GUVERNUL ROMANIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea unei scheme temporare de
ajutor de stat în agricultură
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 pct.13 şi alin.(1) al art.5
din Ordonanţa Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor
de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă normele metodologice de aplicare a schemei temporare de ajutor de stat în
sectorul producţiei primare de produse agricole, care constă în subvenţionarea ratei accizei pentru
motorina utilizată în agricultură.
Art.2-(1) Pentru motorina utilizată în anii 2013 şi 2014 la efectuarea lucrărilor mecanizate
în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, se stabileşte o rată a accizei
de 21,00 euro/1000 litri.
(2) Diferenţa dintre rata accizei standard de la titlul VII - Accize şi alte taxe speciale din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi rata accizei
reduse conform alin(1), se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare, a cărui valoare se
determină în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor,
potrivit legii.
(3) Ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă anual, pentru cantităţile de motorină
achiziţionate în anul 2013 şi utilizate pentru lucrările mecanizate în agricultură până la 31
decembrie 2013, respectiv achiziţionate în anul 2014 şi utilizate pentru lucrările mecanizate în
agricultură până la 31 decembrie 2014, inclusiv, în limita cantităţilor maxime anuale, defalcate
pentru sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa la prezenta
hotărâre.
(4) În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de
ajutor de stat depăşesc cantităţile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, cuantumul plăţilor se
reduce proporţional.
Art.3 Autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei temporare de ajutor
de stat reglementată de prezenta hotărâre, este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene/al municipiului Bucureşti/centrele
locale.
Art.4-(1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre sunt cei
prevăzuţi în cuprinsul dispoziţiilor art.3 lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind
măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli,
începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu
completările ulterioare.
(2) Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme, dacă se
angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform
Ordonanţei de Urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în termen de 90 zile

lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare prevăzut la
alin.(1) al art.5.
Art.5-(1) Beneficiază de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, orice solicitant care
depune la autoritatea competentă o cerere de acord prealabil pentru finanţare, iar aceasta confirmă
în scris, sub rezerva verificărilor ulterioare, acordul pentru solicitarea finanţării.
(2) Pentru anul 2013, cererea se depune în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri, iar pentru anul 2014, cererea se depune în cursul lunii decembrie 2013.
(3) Cererea va conţine cel puţin informaţii cu privire la suprafeţele de teren, inclusiv pe
structura de culturi şi/sau efectivele de animale/păsări/albine/viermi de mătase, pe care le
exploatează şi/sau lucrările de imbunătăţiri funciare pe care le execută în cursul anilor 2013,
respectiv 2014.
(4) În cazul beneficiarilor prevăzuţi la alin.(2) al art.4, la cerere se ataşează un angajament
care va preciza că în termen de 90 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul
prealabil pentru finanţare, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerţului; în caz de neprezentare în termen a acestui document, solicitantul este exclus de la
schema de finanţare.
(5) Cererea se depune, după caz, astfel:
a) la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului
Bucureşti pe raza cărora sunt situate exploatatiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat,
sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.
b) la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului
Bucureşti la care au fost depuse cererile de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în
cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în
agricultură.
Art.6-(1) În vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal,
zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, beneficiarii achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi
solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.
(2) Ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă anual, pe baza cererilor formulate
de beneficiarii prevăzuţi la art.4 pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare, care se
depun la autoritatea competentă în primele două luni următoare anului pentru care se solicită
rambursarea.
(3) Cererile sunt însoţite de documentele fiscale prevăzute la alin.(1)
Art.7-(1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al
municipiului Bucureşti analizează solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate,
determină cantităţile de motorină pentru care se aplică ajutorul de stat acordat sub formă de
rambursare, precum şi valoarea acestuia şi întocmesc situaţii centralizatoare pe care le transmit
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite la Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente
cantităţilor de motorină determinate la plată.
(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice
situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.
(4) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare,
din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform
legislaţiei în vigoare.

Art.8 Suma totală alocată acestei scheme de ajutor de stat se aprobă anual în conformitate
cu art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea
ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, şi se asigură de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anii 2014 şi 2015.
Art.9 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează procedurile specifice de
implementare şi control precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de
stat reglementată de prezenta hotărâre, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.10–(1) Acordarea ajutorului de stat reglementat de prezenta hotărâre prin furnizarea de
date înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate, care nu sunt reale, corecte,
complete şi perfect valabile, atrag obligaţia beneficiarului la plata sumelor primite ca ajutor de stat
acordat sub formă de rambursare, cu aplicarea prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului
nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate
producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
74/2010, cu completările ulterioare.
(2) Fapta prevăzută la alin.(1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
5.000 lei la 20.000 lei.
Art.11 Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzută la art.10 se fac de către
reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ai Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, care au obligaţia de a verifica modul de respectare a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.12 Prevederile art.10 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.13 Prezenta hotărâre este în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului
96/2003/CE de restructurare a cadrului comunitar pentru impozitarea electricităţii şi produselor
energetice, în special art.8 lit. a) si b) şi ale Tabelului B al Anexei I, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 283 din 31 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, precum şi cu
prevederile art.1 alin.(2) al Directivei Consiliului 95/60/CE privind marcarea fiscală a motorinei şi
kerosenului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 291 din 6 decembrie
1995.
Art.14 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data emiterii deciziei Comisiei Europene de
autorizare a acordării ajutorului de stat.
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Anexa
Cantităţile maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de
rambursare
Nr.
crt.
I
II
III

SPECIFICARE
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic
Sectorul Imbunătăţiri funciare
TOTAL
Specificare

Sector vegetal
Cereale
Orez
Leguminoase boabe
Oleaginoase
Cartof
Sfeclă de zahăr
Tutun şi hamei
Plante medicinale si aromatice
Legume cultivate în camp
Legume cultivate în spaţii protejate
Pepeni verzi şi galbeni
Flori si plante ornamentale
Ciuperci
Păşuni naturale, fâneţe naturale, pajişti temporare
Plante de nutreţ + însilozare
Livezi
Căpşun, alţi arbuşti fructiferi
Viţa de vie
Teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru alte culturi
permanente
Pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantaţii portaltoi,
altele
Plante energetice nonalimentare
Sector zootehnic
Păsări
Porc
Bovine
Ovine, caprine
Albine şi viermi de mătase
Îmbunătăţiri funciare
Instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice

Cantităţi maxime
de motorină
(litri)
386.854.407
42.966.222
3.063.558
432.884.187
Consum specific
(UM)
78 litri/ha
96 litri/ha
78 litri/ha
78 litri/ha
150 litri/ha
139 litri/ha
140 litri/ha
100 litri/ha
148 litri/ha
75 litri/ha
150 litri/ha
100 litri/ha
80 litri/tonă
30 litri/ha
130 litri/ha
130 litri/ha
65 litri/ha
125 litri/ha
150 litri/ha
40 litri/ha
100 litri/ha
39 litri/UVM
6 litri/ UVM
56 litri/ UVM
6,75 litri/ UVM
18 litri/ familie/cutie
50 litri/1000 mc apă

