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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/470 al Comisiei din 23 martie 2022

privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de porc și stabilirea în avans a valorii ajutorului, prevederile art. 4

alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor

ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, precum și cele ale art. 17 lit. h)

din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei

organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79,

(CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — (1) Se acordă ajutor financiar operatorilor

economici care respectă prevederile Regulamentului delegat

(UE) 2016/1.238 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a

Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European

și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și

ajutoarele pentru depozitarea privată și ale Regulamentului de

punere în aplicare (UE) 2016/1.240 al Comisiei din 18 mai 2016

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE)

nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în

ceea ce privește intervenția publică și ajutorul pentru

depozitarea privată și care îndeplinesc condițiile prevăzute la

art. 2 alin. (2) și art. 3 din Regulamentul de punere în aplicare

(UE) 2022/470 al Comisiei din 23 martie 2022 privind acordarea

de ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de porc și

stabilirea în avans a valorii ajutorului.

(2) Ajutorul financiar pentru depozitarea privată a cărnii de

porc proaspete sau refrigerate se asigură din prevederile

bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

pe anul 2022 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură,

piscicultură și vânătoare”, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din

fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar

2014—2020”, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare

Agricolă (F.E.G.A)”.

Art. 2. — Valoarea totală a ajutorului financiar, prevăzut la

art. 1 alin. (1), stabilit în avans pentru depozitarea privată a cărnii

de porc proaspete sau refrigerate este în limita sumei de

373.071,660 lei, reprezentând echivalentul în euro al sumei de

75.400 euro, cursul de schimb fiind cel anunțat de Banca

Centrală Europeană, potrivit prevederilor Regulamentului

delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de

completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește

agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară,

verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea

monedei euro, respectiv 4,9479 lei pentru 1 euro.

Art. 3. — Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) se

acordă pentru cererile depuse în perioada stabilită potrivit

prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de punere în

aplicare (UE) 2022/470 al Comisiei din 23 martie 2022, numai

pentru cantitățile de carne de porc proaspătă sau refrigerată

depozitată după depunerea cererilor menționate anterior.

Art. 4. — Cantitatea minimă eligibilă pentru acordarea

ajutorului financiar este de 10 tone per cerere pentru produse

dezosate și 15 tone per cerere pentru alte produse.

Art. 5. — Categoriile de produse eligibile pentru ajutorul

financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) și sumele corespunzătoare

pentru fiecare perioadă de depozitare, potrivit prevederilor

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/470 al Comisiei

din 23 martie 2022, sunt prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. — Cuantumul garanției necesare în conformitate cu

art. 4 lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.238 este egal

cu 20% din cuantumurile ajutorului prevăzute în coloanele 3—6

din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 7. — (1) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,

denumită în continuare APIA, este autoritatea competentă

pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. (1).

(2) APIA întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și

Dezvoltării Rurale centralizatorul cu beneficiarii și sumele

cuvenite.

(3) În baza centralizatorului cu beneficiarii și sumele

cuvenite, transmis de APIA, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării

Rurale transmite Ministerului Finanțelor cererea de deschidere

a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare

cu sumele solicitate pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1

alin. (1).

(4) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor

bugetare de către Ministerul Finanțelor, din bugetul Ministerului

Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA,

care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite

în conturile solicitanților, potrivit legislației în vigoare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cornel Feruță,

secretar de stat

București, 18 august 2022.
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ANEXĂ

C A T E G O R I I L E  D E  P R O D U S E  E L I G I B I L E

pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) din hotărâre 

și sumele corespunzătoare pentru fiecare perioadă de depozitare

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 817/18.VIII.2022

3

(1)

Se poate acorda ajutor și pentru semicarcase prezentate sub formă de bucăți Wiltshire, adică fără cap, maxilar superior, falcă, picioare, coadă,

osânză, rinichi, mușchi file, omoplat, stern, coloana vertebrală, os pelvian și diafragmă.

(2)

Spinările și ceafa pot avea sau nu șorici, dar stratul de grăsime de pe acestea nu poate depăși 25 mm grosime.

(3)

Cantitatea contractată poate conține orice combinație a produselor menționate.

(4)

Prezentate în același fel ca produsele încadrate la codul NC 0210 19 20.

(5)

Țesut adipos proaspăt care se acumulează sub șorici și aderă la acesta, indiferent de partea de porc de la care provine; dacă este prezentat cu șorici,

greutatea țesutului adipos trebuie să depășească greutatea șoriciului.

Categorii de produse Produse pentru care se acordă ajutor

Cuantumul ajutorului 

pentru o perioadă 

de depozitare de 

(euro/tonă)

Cantități pentru care 

se solicită ajutor depozitare

privată carne porc 

(tone)

Valoare totală ajutor 

(euro)

Valoare

garanție

(euro)

60 

de 

zile

90 

de 

zile

120 

de 

zile

150 

de 

zile

60 

de 

zile

90 

de 

zile

120 

de 

zile

150 

de 

zile

60 

de 

zile

90 

de 

zile

120 

de 

zile

150 

de 

zile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Categoria 1

ex 0203 11 10

Semicarcase fără picioarele anterioare, coadă, rinichi, fleică

și șira spinării

(1)

Carcase întregi de animale de până la 20 kg

270 286 301 317

Categoria 2

ex 0203 12 11

ex 0203 12 19

ex 0203 19 11

ex 0203 19 13

Jamboane

Spete

Părți anterioare

Spinări, cu sau fără ceafă, sau numai ceafă separată, spinări

cu sau fără cotlet

(2) (3)

326 341 357 372

Categoria 3

ex 0203 19 55

Picioare, spete, părți anterioare, spinări cu sau fără ceafă

sau numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet,

dezosate

(2) (3)

377 392 407 423 200 75.400 15.080

Categoria 4

ex 0203 19 15

Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular 282 297 313 327

Categoria 5

ex 0203 19 55

Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular, fără șorici și coaste 348 361 375 389

Categoria 6

ex 0203 19 55

Părți tranșate din „mijloc”, cu sau fără șorici sau grăsime,

dezosate

(4)

279 293 306 320

Categoria 7

ex 0209 10 11

Slănină cu sau fără șorici

(5)

157 168 180 190

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal

Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 2022 de acordare a unor

ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele agricole,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Prezenta hotărâre stabilește acordarea unor

ajutoare de adaptare pe baza unei scheme de susținere

financiară, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv

asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din

sectorul vegetal, pentru cheltuieli angajate cu achiziția de

resurse materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau

produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în

anul 2022 pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu

arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri

pentru vin, care utilizează eficient resursele, gestionează

nutrienții și aplică metode de producție favorabile mediului și

climei prin activitatea agricolă de întreținere a plantațiilor pe care

o desfășoară.

(2) Prezenta schemă respectă prevederile Regulamentului

delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 2022 de

acordare a unor ajutoare excepționale de adaptare

producătorilor din sectoarele agricole, publicat în Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene, seria L, nr. 96 din 24 martie 2022.

(3) Autoritățile competente responsabile cu implementarea

schemei sunt Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,

denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale,

respectiv centrele județene și locale/al municipiului București.



Art. 2. — Grantul financiar reprezintă suma care se acordă

pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada

24 februarie 2022 — 12 august 2022 pentru achiziția de resurse

materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau produse de

protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022

activităților pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu

arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri

pentru vin.

Art. 3. — (1) Schema se aplică pe întreg teritoriul României,

pentru producătorii agricoli care utilizează suprafețe cu plantații

pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații

viticole pe rod cu struguri pentru vin, potrivit cererii unice de plată

2022, de minimum 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv

și achiziționează resursele materiale necesare.

(2) Cheltuielile în legătură cu plățile prevăzute de prezenta

schemă se efectuează până la data de 30 septembrie 2022.

Art. 4. — În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au

următoarele semnificații:

a) resurse materiale — produse fertilizante și/sau produse

de protecție a plantelor și/sau motorină;

b) beneficiarii schemei — producătorii agricoli, persoane

fizice și/sau persoane juridice și/sau grupuri de producători sau

organizații de producători și/sau persoane fizice autorizate,

întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite

potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind

desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu

modificările și completările ulterioare, precum și

organismele/organizațiile de testare a soiurilor, de cercetare,

respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-

dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic

sau de modul lor de finanțare, al căror scop principal este de a

realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau

dezvoltare experimentală, testarea noilor soiuri pentru

introducerea în cultură, precum și de a-și face cunoscute

rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie,

după caz, care sunt înregistrați în Registrul agricol, Registrul

unic de identificare, alte evidențe funciare, care utilizează

suprafețe cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi

și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, individual

sau în forme de asociere conform legislației în vigoare.

Art. 5. — Beneficiarii prezentei scheme trebuie să

îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate cumulative:

a) să solicite ajutorul excepțional prevăzut de prezenta

hotărâre;

b) să fie înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și

Intervenție pentru Agricultură cu cererea unică de plată 2022 cu

suprafețe declarate de teren cu plantații pomicole pe rod și/sau

cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri

pentru vin, prevăzute la codurile prevăzute în anexa nr. 1;

suprafețele declarate se încadrează în intervalul de la minimum

0,1 ha inclusiv până la maximum 200 ha inclusiv;

c) să achiziționeze resurse materiale pe bază de documente

justificative, precum documente fiscale, respectiv factură, bon

fiscal, din care să rezulte datele de identificare ale solicitantului,

respectiv numele și prenumele/denumirea, în perioada

24 februarie 2022 — 12 august 2022;

d) să mențină suprafața aferentă culturilor pentru care

beneficiază de ajutor excepțional, în anul de cerere 2023.

Art. 6. — (1) Beneficiarii care îndeplinesc condițiile de

eligibilitate prevăzute la art. 5 depun/transmit la centrele

locale/județene APIA, respectiv al municipiului București, unde

au depus cererea unică de plată 2022, o cerere de solicitare a

ajutorului excepțional, conform modelului prevăzut în anexa

nr. 1, însoțită de următoarele documente:

a) copie a documentelor justificative de achiziție de la

furnizori a resurselor materiale necesare, respectiv produse

fertilizante, motorină, produse de protecție a plantelor, după caz,

emise în perioada 24 februarie 2022 — 12 august 2022;

b) copie document coordonate bancare, în condițiile în care

coordonatele bancare sunt diferite față de coordonatele bancare

înscrise în cererea unică de plată 2022; copiile documentelor de

identificare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la

APIA pentru anul de cerere 2022 rămân valabile și pentru

acordarea ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre, dacă nu au

fost modificări față de acestea.

(2) Cererile și documentele prevăzute la alin. (1) se

depun/transmit începând cu data intrării în vigoare a prezentei

hotărâri și până la data de 2 septembrie 2022 inclusiv.

(3) Cererea de solicitare a ajutorului, însoțită de documentele

prevăzute la alin. (1), poate fi transmisă la centrele

locale/județene APIA, respectiv al municipiului București și prin

fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail.

(4) Documentele depuse/transmise în copie de către

beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi

datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.

Art. 7. — Dovada menținerii suprafeței aferente culturilor care

beneficiază de ajutor excepțional, potrivit art. 5 lit. d), se

realizează de către beneficiari prin depunerea cererii unice la

APIA în anul de cerere 2023, cu excepția succesiunilor și a

contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol, precum

și a cazurilor de forță majoră prevăzute în Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și

a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în

anii 2021 și 2022, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 41/2022.

Art. 8. — (1) Grantul financiar unitar este în cuantum de

875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata

de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu

prevederile art. 1 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE)

2022/467.

(2) Resursele financiare totale necesare implementării

schemei de ajutor sunt de 126.150,673 mii lei, echivalentul

sumei de 25.490,649 mii euro stabilit în conformitate cu

prevederile art. 1 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE)

2022/467, care se asigură astfel:

a) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de

12.745,3245 mii euro, finanțare externă nerambursabilă din

cuantumul de 25.490.649 euro pus la dispoziția statului român

potrivit anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467;

b) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de

12.745,3245 mii euro, de la bugetul de stat în conformitate cu

prevederile art. 2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 și în

limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului

Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație.
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(3) Suma care se acordă beneficiarilor este obținută din

înmulțirea grantului financiar unitar prevăzut la alin. (1), exprimat

în lei/hectar, cu suprafața declarată cu plantații pomicole pe rod

și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu

struguri pentru vin, din cererea unică de plată 2022 de minimum

0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv, exprimată în hectare

și nu poate depăși valoarea maximă de 175.000 lei/beneficiar.

(4) Dacă suma de plată stabilită conform alin. (3) este mai

mare decât valoarea totală a documentelor justificative depuse

pentru resursele materiale achiziționate, se aprobă suma

reprezentând valoarea totală a documentelor justificative.

(5) În situația în care valoarea totală a documentelor

justificative depuse pentru resursele materiale achiziționate este

mai mare decât suma de plată stabilită potrivit alin. (3), se

aprobă suma stabilită potrivit alin. (3).

(6) În cazul în care suma totală de plată care se acordă

tuturor beneficiarilor determinată conform alin. (3)—(5)

depășește resursele financiare totale prevăzute la alin. (2),

suma cuvenită fiecărui beneficiar se reduce proporțional.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul în care

resursele financiare totale prevăzute la alin. (2) depășesc suma

totală de plată care se acordă tuturor beneficiarilor determinată

conform alin. (3)—(5), diferența rămasă se distribuie

proporțional tuturor beneficiarilor cu respectarea prevederilor

alin. (3).

Art. 9. — Centrele județene/locale ale APIA, respectiv al

municipiului București verifică beneficiarii care au

depus/transmis o cerere de solicitare a ajutorului, cu privire la

îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 5 și

documentele justificative prevăzute la art. 6, iar nerespectarea

acestora atrage după sine neeligibilitatea solicitantului la

acordarea ajutorului excepțional.

Art. 10. — În termen de zece zile lucrătoare de la expirarea

perioadei prevăzute la art. 6 alin. (2), centrele județene ale APIA,

respectiv al municipiului București verifică, stabilesc sumele și

beneficiarii, întocmesc și transmit la APIA central situația

centralizatoare cu beneficiarii eligibili și sumele aferente

ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli care au

achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022, conform

modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 11. — (1) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea

centralizatoarelor prevăzute la art. 10, APIA central întocmește

și transmite la Direcția generală buget-finanțe și fonduri

europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

situația centralizatoare cu sumele aferente ajutorului acordat

producătorilor agricoli care au achiziționat resurse materiale

necesare în anul 2022, conform modelului prevăzut în anexa

nr. 3.

(2) După primirea situației centralizatoare, Direcția generală

buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului

Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor

cererea de deschidere a creditelor bugetare însoțită de situația

centralizatoare cu sumele aferente ajutorului acordat

producătorilor agricoli care au achiziționat resurse materiale

necesare în anul 2022, conform modelului prevăzut în anexa

nr. 4.

(3) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a

deschiderii creditelor bugetare, Direcția generală buget-finanțe

și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și

Dezvoltării Rurale deschide și repartizează credite bugetare

APIA central, care la rândul său virează sumele cuvenite în

contul beneficiarilor, conform legislației în vigoare.

Art. 12. — (1) În cazul în care, după efectuarea de către

structurile APIA a controalelor administrative, se constată

nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 5 și 7, beneficiarii

schemei sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului.

(2) În considerarea prevederilor alin. (1), dacă suma plătită

este mai mare decât suma rezultată eligibilă după efectuarea

controalelor, diferența dintre acestea reprezintă sprijin necuvenit

și se recuperează cu aplicarea prevederilor legale, iar suma

rezultată eligibilă după efectuarea controalelor se compară cu

valoarea totală a documentelor justificative depuse pentru

resursele materiale achiziționate, caz în care se aplică

prevederile art. 8 alin. (4).

Art. 13. — Recuperarea sumelor prevăzute la art. 12 se

realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente

acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum

și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 14. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.



*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. 
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ANEXA Nr. 1*)

C E R E R E

de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal

(model)
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*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 2*)

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Centrul județean .....................

Operator de date cu caracter personal: 9596

Nr. de înregistrare ..................

Data .................

S I T U A Ț I E  C E N T R A L I Z A T O A R E

cu beneficiarii și sumele aferente ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli 

care au achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022

(model)

Bun de plată pentru suma de ............... lei

Director executiv, 

............................

(semnătura)
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Nr. 

crt.

Județul Nr. de beneficiari

Valoarea ajutorului excepțional

(lei)

1 Alba

2 Arad

3 Argeș

4 Bacău

5 Bihor

6 Bistrița-Năsăud

7 Botoșani

8 Brașov

9 Brăila

10 Buzău

11 Caraș-Severin

12 Călărași

13 Cluj

14 Constanța

15 Covasna

16 Dâmbovița

17 Dolj

18 Galați

19 Giurgiu

20 Gorj

21 Harghita

22 Hunedoara

23 Ialomița

24 Iași

25 Ilfov

26 Maramureș

27 Mehedinți

28 Mureș

29 Neamț

30 Olt

31 Prahova

32 Satu Mare

33 Sălaj

34 Sibiu

35 Suceava

36 Teleorman

37 Timiș

38 Tulcea

39 Vaslui

40 Vâlcea

41 Vrancea

42 București

Total general:

Director general,
..............................
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ANEXA Nr. 3

S I T U A Ț I E  C E N T R A L I Z A T O A R E

cu sumele aferente ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli 

care au achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022

(model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Operator de date cu caracter personal: 9596

Nr. de înregistrare ...............

Data ...............



Nr.

crt.

Județul Nr. de beneficiari

Valoarea ajutorului excepțional cuvenit

(lei)

1 Alba

2 Arad

3 Argeș

4 Bacău

5 Bihor

6 Bistrița-Năsăud

7 Botoșani

8 Brașov

9 Brăila

10 Buzău

11 Caraș-Severin

12 Călărași

13 Cluj

14 Constanța

15 Covasna

16 Dâmbovița

17 Dolj

18 Galați

19 Giurgiu

20 Gorj

21 Harghita

22 Hunedoara

23 Ialomița

24 Iași

25 Ilfov

26 Maramureș

27 Mehedinți

28 Mureș

29 Neamț

30 Olt

31 Prahova

32 Satu Mare

33 Sălaj

34 Sibiu

35 Suceava

36 Teleorman

37 Timiș

38 Tulcea

39 Vaslui

40 Vâlcea

41 Vrancea

42 București

Total general:

Director general,
............................

ANEXA Nr. 4
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția generală buget finanțe și fonduri europene

Se aprobă.

Ordonator principal de credite,
�������.

S I T U A Ț I E  C E N T R A L I Z A T O A R E

cu sumele aferente ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli 

care au achiziționat resurse materiale necesare în anul 2022

(model)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 817/18.VIII.2022
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

O R D I N

privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 

nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare 

a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin 

în sectorul vitivinicol 2019—2023

Văzând Referatul de aprobare nr. 238.803 din 4.08.2022 al Direcției generale politici agricole și al Agenției de Plăți și

Intervenție pentru Agricultură,

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014

privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării

rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții,

eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin

în sectorul vitivinicol 2019—2023, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2019, cu modificările

și completările ulterioare, se modifică și se completează după

cum urmează:

1. La punctul 3 subpunctul 3.4, după litera c) se

introduce o noua literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) în tranșe, în cazul implementării parțiale a programelor

potrivit prevederilor subpct 4.4, iar costurile imobilizărilor

necorporale stabilite în conformitate cu prevederile pct. 6

subpct. 6.3 să fie proporționale cu costurile tranșei solicitate;”.

2. La punctul 4, subpunctele 4.4—4.6 se modifică și vor

avea următorul cuprins: 

„4.4. Prin excepție de la prevederile subpct. 4.3, termenul-

limită prevăzut la subpct. 4.3 pentru implementarea integrală a

programelor de către beneficiari se extinde la 31 iulie 2025

inclusiv, cu condiția ca aceste programe să fi fost implementate

parțial până la 15 octombrie 2023 inclusiv, cheltuielile efectuate

să reprezinte cel puțin 30% din totalul cheltuielilor planificate și

efectuarea parțială a plăților se realizează de către A.P.I.A. până

la 15 octombrie 2023 inclusiv, iar efectuarea plăților aferente

implementării integrale a programelor se realizează de către

A.P.I.A., în funcție de termenul maxim de finalizare a

programelor, până la 15 octombrie 2025 inclusiv.

4.5. Termenul prevăzut la subpct. 2.4 se corelează și se

încadrează în termenele-limită prevăzute la subpct. 4.3 sau 4.4. 

4.6. În cazul programelor care se implementează integral

până la data de 31 iulie 2025 inclusiv, beneficiarul depune la

A.P.I.A., până la data de 31 iulie 2023, inclusiv pentru sprijinul

acordat în avans, documentele justificative, conform Ghidului

solicitantului, cu privire la cheltuielile efectuate la zi care să

reprezinte cel puțin 30% din totalul cheltuielilor planificate în

cadrul programului.”

3. La punctul 4, după subpunctul 4.6 se introduce un nou

subpunct, subpunctul 4.6.1, cu următorul cuprins: 

„4.6.1. În cazul sprijinului financiar acordat în avans,

documentele justificative, doveditoare ale implementării parțiale,

respectiv ale cheltuielilor efectuate la zi care să reprezinte cel

puțin 30% din totalul cheltuielilor planificate în cadrul

programului, se depun fără a însoți o cerere de plată și sunt

verificate administrativ de către A.P.I.A.”

4. La punctul 6, după subpunctul 6.5.1 se introduc două

noi subpuncte, subpunctele 6.5.2 și 6.5.3, cu următorul

cuprins: 

„6.5.2. La depunerea programelor de investiții, solicitantul are

în vedere termenele prevăzute la subpct. 5.5 și 5.6 pentru

completarea corespunzătoare a cotei procentuale aferente

contribuției Uniunii Europene în cadrul cererii pentru acordarea

sprijinului financiar, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme

metodologice.

6.5.3. Termenul privind obligativitatea cheltuirii totale a

avansului nu poate depăși termenul-limită conform prevederilor

subpct. 4.5.”

5. La punctul 6, subpunctul 6.13 se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„6.13. În cazul plăților necuvenite, beneficiarul trebuie să

ramburseze sumele acordate, potrivit prevederilor Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea

și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente

acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.”

6. La punctul 6, după subpunctul 6.13 se introduc trei noi

subpuncte, subpunctele 6.14—6.16, cu următorul cuprins: 

„6.14. A.P.I.A., prin realizarea controalelor administrative și

la fața locului, verifică respectarea condițiilor stabilite pentru

acordarea și efectuarea plăților.

6.15. În cazul implementării parțiale a programului, respectiv

cheltuielile efectuate de către beneficiar reprezintă cel puțin 30%

din totalul cheltuielilor planificate, cu excepția sprijinului acordat

în avans, A.P.I.A efectuează plata aferentă acestor cheltuieli

parțiale până la 15 octombrie 2023 inclusiv, după verificarea

administrativă a documentelor.

6.16. Pentru plățile parțiale realizate potrivit prevederilor

subpct. 6.15 verificarea la fața locului se realizează la cererea

depusă de beneficiar pentru acordarea sprijinului financiar, la

finalizarea programului.”

7. Anexa nr. 3 la normele metodologice se modifică și se

înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Petre Daea

București, 17 august 2022.

Nr. 240.
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ANEXĂ*)
(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

C E R E R E

pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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