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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

  

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei 

"Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum 

și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

  

 

 2.1. Sursa proiectului de act normativ: inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

   

2.2. Descrierea situaţiei actuale 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 a fost aprobată schema "Ajutor de minimis pentru aplicarea 

programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare 

și control al acesteia în anul 2022, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al 

Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul 

(UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019. 

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este 

de 3.000 euro/ha și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei. 

 Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate 

depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, 

respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, 

conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Plata se acordă 

proporțional cu suprafața efectiv cultivată. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 a fost alocată suma de 22.263,750 mii lei, reprezentând 

echivalentul a maximum 4.500 mii euro. 

 

Potrivit datelor operative transmise de directiile pentru agricultură judetene, în Program s-au înscris 

1.445 potențiali beneficiari, cu o suprafață estimate de 1.750 hectare. 

 

In condițiile în care toti beneficiarii înscriși în Program îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute 

de hotarâre, se estimează că suma alocată nu este suficientă si este necesară suplimentarea acesteia în 

vederea achitării potentialelor obligatii de plată către beneficiari, astfel: 

 

Suma alocată potrivit art. 8 de 22.263,750 mii lei asigură efectuarea plăților pentru 1.500 hectare, de 

unde rezultă că, pentru diferența de 250 hectare este necesară suplimentarea resurselor financiare 

necesare aplicării  cu suma de 3.800 mii lei, reprezentând echivalentul a 750 mii euro (250 x 3000 

euro), astfel încât să se asigure plata întregii suprafețe eligibile plantată cu usturoi în cadrul 

programului. 

 

http://lege5.ro/App/Document/gm4donjzha/regulamentul-nr-1408-2013-privind-aplicarea-articolelor-107-si-108-din-tratatul-privind-functionarea-uniunii-europene-ajutoarelor-de-minimis-in-sectorul-agricol?d=2022-10-20
http://lege5.ro/App/Document/gm2doojzgy/tratat-privind-functionarea-uniunii-europene?pid=64095282&d=2022-10-20#p-64095282
http://lege5.ro/App/Document/gm2doojzgy/tratat-privind-functionarea-uniunii-europene?pid=64095294&d=2022-10-20#p-64095294
http://lege5.ro/App/Document/gmzdcmjug43a/regulamentul-nr-316-2019-de-modificare-a-regulamentului-ue-nr-1408-2013-privind-aplicarea-articolelor-107-si-108-din-tratatul-privind-functionarea-uniunii-europene-ajutoarelor-de-minimis-in-sectorul-a?d=2022-10-20


2 
 

În acest sens, este necesară modificarea corespunzătoare a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 

pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției 

de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022. 

 

2.3. Schimbări preconizate 

 

Prezenta hotărâre modifică art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei 

"Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru 

stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022, prin modificarea resurselor 

financiare necesare achitării obligațiilor de plată către potențialii beneficiari ai schemei de ajutor de 

minimis înscriși în Program, de la 22.263,750 mii lei, la 26.063,750 mii lei și respectiv echivalentul de 

4.500 mii euro, la 5.268,064 mii euro.  

 

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre 

sunt în sumă 26.063,75 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 5.268,064 mii euro şi se asigură 

din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022, la capitolul 83.01 

"Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către 

instituţii publice", direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură 

sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 

vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli", iar suma de 3.800 

mii lei a fost asigurată în baza Ordonanței Guvernului 19/2022  cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2022, fiind evidențiate corespunzător în situația operativă a sumelor cuprinse în cadrul art. 

40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”, privind formele de sprijin acordate prin intermediul 

direcțiilor agricole județene. 

2.4. Alte informaţii*) 

Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

  

 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului 

normativ 

Fermierii vor primi ajutorul de minimis pentru Programul de susținere a producției de usturoi. 

 

 3.2. Impactul social 

Sprijinirea fermierilor ar putea avea ca efecte echilibrarea balanței veniturilor și cheltuielilor, astfel 

ameliorându-și nivelul de trai, menținându-se în activitate și evitându-se depopularea spațiului rural. 

 

 3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

Nu este cazul. 

 

 3.4. Impactul macroeconomic 

Nu este cazul 

 

 3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici 

Nu este cazul 

 

 3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Ajutoarele de stat din agricultură sunt excluse de la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea 

și completarea Legii concurenței nr. 21/1996,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

20/2015, cu modificările ulterioare. 

https://stsmail.ro/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp330502/00162677.htm
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 3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

Modificările și completările propuse vor contribui dezvoltarea afacerilor de familie, la creșterea 

veniturilor producătorilor  de usturoi.  

 

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător 

Nu este cazul. 

 3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării 

Nu este cazul  

 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

Nu este cazul. 

 

 3.9. 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), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 

        

 - în mii lei (RON) - 

 Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii patru ani 

Media pe 

cinci ani 

 1 2 3 4 5 6 7 

 
4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din 

care: 

- - - - - - 

 

1. buget de stat, din acesta: 

1. impozit pe profit 

2. impozit pe venit 

- - - - - - 

 
1. bugete locale 

1. impozit pe profit 

- - - - - - 

 
1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 

1. contribuţii de asigurări 

- - - - - - 

 
d) alte tipuri de venituri 

(Se va menţiona natura acestora.) 

- - - - - - 

 
4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

- - - - - - 

 

1. buget de stat, din acesta: 

1. cheltuieli de personal 

2. bunuri şi servicii 

- - - - - - 

 

1. bugete locale: 

1. cheltuieli de personal 

2. bunuri şi servicii 

- - - - - - 

 

1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 

1. cheltuieli de personal 

2. bunuri şi servicii 

- - - - - - 

 
d) alte tipuri de cheltuieli 

(Se va menţiona natura acestora.) 

- - - - - - 

 
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

- - - - - - 

 b) bugete locale - - - - - - 

 
4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 
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4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor 

bugetare 

- - - - - - 

 
4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

 

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor 

bugetare, a următoarelor documente: 

 

1. fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată; 

2. declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile 

strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli 

prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

 

Nu este cazul 

 

4.8. Alte informaţii 

 

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în 

sumă 26.063,75 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 5.268,064 mii euro, şi se asigură din bugetul 

aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022, la capitolul 83.01 "Agricultură, 

silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 

51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", direcţiilor pentru 

agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 

83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea 

producătorilor agricoli",  măsurile cuprinse în proiectul de act normativ neavând un impact bugetar asupra 

bugetului aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

  

 

 5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

 b Nu este cazul 

 

 5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul. 

 

 5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun  

sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)  

Nu este cazul. 

 

 5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

Nu este cazul. 

 

 5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE  

Nu este cazul. 

 

 5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Nu este cazul. 

 

 5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate  

Nu este cazul. 

 

 5.6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 
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Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

  

 

 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 

Nu este cazul. 

 

 6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte 

organisme implicate 

Nu este cazul 

 

 6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale 

Nu este cazul. 

 

 6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte 

normative 

Nu este cazul 

 

 6.5. Informaţii privind avizarea de către: 

 a) Consiliul Legislativ 

 b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

 c) Consiliul Economic şi Social 

 d) Consiliul Concurenţei 

 e) Curtea de Conturi 

 

Se avizează de Consiliul Legislativ. 

 

 6.6. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

  

 

 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată. Acţiunea de informare s-a realizat prin afişarea proiectului pe site-ul Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale, www.madr.ro, la data de …………………2022. 

 

 7.2. 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. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ 

  

 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ  

Proiectul de act normativ se implementează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin direcțiile 

pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, centrele județene/locale APIA și Oficiile 

județene fitosanitare. 

http://www.madr.ro/
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8.2. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

 

În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind modificarea art. 8 din Hotărârea 

Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de 

susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al 

acesteia în anul 2022, pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

 
 

                                                                        Petre DAEA 
 

 

 

                                                                 

 

                                                                  Avizăm favorabil: 

                              

  

MINISTRUL FINANȚELOR                               MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE         

 

                                                                                                     

        Adrian CÂCIU                                                                   Bogdan AURESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

        VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI 

 

INFRASTRUCTURII 

 

 

 

SORIN MIHAI GRINDEANU 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI, 

 

 

                                                        MARIAN CĂTĂLIN PREDOIU 

 

 

 


