
GUVERNUL  ROMÂNIEI                                                        
 

HOTĂRÂRE 
 
 

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor 
funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005 

 
 
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată şi al art. V din Legea nr. 136/2022 pentru 
modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea art. III 
alin. (1), (11) și (3) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activității de îmbunătățiri funciare, 
  
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. I - Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.1872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 
februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 
urmează:  
 
1. La articolul 81 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(5) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data 
încheierii sezonului de irigații se stabilește cota de până la 50% pentru decontarea cheltuielilor 
aferente consumului de energie electrică necesar funcţionării agregatelor sau a echipamentelor pentru 
irigaţii, în funcţie de valoarea maximă a plafonului prevăzut la alin. (4) alocat pentru anul în curs, în 
baza propunerilor transmise de către Agenţie.” 
 
2. La articolul 81 alineatul (6) se abrogă. 
 
3. După articolul 81 se introduce un nou articol, art. 811 cu următorul cuprins: 
„Art. 811 (1) Cheltuielile, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar 
funcţionării sistemelor de irigații locale, independente de infrastructura de îmbunătăţiri funciare 
aparţinând domeniului public sau privat al statului sau sistemelor amplasate în afara unui teritoriu 
distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigaţii prin unul sau mai multe puncte de livrare a 
apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat 
al statului, se suportă din bugetul Agenţiei, în limita sumelor alocate cu această destinaţie din bugetul 
ministerului, în condițiile prevăzute la art. 81 alin. (4)-(5). 
(2) Procedura privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie 
electrică necesar funcţionării sistemelor prevăzute la alin. (1) este stabilită în anexa nr. 4 la 
prezentele norme metodologice.” 
 
4. Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 93. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.” 
 
5. După Anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 4 având cuprinsul prevăzut în anexa care 
face parte din prezenta hotărâre. 
 
Art. II (1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (5) și ale art. 811 alin. (1) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 
2006, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, 
în anul 2022 decontarea cotei aferentă cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru 
irigații se realizează astfel: 
a) până la data de 30 septembrie 2022, pentru cheltuielile aferente consumului de energie electrică 
pentru irigații în perioada de până la 30 iunie 2022, care se suportă din bugetul Agenției Naționale de 
Îmbunătățiri Funciare, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
b) până la data de 15 decembrie 2022 pentru cheltuielile aferente consumului de energie electrică 
pentru irigații realizat în perioada 1 iulie-30 octombrie 2022, care se suportă din bugetul Agenției 

https://lege5.ro/App/Document/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?d=2021-06-14


Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
(2) Pentru decontarea cotei în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se procedează după cum 
urmează: 
a) în termen de zece zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii transmit către 
filialele teritoriale ale Agenţiei Naționale de Îmbunătățiri Funciare facturile pentru contravaloarea 
energiei electrice consumate pentru irigaţii până la data de 30 iunie 2022, însoțite de următoarele 
documente: 
i) declarația pe propria răspundere prin care confirmă faptul că sumele care se vor solicita spre 
decontare reprezintă cheltuieli aferente consumului de energie electrică necesar funcţionării acestor 
sisteme, la aplicarea primei udări; 
ii) comanda de apă înregistrată la filialele teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, 
după caz; 
iii) proces-verbal pentru stabilirea cantităţii de energie electrică consumată pentru irigaţii pentru 
fiecare loc de consum/punct de livrare pentru care a fost emisă factura, încheiat între beneficiari şi 
reprezentanții filialelor teritoriale ale Agenţiei Naționale de Îmbunătățiri Funciare; 
b) în două zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. a) Agenţia Națională de Îmbunătățiri 
Funciare transmite situaţia centralizată a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigaţii cu 
propunerea privind valoarea cotei procentuale la direcția de specialiate din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea emiterii ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale pentru stabilirea cotei aferentă cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru 
irigații, în limita sumei alocată cu această destinație din bugetul ministerului; 
c) în 5 zile de la aprobarea ordinului prevăzut la lit. b) beneficiarii transmit documentele justificative 
privind sumele facturate/refacturate potrivit cotei stabilite; 
d) în 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c) Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 
transmite centralizatorul general către Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor bugetare necesare 
efectuării plăţilor către beneficiari. 
 
(3) Pentru decontarea cotei în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se procedează după cum 
urmează: 
a) până la data de 20 noiembrie 2022 beneficiarii transmit către filialele teritoriale ale Agenţiei 
Naționale de Îmbunătățiri Funciare facturile pentru contravaloarea energiei electrice consumate 
pentru irigaţii până la data de 30 octombrie 2022, însoțite de următoarele documente: 
i) declarația pe propria răspundere prin care confirmă faptul că sumele care se vor solicita spre 
decontare reprezintă cheltuieli aferente consumului de energie electrică necesar funcţionării acestor 
sisteme, la aplicarea primei udări; 
ii) comanda de apă înregistrată la filialele teritoriale ale Agenției, după caz; 
iii) proces-verbal pentru stabilirea cantităţii de energie electrică consumată pentru irigaţii pentru 
fiecare loc de consum/punct de livrare pentru care a fost emisă factura, încheiat între beneficiari şi 
reprezentanții filialelor teritoriale ale Agenţiei Naționale de Îmbunătățiri Funciare; 
b) Agenţia Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite către directia de specialiate din cadrul 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 25 noiembrie 2022, situaţia centralizată a 
cheltuielilor cu energia electrică pentru irigaţii, în vederea emiterii ordinului ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale pentru stabilirea cotei, în limita sumei suplimentare alocată cu această destinație 
din bugetul ministerului; 
c) în 5 zile de la aprobarea ordinului prevăzut la lit. b) beneficiarii transmit documentele justificative 
privind sumele facturate/refacturate potrivit cotei stabilite; 
d) în 7 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c) Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 
transmite centralizatorul general către Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor bugetare necesare 
efectuării plăţilor către beneficiari. 
 

 
 

PRIM-MINISTRU 
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Anexă 

(Anexa nr. 4 la Normele metodologice) 

 
Procedura privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de 

energie electrică necesar necesar funcţionării sistemelor de irigații locale, independente de 
infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat al statului sau 
sisteme amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru 
irigaţii prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de 

îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat al statului 
 
 
Art. 1 - (1) Prezenta procedură reglementează modul de decontare a cheltuielilor aferente consumului 
de energie electrică necesar funcționării sistemelor de irigații locale, independente de infrastructura 
de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului sau sistemelor amplasate 
în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigații prin unul sau mai 
multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând 
domeniului public sau privat al statului, prin care se asigură apa pentru irigații, în baza contractelor 
încheiate cu furnizorii de apă, în cota de până la 50%, aprobată conform prevederilor art. 811 alin. (1) 
din normele metodologice, care se suportă din bugetul Agenției, în limita sumelor alocate cu această 
destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, etapele procedurale și 
documentele justificative pentru decontare. 
(2) Deținătorii sistemelor prevăzute la alin. (1), denumiți în continuare beneficiari, au obligaţia de a 
transmite către filiale teritoriale ale Agenţiei declaraţia pe propria răspundere prin care confirmă 
faptul că sumele care se vor solicita spre decontare reprezintă cheltuieli aferente consumului de 
energie electrică necesar funcţionării acestor sisteme, la aplicarea primei udări, potrivit anexei          
nr. 1 la prezenta procedură. 
(3) Pentru beneficiarii sistemelor amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se 
asigură apă pentru irigații prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul 
infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului, declarația 
prevăzută la alin. (1) este însoțită de comanda de apă înregistrată la filialele teritoriale ale Agenției. 
(4)  La sfârşitul fiecărei luni în care se utilizează apa pentru irigaţii, beneficiarii prevăzuți la alin. (2) 
şi reprezentanții filialelor teritoriale ale Agenţiei, încheie un proces-verbal pentru stabilirea cantităţii 
de energie electrică consumată pentru irigaţii, potrivit anexei nr. 2 la prezenta procedură. Factura 
emisă de furnizorul de energie electrică, cu menţiunea conform cu originalul, se ataşează la procesul-
verbal. 
(5) Determinarea cantităţii de energie electrică pentru irigaţii se efectuează astfel: 
a) în mod direct, prin calcularea diferenţelor dintre valorile înregistrate de aparatul de măsură a 
energiei electrice, în cazul în care acest contor are unic consumator stația de punere sub presiune  sau 
alt echipament electric independent pentru irigaţii; 
b) în mod indirect, prin calcularea diferenţelor dintre valorile înregistrate de aparatul de măsură a 
energiei electrice, din care se va scădea cantitatea de energie electrică aferentă altor consumatori 
racordaţi la acelaşi aparat de măsură, pentru care beneficiarul este obligat să ia măsuri în vederea 
contorizării separate. 
 
Art. 2 - (1) În vederea decontării cheltuielilor cu energia electrică pentru irigaţii, beneficiarii transmit 
către filialele teritoriale ale Agenției facturile emise de către furnizorii de energie electrică pentru 
perioada aferentă sezonului de irigaţii din anul în curs, până la data de 10 octombrie. 
(2) Agenţia transmite către structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale situaţia centralizată a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigaţii în sezonul de irigaţii din 
anul în curs, până la data de 20 octombrie, cu propunerea privind valoarea cotei procentuale, în 
vederea emiterii ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prevăzut la art. 81 alin. (5) din 
normele metodologice.  
(3) Agenţia va comunica filialelor teritoriale valoarea cotei procentuale a cheltuielilor ce se vor 
suporta din bugetul Agenţiei. Filialele teritoriale transmit beneficiarilor, valoarea cotei aprobată 
pentru anul în curs. Pentru asigurarea unei transparenţe extinse cota aprobată pentru anul în curs se 
va afişa pe site-ul fiecărei filiale, precum şi pe site-ul unităţii centrale. 
(4) Beneficiarii, persoane fizice, au obligaţia să transmită către filiala teritorială a Agenţiei factura de 
regularizare a energiei electrice aferentă lunilor pentru care a fost încheiat procesul-verbal prevăzut 
la art. 1 alin. (4), în termen de 5 zile de la data comunicării de către furnizor. 
(5) Beneficiarii, persoane juridice, au obligaţia să transmită către filialele teritoriale ale Agenţiei 
factura emisă pentru decontarea cotei din valoarea cheltuielilor cu energia electrică pentru irigaţii, în 
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care se menţionează suma aferentă cotei aprobată pentru anul în curs, în termen de 5 zile de la data 
comunicării de către Agenţie a acestei cote. 
(6) Filialele teritoriale ale Agenţiei înregistrează şi centralizează documentele prevăzute la art. 1 alin. 
(2)-(4), precum şi la alin. (4) - (5). 
(7) Pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (4) filialele teritoriale calculează cota aferentă cheltuielilor 
cu energia electrică consumată de agregatele sau echipamentele pentru irigaţii, în baza procesului-
verbal lunar de stabilire a cantităţii de energie electrică, pentru fiecare loc de consum/punct de 
livrare pentru care a fost emisă factura. 
(8) Pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (5)  filialele teritoriale confirmă cantităţile şi valorile înscrise 
în facturile emise de către aceştia. Până la data de 10 noiembrie a fiecărui an, filialele teritoriale 
transmit la Agenţie situaţiile centralizatoare ale sumelor necesare decontării cotelor de cheltuieli, 
certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi purtând certificarea bunului de plată, pe suport hârtie 
şi în format electronic, însoţite de facturi, în copie, certificate conform cu originalul. 
(9) În termen de 10 zile de la data primirii situaţiilor centralizatoare prevăzute la alin. (8), Agenţia 
întocmeşte centralizatorul general şi îl transmite la Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri 
europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor 
bugetare necesare efectuării plăţilor către beneficiari. Plăţile privind cota aferentă cheltuielilor 
consumului de energie electrică, necesar funcţionării sistemelor prevăzute la art. 811 din norme, către 
beneficiari, se efectuează de către Agenţie în termen de 5 zile de la aprobarea deschiderii creditelor 
bugetare. 
(10) Modelele centralizatoarelor prevăzute la alin. (8) şi (9) sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la 
prezenta procedură. 
 
Art. 3. - (1) Beneficiarii au obligaţia de a se asigura că factura lunară de energie electrică, de la 
fiecare loc de consum care le aparţine, conţine cantitatea reală, efectiv consumată. 
(2) Facturile aferente consumului de energie electrică pentru irigaţii care nu se transmit de către 
beneficiari la filialele teritoriale în termenul prevăzut la art. 2 alin. (4)-(5) nu se decontează. 
(3) Beneficiarii asigură pe parcursul sezonului de irigaţii accesul necondiţionat al reprezentanţilor 
Agenţiei pentru verificarea consumului de energie electrică pentru irigaţii. 
(4) Beneficiarii au obligaţia de a avea montate aparate de măsură a debitului de apă utilizat pentru 
irigaţii în baza contractelor încheiate cu furnizorii de apă. Pentru orice modificare privind dotarea cu 
agregate şi/sau echipamente pentru irigaţii, pentru care se asigură apa pentru irigaţii în baza 
contractelor, beneficiarii au obligaţia de a comunica, către filialele teritoriale ale Agenţiei, în termen 
de 48 de ore de la intervenirea modificării. 
(5) În vederea decontării cotei pentru cheltuielile aferente consumului de energie electrică, 
beneficiarii îşi deschid conturi la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială sunt 
înregistraţi fiscal, cu excepţia celor prevăzuţi la punctul 6.1.4 din Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art. 4. - Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, Agenţia, pe baza situaţiilor centralizatoare 
aferente anului în curs, estimează sumele pentru decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, 
aferente consumului de energie electrică necesar funcţionării sistemelor prevăzute art. 811 alin. (1) 
din normele metodologice, în vederea întocmirii proiectului de buget pentru anul următor. 
 
Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la Procedură 
        

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata, ................................., cetăţean român, fiul/fiica lui 
…………………............ şi al/a .................., născut/născută la data de ……….......... în …………........., 
cu domiciliul în ...........................................................................……………………, 
legitimat/legitimată cu ........ seria ……. nr. ........, CNP ....................., în calitate de 
beneficiar/reprezentant al beneficiarului ................................, cu sediul în 
........................................................................ CIF/CUI................., cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii declar prin prezenta, pe propria 
răspundere, că sumele reprezentând cheltuielile aferente consumului de energie electrică, din 
campania de irigații a anului în curs, pe care le voi solicita spre decontare în temeiul prevederilor Legii 
nr. 136/2022, reprezintă consumul de energia electrică pentru irigații. 
Precizez că în campania de irigații voi folosi următoarele sisteme de irigații locale și/sau echipamente 
pentru irigații: 
- Agregat de pompare tip………………………, având puterea instalată de ……….. kW/agregat, în număr de 

………. buc.  
- Agregat de pompare tip………………………, având puterea instalată de ……….. kW/agregat, în număr de 

………. buc.  
- Echipament pentru irigații tip………… având puterea instalată de ……….. kW/echipament, în număr 

de ………. buc.  
Declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal conform 
cărora „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 
175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută 
serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă”. 
 

Data          Semnatura, 
 
 

Anexa nr. 2 la Procedura 
 
Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare 
Filiala Teritorială ________________                                                Beneficiar________________ 
CUI                                                                                                    
 

 
PROCES VERBAL PENTRU STABILIREA CANTITĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU IRIGAȚII 

DIN DATA DE ………………………… 
 

Încheiat între _________________________________________, reprezentanţii ANIF FILIALA 
TERITORIALĂ ___________________, numiţi prin Decizia directorului de filială nr. ____/____________ 
şi _________________________________________, beneficiar/reprezentant al beneficiarului 
____________________________________________ privind consumul de energie electrică pentru 
necesar funcționării sistemelor de irigații locale sau echipamentelor pentru irigații aferent 
lunii......................., anul................ 
Denumire loc 
de  consum 

Cantitate totală energie 
electrică (kwh) 

Valoare totală 
energie electrică (lei 
cu TVA) 

Cantitate 
totală 
energie 
electrică 
pentru 
irgații(kwh) 

Valoare totală energie 
electrică pentru 
irigații (lei cu TVA) 

     
Reprezentanţii ANIF                                                                          Beneficiar/reprezentant 
beneficiar  
…………………………………..                                    …………………………… 
(Nume și semnătura)                                                                              (Nume și semnătura) 

 

Anexa nr. 3 la Procedură 



  
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare  
Filiala Teritorială  ________________ 

 
   

Centralizator cheltuieli cu energie electrică necesară funcționării sistemelor de irigații locale sau 
echipamentelor pentru irigații, în anul ………………… 

 
  

Nr.   
crt. Amenajarea 

Beneficiar  

Energie electrică consumată în sezonul de irigații 
Cantitate totală  
facturată (KWh) 

Valoare totală 
facturată (lei cu 

TVA) 

Cantitate pentru 
Irigații, conform 

cota (KWh) 

Valoare pentru 
irigații, conform 
cotă (lei cu TVA) 

0 1 2 3 4 5 
1 Beneficiar 1     
 ……..     
 Total     
      

TOTAL Filiala 
Terit….. 

    

NOTA: Valoarea din coloana 5 reprezintă cota aprobată conform dispozițiilor legale pentru consumul 
de energie electrică pentru irigații. 
 
Reprezentant ANIF – Filiala Teritorială .......................                                                              
…………………………………..                                     
(Nume și semnătura)                                                                               

 

Anexa nr. 4 la Procedură 
  

 
 
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 
 

 
Situaţia decontării energiei electrice necesară funcționării sistemelor de irigații locale sau 

echipamentelor pentru irigații, pentru anul ……………….. 
 

 
Nr. 
crt. 

Județul 
Nr. 

beneficiari 
 

Cantitate 
totală  

facturată 
(KWh) 

Valoare 
totală 

facturată 
(lei cu 
TVA) 

Cantitate 
pentru 
Irigații, 

conform cota 
(KWh) 

Valoare 
pentru 
irigații, 

conform cotă 
(lei cu TVA) 

0 1 2 3 4 5 6 
 TOTAL GENERAL      

 1 
Filiala 
Teritorială………….           

 

 2 
Filiala 
Teritorială………….           

 

            

 …………………      
NOTA: Valoarea din coloana 5 reprezintă cota aprobată conform dispozițiilor legale pentru consumul 
de energie electrică pentru irigații. 
 
Reprezentant ANIF   
…………………………………..                                     
(Nume și semnătura)                                                                               



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

  
Hotărâre   

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare 
nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ   
2.1. Sursa proiectului de act normativ: Inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  
 
Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 136/2022 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor 
funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea art. III alin. (1), (11) și (3) din Legea nr. 269/2015 privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 16 mai 2022, au fost reglementate anumite prevederi în vederea 
facilitării investițiilor în sistemele de irigații, și a fost stabilit temeiul în baza căruia deţinătorii de sisteme 
de irigaţii locale, independente de infrastructura de îmbunătăţiri funciare, pot fi beneficiari ai decontării, 
în cotă de până la 50% a cheltuielilor aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de 
punere sub presiune şi alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere, respectiv 
costul apei şi costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigaţii. 
 
Cheltuielile aferente consumului de energie electrică, necesar asigurării apei pentru irigații de către 
deținătorii de sisteme de irigații locale, se suportă din bugetul Agenţiei, în limita sumelor alocate din 
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie. 
 
2.2. Descrierea situaţiei actuale 
 
Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 06 februarie 2006, reglementează modul de aplicare a 
legii de bază și au în vedere realizarea obiectivelor îmbunătățirilor funciare prin desfăşurarea activităţilor 
de îmbunătăţiri funciare de către proprietarii şi utilizatorii de terenuri, individual sau prin organizaţiile de 
îmbunătăţiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare, prin care se asigură exploatarea, 
întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin, 
vizând și dispoziții referitoare la dreptul de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare și a 
terenului, amenajările de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, precum și serviciile de 
îmbunătățiri funciare. 

În conformitate cu prevederile Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, astfel cum a fost modificată de 
art. I din Legea nr. 125/2021 pentru completarea art. 66 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 06 mai 2021, în vigoare de la data de 1 iulie 2021, 
cheltuielile, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică, necesar funcţionării 
agregatelor sau echipamentelor pentru irigaţii, pentru care se asigură apa pentru irigaţii în baza 
contractelor multianuale/sezoniere, se suportă din bugetul Agenţiei, în limita sumelor alocate din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie. 

În vederea facilitării investițiilor în sistemele de irigații și atenuării impactului economic al efectelor 
schimbărilor climatice asupra culturilor agricole, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 136/2022, a fost 
modificată și completată legea de bază aplicabilă în domeniu, prin instituirea unor măsuri care vizează 
decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar funcţionării sistemelor locale, în 
cotă de până la 50%, și pentru deținătorii sistemelor de irigații locale, independente de infrastructura de 
îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat al statului sau sisteme amplasate în afara unui 
teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigaţii prin unul sau mai multe puncte de 
livrare a apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau 
privat al statului. 

De asemenea, modificările actului normativ menționat anterior, au vizat și acordarea deținătorilor 



sistemelor de irigații locale, a posibilității accesării fondurilor publice nerambursabile, pentru proiecte de 
investiții pentru înființarea/reabilitarea/modernizarea și/sau exploatarea sistemelor de irigații locale, sub 
rezerva îndeplinirii obligației referitoare la dotarea acestor sisteme de irigații locale cu mijloace de 
măsurare a consumului de apă și energie electrică pentru irigații. 

În acest sens, textul Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost 
completat prin introducerea art. 661, cu următorul cuprins: 
Art. 661. - 
(1) Prevederile art. 66 alin. (4) se aplică deţinătorilor de sisteme de irigaţii locale, independente de 
infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat al statului sau sisteme 
amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigaţii prin unul sau 
mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând 
domeniului public sau privat al statului. 
(2) Deţinătorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele drepturi: 
a) de a beneficia de finanţare publică nerambursabilă pentru proiecte de dezvoltare rurală de investiţii 
pentru înfiinţarea/reabilitarea/modernizarea şi/sau exploatarea sistemelor de irigaţii locale; 
b) de a prelua din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole şi silvice; 
c) de a beneficia de prevederile art. 33 şi 34. 
(3) Deţinătorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii: 
a) să transmită către Agenţie informaţii privind tipul sistemului de irigaţii local înfiinţat; 
b) să transmită anual suprafaţa agricolă/silvică deservită de sistemul de irigaţii local; 
c) să deţină autorizaţie pentru sursa de apă necesară pentru desfăşurarea activităţii de irigaţii; 
d) să doteze sistemul de irigaţii local cu mijloace de măsurare a consumului de apă şi energie electrică 
pentru irigaţii; 
e) să transmită Agenţiei situaţia aplicării udărilor, cultura irigată, precum şi datele cu privire la obligaţiile 
prevăzute la lit. d). 
(4) În înţelesul prezentei legi, sistemele de irigaţii locale prevăzute la alin. (1) se pot înfiinţa în cadrul 
exploataţiilor agricole şi pot cuprinde, după caz, elementele componente definite în cadrul sistemului de 
irigaţii prevăzut în anexa nr. 1." 
 
Pentru decontarea cheltuielilor suportate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în cotă de 
până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării sistemelor de irigații locale, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2022, este necesară stabilirea unei proceduri care să 
reglementeze etapele, condițiile și documentele necesare acordării acestei decontări. 

2.3. Schimbări preconizate 

Prin proiectul de act normativ se reglementează modalitatea de decontare a cheltuielilor aferente 
consumului de energie electrică necesar funcționării sistemelor de irigații locale, independente de 
infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului sau sisteme 
amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigații prin unul sau 
mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând 
domeniului public sau privat al statului, prin care se asigură apa pentru irigații, în baza contractelor 
încheiate cu furnizorii de apă, în cota de până la 50%, aprobată conform prevederilor din Normele 
metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1872/2005, precum și etapele procedurale, termenele și documentele justificative necesare pentru 
decontare. 
 
Astfel, proiectul de act normativ stabilește că decontarea energiei electrice se se suportă din bugetul 
Agenției, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, în baza unei proceduri, având în vedere determinarea cantităţii de energie electrică pentru irigaţii, 
prin calcularea diferenţelor dintre valorile înregistrate de aparatul de măsură a energiei electrice, în cazul 
în care acest contor are unic consumator stația de punere sub presiune sau alt echipament electric 
independent pentru irigaţii sau prin calcularea diferenţelor dintre valorile înregistrate de aparatul de 
măsură a energiei electrice, din care se va scădea cantitatea de energie electrică aferentă altor 
consumatori racordaţi la acelaşi aparat de măsură, pentru care beneficiarul este obligat să ia măsuri în 
vederea contorizării separate. 

În contextul faptului că, în anul agricol anterior lipsa semnificativă de precipitații a indus o secetă 
pedologică accentuată în aproape toate regiunile țării, fiind asimitată unei calamități naturale cu efecte 



negative asupra producției agricole, cât și asupra redresării economice a producătorilor, având în 
vedere lipsa resurselor financiare necesare pentru continuarea activităților agricole și generarea riscului de 
a fi în imposibilitatea de achitare a datoriilor către furnizori, salarii, credite, utilități, la termenele 
scadente, și a faptului că prin intervențiile legislative adoptate la nivelul anului 2021 a fost stabilită 
suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie 
electrică, necesar funcţionării agregatelor sau echipamentelor pentru irigaţii, pentru care se asigură apa 
pentru irigaţii în baza contractelor multianuale/sezoniere, încheiate cu Agenția Națională de Îmbunătățiri 
Funciare, structură aflată în subordinea Ministerului Agriclulturii și Dezvoltării Rurale, a fost propusă 
reglementarea referitoare la posibilitatea de decontare a cheltuielilor pentru consumul de energie electrică 
pentru irigatii efectuate de la data intrării în vigoare a legii. 

Precizăm faptul că, potrivit legislației aplicabilă în domeniu a fost modificat modul de calcul și decontare 
a dezechilibrelor pe piața de energie electrică, fiind exercitată o presiune asupra consumatorilor, prin 
impunerea unor prețuri la energia electrice, care au avut o creșterea accelerată, cu impact negativ asupra 
asupra beneficiarilor irigațiilor, fiind afectate veniturile din activități agricole, existând riscul de 
abandonare a cultivării terenurilor agricole sau chiar faliment, ori riscul cedării unei părți din terenurile 
lucrate, deținute în proprietate, creditorilor în contul datoriilor scadente și intensificarea amplorii 
fenomenului de acaparare a terenurilor agricole. 

Reglementările adoptate la nivelul anului 2022 privind suportarea cheltuielilor generează obligativitatea 
aprobării unui act normativ subsecvent pentru punerea în aplicare a acestor măsuri, astfel încat să se 
acopere parțial, în timp util, pierderile suferite de către deținătorii sistemelor de irigații locale prin 
aplicarea irigațiilor și plata cheltuielilor pentru furnizarea energiei electrice necesară funcționării 
agregatelor sau echipamentelor de irigații, măsuri care susțin atingerea scopului privind creșterea 
rezilienței și adaptarea la efectele schimbărilor climatice pentru a reduce costurile sociale. 
 
Totodată, prin prevederile art. II din prezentul proiect de act normativ se propune o derogare de la 
prevederile art. 81 alin. (5) din norme și ale art. 811 alin. (1) nou introdus în cuprinsul normelor, pentru  
decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigații pentru anul 2022, în vedere 
diminuării efectelor fenomenului de secetă asupra producției agricole, cât și pentru reducerea impactului 
asupra anului agricol următor, prin acordarea acestor măsuri de sprijin necesar pentru efectuarea lucrărilor 
privind însămânțarea culturilor de toamnă. 
 
Prin procedura prevăzută în cuprinsul anexei la prezentul proiect de act normativ se reglementează modul 
de decontare a cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar funcționării sistemelor de 
irigații locale, independente de infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau 
privat al statului sau sisteme amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă 
pentru irigații prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de 
îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului, prin care se asigură apa pentru 
irigații, în baza contractelor încheiate cu furnizorii de apă, în cota de până la 50%, aprobată conform 
prevederilor art. 811 alin. (1) din normele metodologice, care se suportă din bugetul Agenției, în limita 
sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, etapele 
procedurale și documentele justificative pentru decontare. 

Răspunderea privind realitatea și corectitudinea informațiilor prezentate în conținutul proiectului de act 
normativ revin instituției inițiatoare, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
2.4. Alte informaţii*) Nu au fost identificate 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic**) 
  

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului 
normativ: Nu este cazul 
3.2. Impactul social: Nu este cazul 
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 
3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri: Nu este cazul 
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 au fost identificate 

 
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 

      

 
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. 

 
4.8. Alte informaţii: Măsurile reglementate prin proiectul de act normativ nu au impact asupra bugetului 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sumele urmând a fi reținute în limita prevederilor bugetare 



aprobate. 

 
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: 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 
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 
5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 
5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate:  
Nu este cazul 
5.6. Alte informaţii: Nu au fost identificate 

 
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 
Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social 
6.6. Alte informaţii: Nu au fost identificate 

 
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: Acțiunea de informare 
publică se realizează prin publicarea proiectului de act normativ pe pagina de internet a Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În procesul de elaborare a prezentului act normativ au fost îndeplinite 
procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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: Instituţia publică responsabilă cu 
implementarea măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale  
8.2. Alte informaţii: Nu au fost identificate 

 
 
 
 



 
Față de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea și 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005, pe care îl supunem spre adoptare. 
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AVIZĂM FAVORABIL, 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

Sorin Mihai GRINDEANU 
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