrete.
Față de cele stabilite, pentru a stimula creșterea suprafețelor care
se irigă, precum și pentru a compensa efectele secetei pedologice
asupra culturilor, a fost identificată posibilitatea de gestionare a
situaţiilor de urgenţă generate de seceta pedologică, prin
instituirea unei scheme multianuale de ajutor “de minimis”
pentru organizațiile / federațiile utilizatorilor de apă, care aplică
irigații pe suprafețe agricole din amenajări de irigații. Schema se
aplică în toată țara, pe perioada 2017-2019.
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În acest sens, se impune elaborarea de către Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale a proiectului de Hotărâre a
Guvernului prin care se aprobă schema de ajutor de minimis în
agricultură, în sectorul de irigații.
2. Schimbări preconizate

Prezentul proiect de act normativ instituie o schemă transparentă
de ajutor de minimis, în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18
decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis,
Schema are ca scop acordarea de ajutoare de minimis
întreprinderilor unice, respectiv organizații ale utilizatorilor de
apă pentru irigații și/sau federații de organizații ale utilizatorilor
de apă pentru irigații, care aplică irigații pe suprafețe agricole
aflate în amenajări de irigații în campaniile de irigații 2017, 2018
și 2019, pentru compensarea costurilor cu serviciile prestate de
către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, sau de către
alți prestatori de acest tip de servicii respectiv pentru energia
electrică consumată și apa pentru irigații livrată până la stațiile
de punere sub presiune ale beneficiarilor.
Acordarea compensațiilor are la bază facturile reprezentând
energia electrică și apa pentru irigații, emise de către Agenția
Națională de Îmbunătățiri Funciare sau de către alți prestatori de
acest tip de servicii, pe numele beneficiarilor, aferent
campaniilor de irigații 2017,2018 și 2019.
Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt organizații ale
utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federații de organizații
ale utilizatorilor de apă pentru irigații, care aplică irigații pe baza
contractelor multianuale/sezoniere încheiate cu Agenția
Națională de Îmbunătățiri Funciare sau cu alți prestatori de acest
tip de servicii.
Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de
minimis se exprimă sub forma unui grant, potrivit art. 3 alin. (6)
din Regulamentul de minimis.
Valoarea totală a sprijinului financiar pentru fiecare beneficiar,
nu depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 200.000 euro pe
durata celor trei exerciţii financiare, respectiv suma de 900.000
lei.
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Pe parcursul perioadei de aplicare a schemei, sprijinul financiar
se determină, se calculează și se acordă fiecărui beneficiar al
schemei de ajutor de minimis, în tranșe sau o singură dată, până
la concurența valorii totale de 900.000 lei, în funcţie de
factura/facturile pentru energie electrică și apă pentru irigații
emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, sau
de către alți prestatori de acest tip de servicii
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Secţiunea 3 Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
- se compensează efectele manifestării incidentelor climatice
1. Impactul macroeconomic
(seceta pedologică excesivă) prin asigurarea creșterii
suprafețelor irigate pe care se află culturi agricole, situate pe
teritoriul organizațiilor și/sau federațiilor de utilizatori de apă
pentru irigații, cu efecte benefice asupra nivelului calitativ și
cantitativ al recoltelor
- schema de minimis se aplică pe întreg teritoriul României,
pentru organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau
federațiile de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații
care au încheiat contracte pentru prestarea serviciilor de irigații
-crește gradul de funcționalitate a infrastructurii de irigații, din
amenajările
interioare
de
irigații
aflate
în
proprietatea/administrarea organizațiilor de îmbunătățiri
funciare, respectiv federațiilor de organizații de îmbunătățiri
funciare,
11. Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ vizează acordarea unor ajutoare de
operare, specifice activităților desfășurate de întreprinderile
beneficiare ale schemei.
Hotărârea instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.
1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea
articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis.
În conformitate cu prevederile art.3, alin.(1) din Regulamentul
de minimis, prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de
notificare prevăzută la art. 108, alin. (3) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.

2. Impactul asupra mediului
de afaceri
21. Impactul asupra sarcinilor

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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administrative
22.Impactul asupra
întreprinderilor mici și
mijlocii
3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Impactul asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis pentru perioada 2017-2019 este de
90.000,00 mii lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Suma anuală alocată pentru plata ajutorului de minimis este de 30.000,00 mii lei și se asigură de la
bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale cu această destinație în anii 2017, 2018 și 2019.
Secţiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor Nu este cazul
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare
ce vor fi modificate sau
abrogate, ca urmare a intrării
în vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmează
a fi elaborate în vederea
implementării noilor
dispoziţii.
Nu este cazul
11.Compatibilitatea
proiectului de act normativ cu
legislația
în
domeniul
achizițiilor publice
Prezentul proiect de act normativ instituie o schemă transparentă
2. Conformitatea proiectului
de ajutor de minimis, în conformitate cu prevederile
de act normativ cu legislaţia
Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18
comunitară în cazul
decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din
proiectelor ce transpun
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de
prevederi comunitare
minimis,
3.Măsuri normative necesare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
aplicării directe a actelor
normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de
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Justiţie a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din
care decurg angajamente
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor Convenţiei
europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la
aceasta, ratificate de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului
Secţiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au avut loc
consultări cu Organizaţii de Îmbunătăţiri Funciare(OIF),
de consultare cu organizaţii
Federaţii de Organizaţii de Îmbunătăţiri Funciare (FOIF),
neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
implicate
2.Fundamentarea alegerii
Structurile consultate în procesul de elaborare al proiectului de
organizaţiilor cu care a avut
act normativ sunt reprezentative în domeniul îmbunătățirilor
loc consultarea, precum şi a
funciare
modului în care activitatea
acestor organizaţii este legată
de obiectul proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului
nr.521/2005 privind
procedura de consultare a
structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului
nr.750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare Consiliului
Concurenței și Consiliului Legislativ
de către:
a)Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare
a Ţării
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c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Secţiunea 7 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului
de act normativ
1. Informarea societăţii civile În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost
îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003 privind
cu privire la necesitatea
transparenţa decizională.
elaborării proiectului de act
normativ
Acţiunea de informare publică se face prin afişarea pe site-ul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2.Informarea societăţii civile
cu privire la eventualul
impact asupra mediului în
urma implementării
proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii
biologice
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Secţiunea 8 Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în Instituţia publică responsabilă cu implementarea măsurilor
aplicare a proiectului de act cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul Agriculturii
normativ de către autorităţile şi Dezvoltării Rurale, prin Direcțiile pentru agricultură județene,
administraţiei publice centrale respectiv a municipiului București
şi /sau locale – înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea
competenţelor
instituţiilor
existente
Nu este cazul
2. Alte informaţii

6

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre privind aprobarea schemei
“Ajutor de minimis în agricultură, în sectorul de irigații”, pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Achim IRIMESCU

AVIZĂM FAVORABIL,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI CONCURENȚEI
Bogdan M. CHIRIȚOIU

MINISTRUL FINANŢELOR
PUBLICE

MINISTRUL AFACERILOR
EXTERNE

Anca Dana DRAGU

Lazăr COMĂNESCU

MINISTRUL JUSTIŢIEI
Raluca Alexandra PRUNĂ
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