
MINISTERUL AGRICULTURII 
51 DEZVOLTĂRII RURALE 

ORDIN 

Nr. ____ din _____ 2020 

pentru modificarea anexei Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 

nr. 1198/ 2018 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării 

regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi 

marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole" în cadrul 

PNDR 2014-2020 

A vând în vedere Referatul de aprobare nr. ___ din _____ 2020 întocmit de Direcţia 

Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală, schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, 

inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea 

obţinerii de produse neagricole" şi Avizul Consiliului Concurenţei nr ............. ./ ............. ; 

Ţinând seama de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de 

punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, 

astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/1084 al Comisiei din 14 iunie 2017 şi ale 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/ 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 

stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor: 

- art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 

Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 



Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul 

ORDIN 

Art. I - Anexa Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1198/ 2018 pentru aprobarea 

schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în 

sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse 

neagricole" în cadrul PNDR 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 

505 din data de 20 iunie 2018, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 28 

(1) Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, angajată

pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 70,5 milioane euro contribuţie publică pentru 

sM4.2. 

(2) Sprijinul public nerambursabil se compune din:

- max. 85% contribuţie europeană - FEADR şi min. 15% contribuţie naţională de la bugetul de stat

pentru regiunile de dezvoltare ale României, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov; 

- max. 75% contribuţie europeană - FEADR şi min. 25% contribuţie naţională de la bugetul de stat

pentru regiunea Bucureşti-Ilfov. 

(3) Contribuţia europeană şi contribuţia naţională de la bugetul de stat pot fi revizuite în funcţie de

modificările PNDR 2014-2020 care se aprobă de Comisia Europeană." 

2. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

" Art.29 

Numărul maxim estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul prezentei 

scheme este de 165 beneficiari pentru sM4.2." 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

MINISTRU, 

Nechita-Adrian OROS 




