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ORDIN 

Nr. 1353/ 03.09.2018 

pentru instituirea schemei de ajutor de minimis ”Împrumuturi cu partajarea 
riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală” 

 

în baza prevederilor: 

- Programului 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 și 
completările ulterioare; 

- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilirea unor dispoziţii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr. 352 din 24.12.2013, cu modificările ulterioare;  

luând în considerare prevederile: 

- Acordului de finanţare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi Fondul European de Investiţii, semnat la 28 
noiembrie 2017; 

- 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, 
cu modificările ulterioare, 
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- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de Avizul Consiliului Concurenţei nr. 11397 din 30.08.2018 și de referatul 
de aprobare  nr. 204028 din 31.08.2018,întocmit de Direcţia generală dezvoltare 
rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, 

 

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanţa 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, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, precum şi ale 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 ulterioare, 

 

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: 

 

Art.1. Se aprobă instituirea schemei de ajutor de minimis "Împrumuturi cu partajarea 
riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală" 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

MINISTRU 

Petre DAEA 
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ANEXĂ 

                                                                             La Ordinul  nr. 1353/03.09.2018 

Schema de ajutor de minimis "Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de 
portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală" 

 

Capitolul I Prevederi generale 

Art. 1 (1) Prezentul ordin instituie schema transparentă de ajutor de minimis   
"Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din Programul 
Național de Dezvoltare Rurală", denumită în continuare schemă. 

(2) Schema vizează tipurile de operațiuni specifice şi categorii de beneficiarii eligibili 
conform fişelor submăsurilor 6.4, "Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de 
activități neagricole", denumită în continuare sM 6.4, aferentă măsurii 6 "Dezvoltarea 
exploataţiilor şi a întreprinderilor", 4.2 “Sprijin pentru investiții în prelucrare 
/comercializare și /sau dezvoltare de produse agricole”, denumită în continuare sM 
4.2 și 4.2a “Investiţii în procesarea /marketingul produselor din sectorul pomicol”, 
denumită în continuare sM 4.2a, aferente măsurii 4 “Investiții în active fizice” din 
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR 2014-
2020. 

Art. 2 Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu 
respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (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, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 
2013, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 
nr.1.407/2013. 

Art. 3 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, 
prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, 
denumită în continuare AM PNDR, are calitatea de furnizor de ajutor de minimis în 
cadrul prezentei scheme. 

(2) Administratorul schemei este desemnat Fondul European de Investiţii, denumit în 
continuare FEI, conform Acordului de finanţare semnat, pe de o parte, de Guvernul 
României reprezentat de MADR, în calitate de Autoritate de Management și de Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, în calitate de 
agenție de plăți şi, pe de altă parte, de FEI. 
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Capitolul II Scopul schemei 

Art. 4 Scopul prezentei scheme constă în facilitarea accesului întreprinderilor la 
finanțarea operaţiunilor eligibile prevăzute de fișele submăsurilor sM 4.2, 4.2a, 6.4 şi 
LEADER aferente, prin intermediul unor împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de 
portofoliu cu finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. 

 

Capitolul III Definiţii 

Art. 5 (1) În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel: 

(a) furnizor al ajutorului de minimis este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR), prin intermediul Autorităţii de Management pentru Programul Național de 
Dezvoltare Rurală (AM PNDR); 

(b) administratorul schemei este Fondul European de Investiţii (FEI), instituție 
financiară europeană,  cu sediul în Luxemburg, 37 B avenue J.F.Kennedy, L-2968, 
Luxemburg,  parte din Grupul Băncii Europene de Investiții; 

(c) Acordul de Finanțare este acordul încheiat la data de 28 noiembrie 2017 între 
Guvernul României, reprezentat de MADR și AFIR, și FEI cu privire la desemnarea 
FEI pentru implementarea instrumentului financiar de împrumut cu partajarea 
riscurilor la nivel de portofoliu, în cadrul PNDR, conform prevederilor 
Regulamentului (UE) nr.1303/2013; 

(d) sub-administratorii schemei sunt intermediarii financiari care vor fi desemnaţi de 
către FEI pe baza unei proceduri de selecţie deschise, transparente și 
nediscriminatorii, care include apelul public pentru expresii de interes, publicat 
pe site- ul FEI; 

(e) apelul public pentru expresii de interes înseamnă o solicitare publică de oferte 
care are ca scop selectarea intermediarilor financiari adecvaţi care vor primi 
fonduri din cadrul PNDR, care se publică pe pagina de web a FEI 
(http://www.eif.org/what_we_do/resources/eafrd-fof-romania/index.htm); 
apelul pentru expresii de interes face parte din procedura de selecție deschisă, 
transparentă și nediscriminatorie a intermediarilor financiari;  

(f) fondul de fonduri (FdF) este instrumentul constituit de FEI, în baza art. 2 punctul 
27 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

(g) împrumutul cu partajarea riscului la nivel de portofoliu (ÎPRP) reprezintă o 
facilitate de împrumut pusă la dispoziția intermediarilor financiari pentru: 
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a. a cofinanța (la o anumită rată de cofinanțare) generarea unui portofoliu 
de tranzacții către beneficiarii care îndeplinesc anumite criterii de 
eligibilitate și  

b. a partaja riscul de credit, aferent portofoliului de tranzacții cu 
beneficiarii, între Intermediarul Financiar și FdF (la o rată de partajare a 
riscului, care este aceeași cu rata de cofinanțare). 

(h) intermediarul financiar înseamnă o bancă sau o altă instituție financiară, fond de 
investiții (inclusiv entitățile cu scop special) sau alt intermediar financiar care 
acordă finanțare beneficiarilor, fie public sau privat, selectat de FEI în urma 
apelului public pentru expresii de interes; 

(i) operaţiune înseamnă setul de acţiuni realizate de beneficiar aprobate de 
intermediarul financiar, în condițiile prezentei scheme; 

(j) tranzacţie înseamnă tranzacţia de acordare de împrumut, care generează noi 
finanţări prin îndatorare, încheiată între un intermediar financiar şi un beneficiar; 

(k) acordul operaţional înseamnă acordul încheiat între FEI şi fiecare dintre 
intermediarii financiari selectați,  în scopul încheierii sau furnizării unuia sau mai 
multor instrumente financiare ca parte a activității fondului de fonduri;  

(l) ajutorul de stat înseamnă orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile 
prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 

(m) ajutorul de minimis - reprezintă orice măsură care îndeplineşte prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013; 

(n) Întreprindere - este orice entitate care desfășoară o activitate economică, 
indiferent de forma juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop 
lucrativ al acesteia; 

(o) întreprinderi micro, mici și mijlocii sau IMM – sunt acele întreprinderi care au mai 
puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 milioane 
euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 
43 milioane euro. Acestea sunt definite astfel: 

i. microîntreprinderea este întreprinderea din categoria IMM-urilor, care are 
mai puţin de 10 angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 
deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 

ii. întreprinderea mică este întreprinderea din categoria IMM-urilor, care are 
între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 
deţine active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 10 milioane euro; 

iii. întreprinderea mijlocie este întreprinderea din categoria IMM-urilor care are 
între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de 
până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu 
depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro; 

O întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din 
capitalul ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau 
indirect, solidar ori individual, de unul sau de mai multe organisme publice. 
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Datele folosite pentru calcularea numărului de angajaţi şi a valorilor 
financiare, perioada de referinţă, precum şi stabilirea modului de calcul al 
acestor date ale unei întreprinderi trebuie să respecte prevederile anexei la 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 124, 20.5.2003, p. 36, coroborate cu 
cele ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 

(p) întreprindere mare sau altă întreprindere este întreprinderea care nu îndeplinește 
criteriile pentru a fi considerată IMM; 

(q) întreprinderea în activitate este întreprinderea care desfăşoară activitate 
economică şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului 
exerciţiu financiar încheiat; 

(r) întreprinderea în dificultate - o întreprindere este considerată a fi în dificultate 
dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:  

(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată1, atunci când mai mult de jumătate 
din capitalul social sub scris2 a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această 
situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate 
celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale 
societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din 
capitalul social subscris;  

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au 
răspundere nelimitată pentru datoriile societății3, atunci când mai mult de jumătate 
din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din 
cauza pierderilor acumulate;  

(iii) o întreprindere care face obiectul unei proceduri colective de insolvență  sau 
îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri 
colective de insolvență la cererea creditori lor săi;  

                                                            
1  Aceasta se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la 
Directiva 2013/34/UE a Parlamentului Europeanși a Consiliului din 26 iunie 2013 privind 
situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale 
anumitortipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului 
(JO L 182, 29.6.2013, p. 19). 
 
2 După caz, „capitalul social” include orice primă de emisiune; 
3 Aceasta se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 
2013/34/UE 
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(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă 
împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și 
face încă obiectul unui plan de restructurare; 

(v). în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 

a) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 
b) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează 
sub valoarea 1,0. 
 

(s) Ajutoare transparente – ajutoarele pentru care este posibilă calcularea ex ante cu 
exactitate a echivalentului subvenţie brută pentru ajutoare, fără a fi necesară 
efectuarea unei evaluări a riscurilor. În cazul unei întreprinderi mari (altă 
întreprindere), ajutoarele care constau în împrumuturi sunt considerate ajutoare de 
minimis transparente atunci când beneficiarul se află într-o situație comparabilă cu 
cea pentru care se conferă un rating de credit de cel puțin B–;  

(ș) întreprinderea unică include, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, cu modificările ulterioare, toate întreprinderile 
între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare: 

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor 
sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi; 

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea 
membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere 
ale unei alte întreprinderi; 

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra 
altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea 
în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori 
din statutul acesteia; 

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte 
întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi 
acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor 
de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la 
care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice; 

(t) fermierul este o persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice sau 
o persoană juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul 
juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, 
care desfăşoară o activitate agricolă; 

(ț) produsele agricole sunt produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia 
produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
1379/2013; 
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(u) prelucrarea produselor agricole înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui 
produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu 
excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea 
pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; 

(v) comercializarea produselor agricole înseamnă deţinerea sau expunerea unui 
produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării ori a oricărei altei 
forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător 
primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a 
produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător 
primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se 
desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi; 

(w) spaţiul rural înseamnă totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-
teritorială, comuna fiind cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5; 

(x) fişa măsurii/submăsurii este secțiunea din cadrul PNDR 2014-2020 prin care se 
implementează o prioritate, asigurând cadrul finanţării operaţiilor din FEADR şi din 
bugetul naţional. 

(2) Prevederile prezentului articol se completează cu definiţiile din: 

a) Regulamentul (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, cu modificările și completările ulterioare, denumit în 
continuare Regulamentul de minimis; 

b) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1.803/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.698/2005  al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

d) Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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e) Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36) 

f) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.182/2016. 

 

Capitolul IV Domeniul de aplicare 

Art. 6 (1) Prezenta schemă se aplică după cum urmează: 

(a) pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare pentru sM 4.2 şi 
4.2a. În cazul sM 4.2a, se va respecta lista arealelor eligible prezentată în Anexa nr. 
4, cu excepția căpșunilor și a culturilor în sere și solarii care vor fi eligibile pe întreg 
teritoriul țării; 

(b) la nivelul spaţiului rural al României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare pentru 
sM 6.4. 

c) pe teritoriul Leader definit ca suprafaţa acoperită de către Grupurile de Acţiune 
Locală finanţate prin PNDR pentru proiectele selectate în cadrul Strategiilor de 
Dezvoltare Locală care răspund obiectivelor submăsurilor 4.2, 4.2a, 6.4. 

(2) Prezenta schemă nu se aplică: 

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 
pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) 
nr.1379/2013; 

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
producţiei primare de produse agricole; 

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: 

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a 
cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau 
introduse pe piaţă de întreprinderile respective; 

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau 
integrală către producătorii primari; 
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d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte 
state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, 
ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie ori destinate 
altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de 
produsele importate. 

(3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele 
excluse, cât şi în unul sau mai multe sectoare ori domenii de activitate incluse în 
domeniul de aplicare, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste 
din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca beneficiarul final în cauză să se 
asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie 
între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de 
aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate 
cu prezenta schemă.  

Art. 7 Domeniile acoperite de prezenta schemă vizează activităţile care se încadrează 
în lista codurilor CAEN eligibile enumerate în Anexa nr. 1 la prezenta schema.  

Art. 8 În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub formă de: 

a) împrumuturi de sine stătătoare pentru proiecte care vizează operațiuni prevăzute 
în Anexa nr. 2.  

b) împrumuturi pentru asigurarea cofinanțării, necesare proiectelor care beneficiază 
de grant derulate în cadrul sM. 4.2, sM. 4.2a (cu excepția celor din schemele de 
ajutor GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru 
procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse 
neagricole” şi „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru 
procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obţinerii de 
produse neagricole”) și sM. 6.4 şi/sau proiectele LEADER care răspund obiectivelor 
submăsurilor 4.2, 4.2a şi 6.4. 

 

Capitolul V Categorii de operaţiuni care pot face obiectul împrumuturilor 

Art. 9 În cadrul schemei pot fi acordate împrumuturi pentru operaţiunile eligibile in 
cadrul sM 4.2, 4.2a, 6.4 prevăzute în Anexa nr. 2. 

Art. 10 Următoarele operațiuni nu pot face obiectul împrumuturilor aferente 
schemei: 

a) cheltuieli specifice activităţilor de prestări servicii agricole; 

b) achiziţionarea de echipamente second-hand; 
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c) cheltuielile legate de producţia și comercializarea produselor vinicole; 

d) investiţii în unităţi de ecarisaj; 

e) cheltuieli pentru înființarea de întreprinderi în conformitate cu art. 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pentru: (i) tinerii agricultori, (ii) activitățile 
neagricole din zonele rurale și (iii) dezvoltarea fermelor mici; 

f) cheltuielile de cofinanţare a proiectelor selectate de către AFIR în cadrul schemelor 
de ajutor GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru 
procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse 
neagricole” şi „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru 
procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obţinerii de 
produse neagricole” și în cadrul schemelor de minimis, aferente sM 4.2 și sM 4.2a. 

 

 

 

Capitolul VI Beneficiarii ajutorului de minimis 

Art. 11 Beneficiarii ajutorului de minimis acordat prin prezenta schemă sunt 
întreprinderile4, care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi condiții specifice de 
eligibilitate prevăzute în prezenta schemă. 

Art.12 (1) Solicitanţii sprijinului prin această schemă trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele criterii generale de eligibilitate: 

a) se încadrează în una din categoriile de beneficiari eligibili conform Anexei nr.3; 

b) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale şi 
nefiscale, inclusiv nu au popriri pe conturile bancare; 

c) nu se află în procedură de închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau 
administrare specială; 

d) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică într-o 
perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv cel acordat 
în baza prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 
100.000 euro pentru întreprinderea cu activităţi de transport rutier de mărfuri în 

                                                            
4 Persoanele fizice neautorizate nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili în cadrul prezentei 
scheme. 
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contul terţilor sau contra cost (cu condiţia ca ajutoarele de minimis să nu fie utilizate 
pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri);  

e) nu sunt  considerate “întreprinderi în dificultate” astfel cum sunt definite la art. 5 
alin.(1) lit.r); 

f) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor 
de stat/de minimis, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată 
integral. 

(2) Pentru sM 4.2 şi 4.2a sprijinul se acordă întreprinderilor (IMM-urilor și 
întreprinderilor mari), inclusiv fermierilor organizați ca întreprindere, conform 
prevederilor legislației naționale în vigoare, în scopul realizării de  investiţii aferente 
domeniilor din Anexa nr.1, Secțiunea A, la prezenta schemă. 

(3) Pentru sM 6.4 sprijinul se acordă pentru investiţii următoarelor categorii de 
solicitanţi: 

a) microîntreprinderilor şi întreprinderilor nonagricole mici existente sau nou-
înfiinţate din spaţiul rural, care creează ori dezvoltă activităţi neagricole în zonele 
rurale şi care au ca obiect activităţile economice din domeniile de diversificare 
prevăzute în Anexa  nr.1, Secțiunea B, la prezenta schemă; 

b) fermierilor sau membrilor unei gospodării agricole, organizați ca întreprindere,  
care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea microîntreprinderii 
sau întreprinderii mici deja existente. 

(4) Pentru Leader, sprijinul se acordă solicitanților eligibili conform Anexei nr.3, 
pentru cofinanțarea investiţiilor selectate în cadrul strategiilor de dezvoltare locală 
care răspund obiectivelor sM 4.2, 4.2a şi 6.4. 

 

CAPITOLUL VII Condiţii de eligibilitate 

Art. 13 (1) Pentru acordarea sprijinului prevăzut la art. 8, lit. b) trebuie respectate 
următoarele condiţii: 

a) proiectul este selectat de către AFIR în cadrul uneia din submăsurile care fac 
obiectul prezentei scheme sau de către Grupul de Acțiune Local în cazul proiectelor 
LEADER; 

b) sprijinul este acordat exclusiv pentru acoperirea cofinanţării private a proiectului 
aferentă cheltuielilor eligibile; 

c) împrumutul nu este utilizat pentru prefinanţarea grantului, respectiv acesta nu 
poate fi utilizat pentru a plăti cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin grant; 
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d) valoarea cumulată a grantului şi a împrumutului nu depăşeşte valoarea totală 
eligibilă a investiției realizate; 

e) grantul nu este utilizat pentru rambursarea sprijinului primit în cadrul prezentei 
scheme; 

f) valoarea maximă a împrumutului se stabileşte în funcţie de valoarea eligibilă a 
proiectului şi intensitatea sprijinului aprobată de către AFIR. 

(2) Pentru acordarea sprijinului în baza art. 8 lit. a): 

a) investiția se încadrează în una din operaţiunile eligible prevăzute în Anexa nr.2 la 
prezenta schema; 

b) solicitantul este viabil din punct de vedere economic, conform evaluării 
intermediarului financiar și nu reprezintă o “întreprindere în dificultate” în înțelesul 
definiției prevăzute la art. 5, alin. (1) lit. r);   

c) investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică 
prin utilizarea biomasei respectă prevederile art. 13 lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 
807/2014 prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%; 

d) în cazul sM 4.2a, investiția se realizează în unitățile administrativ-teritoriale 
prezentate în Anexa nr. 4 la prezenta schema - “Lista arealelor eligibile în cadrul 
Subprogramului tematic”, cu excepția căpșunilor și a culturilor în sere și solarii care 
vor fi eligibile pe întreg teritoriul țării; 

e) în cazul sprijinului prin sM 6.4, investiția este localizată în spaţiul rural; 

f) pentru sM 4.2 și sM 4.2a, echivalentul subvenție brută aferent creditului acordat va 
respecta rata standard a sprijinului public în cadrul submăsurii, respectiv 50% din 
totalul cheltuielilor eligibile; 

g) valoarea împrumutului nu depăşeşte 1.000.000 euro. 

(3) Verificarea condiţiilor de eligibilitate privind beneficiarul şi investiţia se 
realizează de către intermediarii financiari înainte de acordarea sprijinului. 

 

CAPITOLUL VIII Modalitatea de acordare a ajutoarelor 

Art. 14 Ajutorul de minimis se acordă sub formă de împrumuturi, în baza unei cereri 
de împrumut și a unui plan de afaceri sau a altor documente solicitate de către 
intermediarul financiar. FEI, acționând ca FdF, cofinanțează împrumuturile acordate 
de către intermediarii financiari selectați. Proporția de cofinanțare și modalitatea de 
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stabilire a ratei dobânzii se stabilesc prin acordul operațional încheiat între FEI și 
fiecare intermediar financiar.   

Art. 15 Prin procedura de selecție deschisă, transparentă și nediscriminatorie a 
intermediarilor financiari, FEI selectează unul sau mai mulți intermediari financiari  și 
semnează acorduri operaționale cu aceștia. Fiecare intermediar financiar selectat 
acordă întreprinderilor eligibile împrumuturi, pentru care sunt aplicabile regulile 
stabilite de prezenta schemă, respectiv: 

a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate 
depăşi echivalentul în lei, a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru 
întreprinderea cu activităţi de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra 
cost, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi.  

b) întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau 
contra cost pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul schemei pentru activități pe 
care acestea le desfășoară și care se încadrează în codurile CAEN din Anexa nr. 1 la 
prezenta schemă, cu respectarea plafonului menționat la lit. a) și sub condiția 
prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităților sau distincția 
între costuri, pentru a dovedi că activitatea de transport rutier de mărfuri nu 
beneficiază de ajutorul de minimis și că ajutorul de minimis nu este folosit pentru 
achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri; 

c) ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a 
beneficia de acesta este conferit întreprinderii prin semnarea contractului de 
împrumut, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care 
ajutorul de minimis se plăteşte. 

d) pentru ajutoarele de minimis plătite eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se 
actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de 
actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor. 

e) în cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul 
de 200.000 Euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici 
chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în 
plafonul de minimis. 

f)  în cazul fuziunilor societăţilor sau al achizițiilor de părţi sociale, atunci când se 
stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau 
întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare 
toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care 
fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție 
rămân legal acordate. 

g) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi 
separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii 
care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia 
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activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o 
astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe 
baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care 
separarea produce efecte. 

 

CAPITOLUL IX Calcularea echivalentului subvenție brută 

Art. 16 Pentru calculul echivalentului-subvenţie brută se vor aplica prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, conform următoarelor principii:  

a) Echivalentul-subvenţie brută se calculează pentru fiecare împrumut o singură dată 
și se actualizează în cazul modificării sumei sau a maturităţii împrumutului.  

b) Pentru calcularea echivalentului subvenție brută se aplică prevederile art. 4 
alin.(3) lit. c) din Regulamentul de minimis, conform metodologiei prevăzute în Anexa 
nr. 5 la prezenta schemă. 

 

 

CAPITOLUL X Regula cumulului ajutoarelor 

Art.17 (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul de 
minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în acesta din 
urmă. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu 
alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant de 200.000 euro. 

(2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru 
aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de 
finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau 
valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale 
fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de 
Comisia Europeană. 

(3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri 
eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui 
regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia 
Europeană. 

(4) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei scheme se poate combina cu 
sprijinul acordat prin grant în cadrul sub-măsurilor 4.2, 4.2a, 6.4 şi proiectelor Leader 
care răspund obiectivelor acestor sub-măsuri cu condiţia respectării intensităţii 
maxime a sprijinului conform prevederilor PNDR 2014-2020. 
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Art.18 Pentru verificarea respectării regulii de cumul, beneficiarul prezintă la 
intermediarul financiar o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, conform 
modelului din anexa nr. 6 la prezenta schemă, în care menţionează ajutoarele de 
minimis primite de întreprinderea unică din care face parte, dacă este cazul, în 
ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum şi în 
anul fiscal curent, până la depunerea documentaţiei de acordare a finanțării. 

Art.19  Înainte de acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme, 
intermediarul financiar verifică, pe baza declarației pe propria răspundere a 
beneficiarului și în REGAS, dacă întreprinderea unică din care face parte beneficiarul  
a mai obținut alte ajutoare de minimis şi dacă se respectă plafonul de minimis.  

 

CAPITOLUL XI Durata 

Art. 20 (1) Prezenta schemă se aplică de la data adoptării acesteia și până la data 
prevăzută la art.8 din Regulamentul (UE) nr.1407/2013, cu posibilitatea prelungirii 
conform art. 7 alin.(4) din același regulament. 

(2) Data limită de efectuare a plăților este 31 decembrie 2023.    

 

CAPITOLUL XII Bugetul schemei 

Art. 21 (1) Bugetul schemei este de maximum 93.875.487 euro contribuţie publică, 
din care 87.769.438 euro din FEADR, și 6.106.049 EUR de la bugetul de stat.  

(2) Alocarea bugetară anuală indicativă a schemei este următoarea: 

2018 2019 2020 
18.775.097,4 EUR 37.550.194,8 EUR 37.550.194,8 EUR 

 

CAPITOLUL XIII Procedura de implementare a schemei 

Art. 22 (1) În vederea acordării ajutorului de minimis întreprinderea solicitantă va 
depune o cerere de împrumut la unul dintre intermediarii financiari selectați de 
administratorul schemei. 

(2) Intermediarii financiari, în calitate de sub-administratori ai schemei, au 
următoarele atribuții:  
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(a)verifică eligibilitatea întreprinderilor care solicită finanțare şi a investiţiilor 
propuse a fi realizate sau, după caz, dacă  AFIR a selectat proiectul pentru finanţare 
pentru una din măsurile aferente schemei; 

(b)calculează echivalentul subvenţie brută şi verifică respectarea regulilor de cumul 
de ajutoare de minimis pentru întreprinderile eligibile; 

(c)informează beneficiarii în legătură cu valoarea ajutorului de minimis, cu  referire 
expresă la prevederile Regulamentului de minimis; 

(d)  înregistrează informațiile legate de contractele de finanțare încheiate cu 
beneficiarii și plățile de ajutoare în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 
7 zile lucrătoare de la acordarea / plata ajutoarelor, în conformitate cu Regulamentul 
privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui 
Consiliului Concurenţei nr. 437/2016. 

(e)recuperează ajutoarele de minimis, în cazul în care documentele şi informaţiile 
furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau 
false. 

(f)   ofera informațiile necesare în termenele stabilite prin procedurile AFIR pentru 
împrumuturile combinate cu grant în vederea respectării regulilor cumulului pe 
întreaga perioada de implementare a proiectului. 

(3) Echivalentul subvenției brute al împrumutului acordat prin instrumentul financiar 
va respecta prevederile Regulamentului de minimis cu privire la sprijinul de minimis, 
maximum 200.000 euro/ beneficiar, respectiv 100.000 pentru întreprinderea care 
efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor ori contra cost în ultimii 3 ani 
fiscali. 

(4) Ȋn cazul în care o întreprindere beneficiază de sprijin combinat, prin grant, 
respectiv prin ÎPRP, AFIR se va asigura că este respectată rata maximă a intensităţii 
sprijinului aplicabilă proiectului/beneficiarului ȋn cauză conform PNDR prin deducerea 
echivalentului subvenţie brut din valoarea grantului, inclusiv pe parcursul derularii 
proiectului. 

Art. 23 Intermediarii financiari, prin care se derulează ÎPRP, nu beneficiază de 
ajutoare prin implementarea instrumentului financiar instituit prin prezenta schemă, 
având în vedere că procedura de selectare a Intermediarilor financiari de către FEI 
este deschisă, transparentă, proporțională, nedescriminatorie și obiectivă, evitând 
conflictul de interese, ținând cont de criteriile și principiile care stau la baza PNDR 
precum și de experiența și capacitatea financiară a solicitanților, în vederea 
maximizării utilizării eficiente a resurselor puse la dispoziția FdF. În acest scop, 
intermediarii financiari selectaţi în vederea implementării ÎPRP trebuie să transfere 
integral orice avantaj beneficiarilor (avantajul financiar al contribuției PNDR este 
transmis integral destinatarilor finali sub forma unei reduceri a ratei dobânzii, 
proporțional cu partea din împrumut finanțată din Program). FEI, prin acordurile 
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operaționale, va solicita fiecărui intermediar financiar să asigure respectarea 
cerinţelor schemei de ajutor de minimis și va monitoriza implementarea acordurilor 
operaționale. 

 

CAPITOLUL XIV Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme 

Art. 24 Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în 
baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu 
prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, 
pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175/2007. 

Art. 25 MADR, în calitate de furnizor al ajutorului de minimis, va încărca prezenta 
schemă în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data intrării în vigoare a Ordinului pentru instituirea acesteia. 

Art. 26 (1) Intermediarii financiari păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor 
acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima 
alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie 
să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de 
legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare 
ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, 
originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc. 

(2) Intermediarii financiari transmit în timp util la FEI toate informaţiile necesare 
raportării către Consiliul Concurenţei/Comisia Europeană/AFIR/MADR a ajutoarelor de 
minimis acordate. 

Art. 27 (1) Intermediarii financiari au obligaţia de a supraveghea permanent 
ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se 
impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin 
legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv. 

(2) MADR, prin AM PNDR, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la FEI, are 
obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare 
pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul 
prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, 
pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007. 

(3) Administratorul schemei are obligaţia de a pune la dispoziţia MADR, prin AM PNDR, 
în formatul şi termenul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în 
vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de minimis 
ce îi revin ca responsabilitate. 
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Art. 28 (1) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de 
către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare 
şi, după caz, să facă verificări la faţa locului. 

(2) În cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de 
minimis, acesta va transmite valori estimative. 

(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, 
rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de 
raportare. 

(4) MADR prin AM PNDR va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta 
schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din 
Ordonanţa 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.20/2015, 
cu modificările ulterioare. 

Art. 29 În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MADR va transmite 
acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în 
termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră 
necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme. 

Art. 30 (1) Beneficiarii au obligaţia de a pune la dispoziţia intermediarilor financiari, 
în formatul şi în termenul solicitate de către aceștia, toate datele şi informaţiile 
necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca 
responsabilitate acestora. 

(2) Beneficiarii trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost 
acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de 
minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile 
necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de 
acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, 
costurile/cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării 
ajutorului, originea acestuia, metoda de calcul al ajutoarelor acordate. 

 

CAPITOLUL XV Recuperarea ajutorului de minimis 

Art.31 (1)Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către intermediarul 
financiar, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2014, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.20/2015, cu modificările 
ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu 
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modificări şi completări prin Legea nr.142/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată 
de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită 
potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015  
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248L din 
data de 24 septembrie 2015. 

 

CAPITOLUL XVI Dispoziţii finale 

Art. 32 Textul prezentei scheme este publicat integral pe pagina web a MADR la 
adresa: www.madr.ro . 

Art. 33 Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta schemă. 


