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Nr. ………… din …………

Prin HG nr.408/2010 privind aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru motorina utilizata în 
agricultura, a fost instituita schema de reducere prin rambursare,   accizei la motorina utilizata în 
agricultura.

Potrivit acestui act normativ, trimestrial, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura întocmeste 
si transmite la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia centralizatoare cu beneficiarii si 
sumele aferente cantitatilor de motorina care beneficiaza de ajutor de stat sub forma de rambursare.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale stabileste prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului 
Finantelor Publice, cantitatile de motorina ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de 
rambursare cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. 

Pentru anul 2012, acciza standard la motorina este de   6,03 euro/1000 litri, acciza redusa este de 21 
euro/1000 litri, iar sustinerea accizei reprezinta diferenta dintre acestea, respectiv 295,03 euro/1000 
litri ( sau 0,29503 euro/ litru).

Cursul de schimb euro/leu la care se calculeaza accize   în anul 2012 este de 4,3001 lei/1 euro, stabilit 
de Banca Centrala Europeana în prima zi lucratoare a lunii octombrie 2011, respectiv 3 octombrie 
2011, si publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr.291 din 4.10.2011.

Având în vedere acest curs, precum si diferenta de accize care se ramburseaza, rezulta pentru anul 
2012 o sustinere nominala, de 1,2686 lei/litru motorina.

Prin adresa nr.2839 din 23.05.2012, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a comunicat 
situatia centralizatoare cu sumele aferente cantitatilor de motorina determinate si valoarea ajutorului 
de stat aferent, pentru trimestrul I 2012.

În  baza acestei situatii centralizatoare, a fost elaborat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii 
rurale si ministrului finantelor publice nr. 122/31.05.2012 care a fost transmis spre avizare 
Ministerului Finantelor Publice.



Prin adresa nr.361452/12.06.2012, Ministerului Finantelor Publice a restituit ordinul neavizat, cu 
solicitarea de a se recalcula valoarea totala a ajutorului de stat, deoarece cursul valutar pentru calculul 
accizelor pentru anul 2012 este de 4,3001 lei pentru un euro, calculat potrivit art. 218 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si acciza care se 
ramburseaza este de 295,03 euro/1000 litri (diferenta        acciza standard de 316,03 euro/1000 litri 
si acciza redusa de 21,00 euro/1000 litri).

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin adresa nr.3212 din 11.06.2012, a retransmis 
situatia centralizatoare, recalculata, cu sumele aferente cantitatilor de motorina determinate si valoarea 
ajutorului de stat aferent, pentru trimestrul I 2012 si sumele aferente unor regularizari din trim IV 
2011.

De acest sprijin financiar beneficiaza 9748 fermieri.

Cantitatea totala de motorina care beneficiaza de ajutor de stat este de 44.674.111,076 litri, iar 
valoarea totala a ajutorului de stat este de 56.672.233,47 lei, defalcata dupa cum urmeaza:

1 Sectorul vegetal
total, din care:
-trim I 2012
-regularizare trim IV 2011

37.203.274,081
37.185.880,081

17.394,00

   47.194.845,68
   47.173.972,88
          20.872,80(**)  

2 Sectorul zootehnic
total, din care:
-trim I 2012
-regularizare trim IV 2011

7.470.836,995
7.469.326,385

1.510,610

     9.477.387,79
     9.475.575,06
            1.812,73

3 Sectorul Imbunatatiri funciare - -

cuantumul ajutorului de stat acordat sub forma de rambursare este de 1,2686 lei/litru motorina
cuantumul ajutorului de stat acordat sub forma de rambursare este de 1,200 lei/litru motorina

Având în vedere prevederile alin(8) al art.5 din Hotarârea Guvernului nr.408/2010 si aspectele 
mentionate anterior, a fost elaborat prezentul proiect de 

pe care îl supunem spre aprobare.

Nr.
crt.

SPECIFICARE Cantitati
de motorina

(litri)

Valoare ajutor de 
stat 
(lei)

(*)

TOTAL 44.674.111,076    56.672.233,47

      (*)  
     (**) 

Ordin pentru aprobarea cantitatilor de 
motorina aferente trimestrului I-2012, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de 
rambursare,

DIRECTOR GENERAL                                                       DIRECTOR GENERAL                                                       

Miron MOLDOVAN Daniel VELICU
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