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Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 

 

ORDONANŢĂ  DE URGENŢĂ  

 

privind unele măsuri pentru dezvoltarea fermelor de familie  

 

 

Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale 

Creşterea absorbţiei fondurilor europene atât în perioada de preaderare cât şi post aderare a 

României la Uniunea Europeană, a reprezentat un obiectiv prioritar al politicii agricole a Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în vederea realizării unei producţii agricole  cantitativ şi 

calitativ superioare,  la nivelul potenţialului naţional, în scopul modernizării spaţiului rural şi sprijinirii 

sectorului agricol în contextul crizei economice globale şi al adaptării la piaţa agricolă europeană.  

 

De asemenea, având în vedere structura exploataţiilor agricole, structura proprietăţii funciare, a 

mijloacelor de producţie şi forţei de muncă din sectorul agricol , necesitatea  transformării profunde la 

nivelul micii exploataţii agricole a agriculturii de subzistenţă si de  semisubzistenţă în agricultură modernă, 

performantă, capabilă să genereze prin valorificarea comercială a producţiilor agricole şi zootehnice, 

venituri  pentru  producători şi pentru bugetul de stat, materie prima pentru creşterea ulterioară a valorii 

adăugate, pentru ocuparea forţei de muncă excedentare şi pentru creşterea nivelului de trai şi a a calităţii 

vieţii în mediul rural , MADR are ca obiective strategice sprijinirea transformării gospodăriilor ţărăneşti  în 

ferme cu caracter comercial, creşterea suprafeţelor de teren agricol  pe exploataţie agricolă pentru 

rentabilizarea acestora, sprijinirea achiziţionării de terenuri agricole de către  producătorii agricoli 

autohtoni, atragerea capitalului privat în agricultură.  

   

Începând cu anul 2005, în scopul realizării acestor obiective,  au fost adoptate la iniţiativa MADR 

acte normative prin care au fost reglementate şi implementate instrumente financiare specifice de creditare 

a finanţărilor necesare pentru realizarea investiţiilor in spaţiul rural cât şi pentru realizarea şi susţinerea 

producţiei agricole, scheme de garantare a creditelor / finanţărilor necesare pentru categoriile de beneficiari 

implicate în procesul de modernizare  a spaţiului rural.  

Astfel în temeiul  Legii nr 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie 

alimentară, silvicultură, piscicultura,  precum şi în activităţi nonagricole, s-a constituit la dispoziţia MADR 

Fondul pentru creditarea investiţiilor,  au fost alocate din acest fond instituţiilor financiare, cu titlul de 

împrumut din  fonduri bugetare, suma de 451 mil lei în anul 2006-2007, sumă suplimentată apoi în 2008, 

din care au fost acordate credite  pentru  beneficiarii proiectelor SAPARD şi PNDR precum şi pentru 

finanţarea unor proiecte de investiţii neeligibile pentru finanţarea din fonduri europene, credite aflate in 

acest moment în  derulare, sumele aferente fiind restituite în Fondul pentru creditarea investiţiilor. 

În baza Legii  nr 231/2005,  notificată ca ajutor de stat la momentul aderării României la UE, au fost 

acordate credite până la data de 31 12 2009, conform prevederilor din Tratatul de aderare a României la 

Uniunea Europeană privind regimul ajutoarelor de stat.   

Acest program de creditare a avut un rol hotărâtor în absorbţia fondurilor alocate prin Programul 

SAPARD , (peste 3000 de proiecte depuse  şi contractate în  prima lună de la implementarea programului 

- iulie 2006 ) , precum şi o contribuţie însemnată în dotarea cu utilaje şi popularea cu animale a fermelor 

înfiinţate /modernizate în aceasta perioadă.    

 

Totodată au fost reglementate măsuri pentru asigurarea din Fonduri publice a garanţiilor  necesare 

pentru contractarea creditelor de investiţii si pentru asigurarea cheltuielilor aferente realizării şi procesării 

producţiei agricole, precum şi pentru garantarea avansului acordat de APDRP în baza contractului de 



finanţare din FEADR,   prin:  

- Legea nr 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin 

preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare,  

- Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia 

Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,  Capitolul VIII - Măsuri pentru facilitarea accesului la 

finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar şi 

- O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor 

alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin 

creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale,  

 

Pentru beneficiarii privaţi ai FEADR problema facilitării accesului la credite este reglementată, prin 

funcţionarea a două “scheme de garantare” în valoare de 220 milioane euro finanţate din PNDR. Acestea 

se adresează beneficiarilor măsurilor 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole, 123 - Creşterea valorii 

adăugate a produselor agricole şi forestiere (inclusiv schema de ajutor de stat), 312 - Sprijin pentru crearea 

şi dezvoltarea de micro-întreprinderi şi 313 - Încurajarea activităţilor turistice, schemele fiind derulate de 

către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. (FGCR) în urma procedurii de achiziţie publică 

organizată de MADR. Pe seama acestor scheme de garantare FGCR acorda garanţii in procent de 80% 

din valoarea creditului acordat de băncile comerciale beneficiarilor acestor măsuri.  

 

Cu toate acestea statisticile şi sondajele întreprinse în ultima perioadă, confirmă faptul că foarte multe 

întreprinderi agricole , în special nou înfiinţate, au dificultăţi mari în asigurarea resurselor proprii pentru 

asigurarea cofinanţării necesare pentru realizarea investiţiilor  contractate prin PNDR,  sunt afectate de 

criza economică mondială ,   gospodăriile ţărăneşti nu pot evolua la stadiul de exploataţii cu caracter 

comercial, pentru a accesa ulterior pentru dezvoltare fonduri europene, nu exista nici un fel de masuri 

pentru stimularea tranzacţiilor funciare având ca rezultat creşterea suprafeţelor de teren exploatate/fermă, 

creşterea şi modernizarea producţiei, iar un segment important al investiţiilor private în agricultură, altele 

decât cele finanţate din Fonduri  Europene nu beneficiază de garanţiile necesare pentru obţinerea finanţării. 

Din analiza stadiului implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi al absorbţiei fondurilor 

europene alocate beneficiarilor privaţi ai programului, reiese faptul că au fost reziliate contracte de finanţare 

încheiate cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) ca urmare,  a lipsei 

cofinanţării.  

 

 În perspectiva includerii în noul program de Dezvoltare Rurală a unui sprijin pentru 

dezvoltarea fermelor familiare, sunt necesare pentru accesarea căruia masuri naţionale pentru 

asigurarea cât mai facilă a cofinanţării necesare atât pentru realizarea proiectelor de invertiţii 

contractate cat şi pentru sprijinirea producţiei  

 

Măsurile de creditare trebuie obligatoriu însoţite de  implementarea unei scheme de garantare 

specifice sau includerea acestui tip de garanţii în schemele deja implementate prin actele 

normative în vigoare.   

 

Având în vedere aspectele de mai sus , s-a iniţiat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă prin care 

sunt reglementate masurile de redresare a situaţiei prezentate, cu utilizarea resurselor existente la nivelul 

MADR.  
2. Schimbări 

preconizate 
Promovarea  prezentului act normativ va avea drept consecinţe următoarele: 

1. Creşterea absorbţiei fondurilor europene alocate României prin PNDR şi în 

perspectiva 2015-2020, având în vedere problemele cu care se confruntă beneficiarii PNDR în 

privinţa asigurării co-finanţării proiectelor de investiţii derulate prin PNDR, prin:  

- Asigurarea contribuţiei proprii în realizarea proiectelor contractate prin PNDR 

prin credite accesibile categoriilor de beneficiari care întâmpină cele mi mari greutăţi în acest sens 

(start – up –uri, ferme familiare si întreprinderile mici – cifră de afaceri sub 1 milion lei şi număr de 



până la 9 angajaţi) 

- Transformarea unui număr însemnat de gospodării ţărăneşti in ferme familiare, a 

producţiei agricole vegetale şi animale de autoconsum în producţie agricolă cu caracter comercial, 

pentru ca ulterior acestea să contribuie decisiv la absorbţia Fondurilor Europene prin extindere, 

modernizare, diversificare a producţiei şi creşterea valorii adăugate a acesteia. 

2. Concretizarea preocupării MADR ca instituţie centrală de profil faţă de micii 

producători agricoli care deţin o mare parte din resursele productive naţionale, prin: 

- Exprimarea  intr-o proporţie însemnată  a potenţialului productiv agricol şi 

zootehnic neutilizat în prezent, pentru acoperirea necesarului pieţei interne şi pentru export 

- Crearea de locuri de muncă în mediul rural, întinerirea forţei de muncă din 

sectorul agricol şi de prelucrare a producţiei agricole, creşterea veniturilor şi a nivelului de trai   a 

populaţiei Rurale.  

3. Realizarea unui sector agricol eficient şi rentabil, prin:  

- Creşterea atractivităţii sistemului financiar bancar existent pe piaţă din România 

pentru investiţii în sectorul agricol 

- Asigurarea unor instrumente financiare de sprijin politicii agricole şi orientare a 

producţiei agricole pentru realizarea unei dezvoltării sănătoase şi durabile pe termen mediu şi lung 

în agricultură  

4. Creşterea pe termen mediu şi lung a contribuţiei agriculturii la veniturile statului prin: 

- Reducerea evaziunii fiscale şi a producţiei agricole de semisubzistenţă, 

stabilitatea preţurilor şi a pieţei interne de profil, realizarea unui echilibru intre cerere şi ofertă mai 

puţin dependent de importul de produse agricole. 

- Fiscalizarea intr-o mare măsură a producţiei agricole prin stimularea autorizării şi 

înregistrării micilor producători agricoli ca persoane fizice autorizate şi întreprinderi familiale 

pentru valorificarea producţiei obţinute 

5. Modificarea în esenţă a percepţiei negative a populaţiei rurale din gospodăriile 

ţărăneşti faţă de implicarea instituţiilor statului pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

şi creşterea gradului de încredere în mecanismele economiei de piaţă. 

 

Atingerea acestor obiective se va realiza prin: 

I Măsuri de garantare, astfel : 

a) Garantarea până la maxim 50% din valoarea creditului acordat de către instituţiile 

finanţatoare pentru achiziţia de terenuri agricole  în următoarele situaţii: 

- cumpărarea de la proprietar a terenului agricol aflat in arendă de către arendaş persoană fizică sau 

juridică,   până la atingerea unui plafon de maxim 1000 de ha în proprietate /exploataţie; 

- cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice sau juridice care au in exploatare teren 

agricol conform declaraţiilor APIA în vederea extinderii suprafeţei agricole exploatate în scopul 

înfiinţării/rentabilizării  fermelor de familie.  

Volumul creditului  va reprezenta maxim 90% din valoarea suprafeţelor achiziţionate şi 

minim 10 %  contribuţia proprie a beneficiarului. Diferenţa de garanţii necesare pentru 

acoperirea integrală a creditului si a dobânzilor aferente va fi asigurata de către împrumutaţi cu 

terenurile achiziţionate şi/sau alte bunuri aflate in proprietate.  

b) Garantarea până la maxim 80%  creditelor acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor 
pentru finanţarea investiţiilor în domeniul agricol şi a producţiei agricole, cu excepţia 

creditelor acordate pentru finanţarea investiţiilor realizate prin măsura 121 din Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală.  

c) Garantarea până la maxim 80%  a microcreditelor acordate de instituţiile finanţatoare în 

baza art.14, alin. (1) şi (3).  

Garanţiile prevăzute la art. 3 se acordă în condiţiile prevăzute de Comunicarea Comisiei cu 

privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de 

garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, respectiv, 

acoperă după caz,  până la maxim  80 % din valoarea finanţării acordate de instituţiile 

finanţatoare şi sunt legate de o tranzacţie financiară specifică, de o sumă maximă de 2.500.000 



euro şi o durată limitată. 

În acest sens, fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:  

a) atunci când valoarea finanţării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod 

proporţional, astfel încât, în orice moment garanţia să nu acopere, după caz,  mai mult de 80 % 

din valoarea finanţării. 

b) pierderile trebuie suportate proporţional şi în acelaşi mod de către instituţiile finanţatoare şi 

de către fondurile de garantare.  

Comisioanele plătite de beneficiarii garanţiilor sunt venituri ale fondurilor de garantare, se 

plătesc anual  şi se stabilesc în  conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02, cu 

excepţia beneficiarilor persoane fizice care plătesc un comision anual stabilit prin ordin al 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, iar în situaţia în care comisionul de garantare este 

sub limita Comunicării Comisiei nr. 2008/C155/02, diferenţa se asigură prin implementarea 

unei scheme de minimis conform Regulamentului (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 

decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis 

în sectorul producţiei de produse agricole. Pentru constituirea plafonului anual de garantare 

necesar sunt utilizate aceleaşi surse de finanţare ca şi în cazul Legii nr 218/2005 şi OUG 

79/2009. Sumele alocate cu titlul de împrumut  Fondurilor de garantare sunt protejate prin 

acelaşi mecanism reglementat prin OUG 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale 

II Măsuri de microcreditare, astfel: 

1.) pentru acordarea de microcredite pentru realizarea de  obiective de investiţii în domeniul 

agricol, neeligibile pentru finanţarea din Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, sau 

obiective de investiţii situate sub nivelul minim de finanţare din PNDR, suma maximă este de 

până la 15.000 Euro/beneficiar. 

2.) pentru acordarea de microcredite pentru asigurarea contribuţiei proprii la finanţarea 

proiectelor de investiţii în domeniul agricol cu o valoare eligibilă de până la 125 000 Euro 

selectate pentru finanţare prin PNDR, suma maximă este de 75.000 Euro/beneficiar.  

3.) pentru acordarea de microcredite pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru 

realizarea producţiei agricole, până la maxim 25.000 Euro/beneficiar. 

Beneficiarii măsurilor sunt fermele de familie definite prin actul normativ ca exploataţii 

agricole aparţinând persoanelor fizice în calitate de producători agricoli individuali înregistraţi 

în Registrul exploataţiilor agricole, sau înregistrată ca persoană fizică autorizată, întreprindere 

individuală, întreprindere familială înfiinţată conform legislaţiei în vigoare,  în care activităţile 

sunt realizate în principal de către membrii familiei, care produce pentru consumul propriu, 

iar, după caz, surplusul este comercializat. Dimensiunea economică a fermei de familie este 

cuprinsă între 2-50 UDE.  - unitate de dimensiune economică  prin care se exprimă 

dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard 

a exploataţiei.   

Beneficiarii microcreditelor pot solicita o nouă finanţare cu condiţia finalizării 

obiectivelor în baza cărora au primit iniţial microcreditarea. 

Microcreditele acordate  pot fi garantate de fondurile de garantare şi/sau de către 

împrumutat prin garanţii reale pe animale, maşini şi utilaje agricole, ipotecă asupra clădirilor şi 

terenurilor agricole, plantaţiilor sau orice alte garanţii agreate de instituţiile de credit. 

Beneficiarii de microcredite pentru investiţii în agricultură au obligaţia să respecte destinaţiile 

pentru care au fost acordate microcreditele Schimbarea destinaţiei microcreditelor de către 

beneficiarii de microcredite se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 

În cazul în care beneficiarul de microcredite înregistrează restanţe la rambursarea 

microcreditelor şi la plata dobânzilor aferente acestora, instituţia selectată va restitui 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aceste sume din fondurile proprii. 

În cazul constatării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale că instituţiile 

selectate au plătit sume necuvenite beneficiarilor de microcredite prin cererile de tragere, 

instituţiile selectate au obligaţia de a restitui aceste sume din fondurile proprii, în termen de 10 

zile de la data notificării, în contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la 



dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Pentru asigurarea surselor de finanţare ale schemei de creditare se constituie un fond  de 

creditare din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la 

capitolul 83.01. „Agricultură, Silvicultură; Piscicultură şi Vânătoare”, titlul ,,împrumuturi’’, 

din sumele existente la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale provenite din 

sumele rambursate în baza art. 21 din  OUG 14/2010, de instituţiile de credit şi din sumele 

disponibilizate ca urmare a restituirii împrumuturilor acordate Fondurilor de Garantare, în 

baza OUG nr. 79/2009, pentru emiterea scrisorilor de garanţiei în favoarea APDRP.  

Fondul este gestionat de MADR, accesat şi derulat în conformitate cu metodologia aprobată 

de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de către instituţii financiare bancare, definite 

potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de 

credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007 

cu modificările şi completările ulterioare şi nebancare înfiinţate în baza Legii 93/2009 privind 

instituţiile financiare nebancare şi care desfăşoară activităţi de microcreditare. 

Instituţiile  financiare care vor accesa resursele fondului vor fi selectate prin licitaţie, în 

condiţiile OUG 34/2006, criteriile de selecţie vor include costurile aferente sumelor 

împrumutate de MADR instituţiilor selectate şi nivelul marjei de operare, calculate in baza 

dobânzii de referinţă a BNR şi a coeficientului de risc fără a include elemente de ajutor de stat. 

Sumele din Fond se alocă de MADR  cu dobândă, instituţiilor selectate, pe baza convenţiilor 

de lucru încheiate cu acestea, în scopul acordării de microcredite, în următoarele condiţii; 

termenul maxim de restituire: până la 10 ani; plafon maxim: conform solicitării instituţiei 

selectate şi în limita resurselor alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.; 

perioada de graţie acordată de instituţiile selectate pentru beneficiarii de microcredite credite: 

între 1 şi 3 ani, în funcţie de specificul proiectului de investiţii. 

În convenţiile încheiate cu instituţiile selectate  vor fi prevăzute sumele repartizate şi alocate, 

termenele de restituire, condiţiile de derulare a împrumutului şi costurile aferente. 

Instituţiile selectate vor acorda microcredite din „Fond” beneficiarilor de microcredite, în 

conformitate cu normele elaborate în aplicarea prevederilor prezentei Ordonanţe de Urgenţă, 

precum şi cu normele proprii de microcreditare. 

 

Termenele de rambursare a microcreditelor şi de plată a dobânzilor aferente acestora se 

stabilesc prin negociere între beneficiarii microcreditului şi instituţia selectată, în funcţie de 

destinaţia microcreditului şi de perioada de valorificare a producţiei obţinute din investiţia 

creditată. 

 

Pentru realizarea obiectivelor vizate de MADR se stabilesc anual prin ordin al ministrului 

agriculturii si dezvoltării rurale tipurile de investiţii care pot beneficia de microcredite precum 

şi plafonul maximum de microcreditare finanţat. Suma totală alocată măsurilor prevăzute la 

art. 14 se aprobă anual prin ordin comun al  ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al 

ministrului finanţelor publice. 

 

Sunt de asemenea stabilite masuri privind derularea sumelor alocate şi rambursarea sumelor 

reprezentând rate de microcredit scadente şi plăţi de dobânzi aferente acestora, rambursate de 

beneficiarii microcreditului, existente în conturile instituţiilor selectate la finele fiecărui an, 

precum şi reutilizarea sumelor rambursate pentru acordarea de noi microcredite, 

3. Alte 

informaţii 

Nu este cazul 

 

Secţiunea 3  Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

 Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ va asigura: 

- extinderea bazei de accesare  a Fondurilor Europene; 

- derularea în condiţii optime a masurilor de dezvoltare a fermelor familiare, 



prin asigurarea  din credite a contribuţiei proprii necesare pentru realizarea proiectelor de 

investiţii contractate; 

- creşterii cantitative şi calitative a producţiei agricole, creşterea gradului de 

utilizare a potenţialului existent, 

- modernizarea spaţiului rural, crearea de noi locuri de muncă, întinerirea 

populaţiei rurale; 

- asigurarea unor importante venituri la bugetul de stat în perspectiva anilor 

2015 -2020, şi pe termen lung prin creştere economică sănătoasă şi sustenabilă a sectorului 

agricol şi fiscalizarea producţiei agricole;  

- posibilitatea achiziţionării de terenuri agricole de către producătorii 

autohtoni, comasarea şi utilizarea eficientă a fondului funciar, ca obiectiv strategic naţional; 

- realizarea unor instrumente financiare în sprijinul politicii agricole 

promovată de MADR     

 

 Neadoptarea proiectului de act normativ in regim de urgenta afectează pe termen 

mediu şi lung absorbţia Fondurilor europene, menţinerea unei populaţii îmbătrânite în mediul 

rural,  o percepţie profund negativă a politicii agricole naţională şi asupra instituţiilor centrale şi 

locale de profil, scăderea gradului de asigurare a securităţii alimentare  a populaţiei, reducerea 

veniturilor la bugetul de stat cu repercusiuni negative asupra creşterii economice,  înstrăinarea 

unor mari suprafeţe din fondul funciar, perpetuarea unei producţii agricole rudimentare, de 

autoconsum,  menţinerea unor mari suprafeţe de teren nelucrate, degradarea in ansamblu a 

mediului rural cu toate  eforturilor făcute până în prezent şi a fondurilor europene utilizate.   

 

 De asemenea neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul act normativ ar conduce 

la rezilierea multor contracte de finanţare din Fonduri europene care ar modifica semnificativ 

in sens negativ gradul de absorbţie şi utilizarea a fondurilor europene alocate României, la 

intrarea în insolvenţă a multor beneficiari ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, fapt 

care s-ar reflecta imediat în pierderea locurilor de muncă ale angajaţilor implicaţi şi la 

neîncasarea sumelor pe care operatorii economici viabili ar putea să le achite către bugetul 

consolidat. 

 

1
1
. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniul ajutoarelor de 

stat 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Impactul social 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra 

mediului 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

5. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

 

Secţiunea 4  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

mii lei 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani  Media pe 5 

ani 



1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

i) impozit pe profit - - - - - - 

ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

(i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - - - - - 

i) contribuţii de asigurări - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

-  - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

ii) bunuri si servicii - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: - - - - - - 

a) buget de stat - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

- - - - - - 

7. Alte informaţii - - - - - - 

 

Secţiunea 5  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ 

 

 

a) Acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

b) Acte normative ce urmează a 

fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii. 

 

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va supune Guvernului spre aprobare proiecte de 

hotărâre pentru  implementarea reglementărilor aprobate prin prezenta Ordonanţă 

de Urgenţă şi de aprobare a normelor metodologice de aplicare, va aproba prin 

ordine ale ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale instrucţiunile şi reglementările 

tehnice necesare pentru aplicarea acesteia. 



 

2. Conformitatea proiectului de act    

normativ cu legislaţia comunitară 

în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare   

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

 

Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea 

Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea 6  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme 

implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are 

ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 

Se solicită avizul Consiliului Legislativ  

6. Alte informaţii Nu este cazul  

 

Secţiunea 7  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au 

fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 



nr.52/2003 privind transparenţa decizională, prin 

publicarea proiectului de act normativ pe site-ul MADR. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.  Alte informaţii Nu este cazul  

 

Secţiunea 8  Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi /sau locale – 

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Instituţia responsabila cu implementarea măsurilor 

cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 

 

2. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind unele măsuri 

pentru dezvoltarea fermelor familiale  şi stimularea achiziţiei terenurilor agricole, pe care îl supunem spre adoptare. 
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