
 

 

 

ORDIN 

Nr. _________ din ___________ 2021 

 

pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale nr. 1353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis ”Împrumuturi cu 

partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală”  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. __________din ___________2021 întocmit de Direcţia 

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

Rurală şi Avizul Consiliului Concurenţei nr.________/__________________, 

Ținând seama de prevederile: 

- Regulamentului (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; 

- 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 

și completările ulterioare; 

- Regulamentului (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de 

modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri 

specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de 

investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19; 

- Regulamentului (UE) nr. 2220/2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de 

garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
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1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea 

regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce 

priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022;   

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 și completările 

ulterioare; 

- 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 și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 9 alin. (5) și (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 și 

completările ulterioare; 

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul:  

ORDIN 

Art. I Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1353/ 2018 pentru instituirea 

schemei de ajutor de minimis ”Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

783 din 12 septembrie 2018,  se modifică și se completează, după cum urmează: 
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1. La articolul 5, alineatul (1) litera r) se elimină. 

      2.   La articolul 8, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

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

sau/şi pentru fond de rulment.” 

3. La articolul 12, alineatul (1) litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”e) întreprinderea nu face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile 

prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea 

creditorilor săi;” 

4. La articolul 12, după alineatul (4) se adaugă un nou alineat, alin. (5), cu următorul 

cuprins: 

” (5) Sprijinul excepţional, pentru întreprinderile afectate de criza provocată de pandemia de COVID-

19, pentru fond de rulment, se acordă IMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea într-unul din 

domeniile enumerate în Anexa nr.1, Sectiunea A şi, respectiv  microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici din spaţiul rural  care au obiect activităţile economice din domeniile de diversificare prevăzute 

în Anexa  nr.1, Secțiunea B, la prezenta schemă. ” 

5. La articolul 13 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, lit.a1) cu 

următorul cuprins: 

” a1) în cazul sprijinului excepţional pentru fond de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza 

provocată de pandemia de COVID-19, solicitantul desfăşoară activități sprijinite prin sub-măsurile 

4.2, 4.2a sau 6.4, conform listei de coduri CAEN prevăzute în Anexa 1; în acest scop, activitățile 

desfășurate trebuie să reprezinte mai mult de 50% din cifra de afaceri netă aferentă anului  2019.” 

6. La articolul 13, alineatul (2), literele b), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

” b) solicitantul este viabil din punct de vedere economic, conform evaluării intermediarului 

financiar;  

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



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, cu 

excepţia sprijinului excepţional pentru fond de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza 

provocată de pandemia de COVID-19; 

g) valoarea împrumutului nu depăşeşte 1.000.000 euro, iar în cazul sprijinului excepţional pentru 

fond de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19, 

200.000 euro. ” 

7. Articolul  14 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 

” Art. 14 (1) 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 stabilire a ratei dobânzii se stabilesc prin acordul 

operațional încheiat între FEI și fiecare intermediar financiar.   

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) pentru sprijinul excepţional pentru fond de rulment 

acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19, solicitantul nu 

trebuie să prezinte un plan de afaceri nou sau actualizat ori documente și dovezi echivalente care să 

permită verificarea faptului că sprijinul furnizat prin instrumentul financiar a fost utilizat în scopul 

preconizat.” 

      8. La articolul 15, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”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. În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți 

sau contra cost ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru 

transportul rutier de mărfuri. 

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  alte activități pe care acestea le desfășoară 



și care se încadrează în codurile CAEN din Anexa nr. 1 la prezenta schemă, cu respectarea plafonului 

de 200.000 euro 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;” 

9. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

” (2) Data limită de efectuare a plăților este 31 decembrie 2025.” 

     10.  Anexa nr. 1 la schemă, ”CODURI CAEN”, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la 

prezentul ordin. 

     11. Anexa nr. 2 la schemă, ”OPERAȚIUNI ELIGIBILE”, se modifică și se înlocuiește cu 

anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

     12. Anexa nr. 3 la schemă, ”BENEFICIARI ELIGIBILI”,  se modifică și se înlocuiește cu 

anexa nr. 3  la prezentul ordin. 

Art. II – Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

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

 

MINISTRU, 

Nechita - Adrian OROS   

 

 


