ORDIN nr. 267 din 9 aprilie 2019
pentru aprobarea condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării,
precum şi a modalităţilor de verificare şi control pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28/2019 privind
aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii
EMITENT

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 18 aprilie 2019
Data intrării în vigoare 18-04-2019
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 3.462 din 27.02.2019,
în temeiul:
– art. 17 alin. (4) din Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul
pescuitului şi acvaculturii;
– art. 9 alin. (5) 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 şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
Prezentul ordin stabileşte condiţiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanţării, precum şi
modalităţile de verificare şi control pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de
susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.
Articolul 2
În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) schemă de ajutor de stat - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare
suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite la art. 3 lit. d) şi g) din Legea nr. 28/2019;
b) ajutor de stat - orice măsură care îndeplineşte criteriile stabilite la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Tratat;
c) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
d) cerere de finanţare - documentul prin care este solicitat sprijinul acordat în cadrul schemei de finanţare pentru
acoperirea costurilor eligibile descrise în proiect şi care contribuie la atingerea obiectivului de susţinere a
producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii;
e) contract de finanţare - document juridic încheiat între beneficiarii schemei de ajutor de stat şi direcţiile pentru
agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile
părţilor, durata de execuţie, valoarea, modalitatea de efectuare a plăţilor/decontărilor, precum şi alte condiţii
specifice prin care se acordă sprijinul financiar de la bugetul de stat conform prevederilor Programului de susţinere
a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii (Program);
f) cheltuieli eligibile - cheltuielile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 28/2019;
g) fermă de acvacultură - unitate de bază a acvaculturii reprezentată de heleşteu, iaz, staţie de reproducere,
vivieră flotabilă, lac de acumulare şi/sau alte dotări destinate funcţionării acesteia;
h) centru de reproducere - fermă de acvacultură în care se desfăşoară activităţi de reproducere, incubaţia icrelor,
dezvoltare postembrionară, creştere în vara I-a, inclusiv parcarea, maturarea şi creşterea remonţilor şi
reproducătorilor;
i) utilaje şi echipamente - utilaje şi echipamente specifice activităţilor de acvacultură şi de întreţinere a
infrastructurii şi producţiei, care îmbunătăţesc nivelul de performanţă şi sustenabilitate al fermelor de acvacultură;
j) software - orice aplicaţie sau echipament care îmbunătăţeşte nivelul de performanţă şi sustenabilitate al
fermelor de acvacultură;
k) tânăr fermier - persoană cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii cererii de înscriere în Program,
îndeplinind una dintre formele juridice prevăzute la art. 4 din Legea nr. 28/2019, care îşi desfăşoară activitatea în
acvacultură, este administrator al unei societăţi şi deţine calitatea de asociat cu minimum 20% din acţiunile
societăţii;
l) fermier - entitate care îşi desfăşoară activitatea în acvacultură şi îndeplineşte una dintre formele juridice
prevăzute la art. 4 lit. a) şi b) din Legea nr. 28/2019;
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m) zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice - ariile protejate, de interes
comunitar, cuprinse în reţeaua ecologică europeană Natura 2000, precum şi zonele definite în anexa 8.2 „Lista
zonelor eligibile M13“ a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, aprobat prin
Decizia Comisiei C (2015) 3.508 din 26.05.2015, publicată pe site-ul www.madr.ro, „Informare Măsuri de Mediu şi
Climă PNDR 2014-2020“, „Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx“;
n) beneficiar - entităţi din sectorul acvaculturii, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 lit. a) şi b) din Legea nr. 28/2019
, inclusiv formele asociative din acvacultură.

Capitolul II
Condiţii de eligibilitate, cheltuieli eligibile
Articolul 3
Ajutorul de stat prevăzut la art. 2 din Legea nr. 28/2019 se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 din Legea nr. 28
/2019, care au ca obiect de activitate acvacultura.
Articolul 4
Ajutorul de stat prevăzut la art. 2 din Legea nr. 28/2019 nu se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 dacă se află
în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 28/2019.
Articolul 5
(1) În sensul investiţiilor prevăzute la art. 6 lit. a) din Legea nr. 28/2019, pentru realizarea unor noi centre de
reproducere, sunt considerate ca fiind eligibile următoarele cheltuieli efectuate pentru:
a) construcţia de centre noi de reproducere a speciilor de peşti folosite în acvacultură sau care urmează a fi
introduse;
b) construcţia de depozite/silozuri de păstrare a hranei în condiţiile impuse de procesele tehnologice;
c) achiziţionarea de mijloace auto specializate în transportul peştelui viu;
d) achiziţionarea de echipamente pentru sortarea puietului de peşte pe dimensiuni diferite;
e) achiziţionarea de aeratoare, hrănitoare automate şi alte echipamente necesare procesului tehnologic de
obţinere şi creştere a puietului;
f) achiziţionarea de utilaje pentru întreţinerea terasamentelor şi a canalelor aferente centrelor de reproducere a
peştilor;
g) investiţii pentru asigurarea condiţiilor de depozitare, producere şi administrare a hranei peştilor;
h) investiţii în sisteme de realizare a hranei naturale pentru creşterea puietului şi dezvoltarea sistemelor de
acvacultură multitrofice;
i) automatizarea/mecanizarea/monitorizarea proceselor de producţie;
j) achiziţionarea de panouri fotovoltaice, pompe de căldură, echipamente de sterilizare (UV, ozon), echipamente
eoliene dimensionate la necesarul centrului de reproducere;
k) orice altă investiţie specifică centrelor de reproducere a peştilor care are drept scop îmbunătăţirea nivelului de
performanţă şi sustenabilitate.
(2) Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect de investiţii prevăzute la art. 6 lit. a) din Legea nr. 28/2019 este
echivalentul în lei a 1.200.000 euro .
Articolul 6
(1) În sensul investiţiilor prevăzute la art. 6 lit. b) din Legea nr. 28/2019, pentru modernizarea şi/sau extinderea
centrelor existente de reproducere a peştilor, sunt considerate ca fiind eligibile următoarele cheltuieli efectuate
pentru:
a) investiţii în tehnologii pentru modernizarea/extinderea capacităţilor de creştere a remonţilor şi reproducătorilor;
b) investiţii pentru modernizarea/extinderea capacităţilor de incubare a icrelor;
c) investiţii pentru modernizarea/extinderea capacităţilor de reproducere, predezvoltare, creştere, parcare şi
iernare a puietului de peşte, prin refacerea construcţiilor, drumurilor şi platformelor tehnologice, reprofilarea
digurilor, canalelor, infrastructurii de pescuit, inclusiv decolmatarea bazinelor şi canalelor;
d) investiţii pentru asigurarea condiţiilor de depozitare, producere şi administrare a hranei peştilor;
e) investiţii pentru îmbunătăţirea, modernizarea sistemului de alimentare cu apă a centrului de reproducere;
f) investiţii în sisteme de realizare a hranei naturale pentru creşterea puietului şi dezvoltarea sistemelor de
acvacultură multitrofice;
g) achiziţionarea de filtre mecanice şi biologice de curăţare a apei tehnologice;
h) achiziţionarea de sisteme moderne de hrănire a larvelor şi puietului;
i) achiziţionarea de sisteme performante de monitorizare a parametrilor fizico-chimici ai apei tehnologice;
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j) achiziţionarea de echipamente pentru protecţia heleşteielor de creştere a remonţilor, reproducătorilor şi
puietului împotriva păsărilor şi mamiferelor ihtiofage;
k) achiziţionarea de alte echipamente şi utilaje specifice activităţii de acvacultură;
l) achiziţionarea de utilaje pentru întreţinerea terasamentelor şi canalelor;
m) achiziţionarea de utilaje pentru cosirea, îndepărtarea vegetaţiei acvatice;
n) achiziţionarea de mijloace auto specializate în transportul peştelui viu;
o) achiziţionarea de echipamente/utilaje care să asigure reglarea fluxurilor tehnologice, în zona de extindere a
centrelor de reproducere existente;
p) automatizarea/mecanizarea/monitorizarea proceselor de producţie;
q) achiziţionarea de panouri fotovoltaice, pompe de căldură, echipamente de sterilizare (UV, ozon), echipamente
eoliene dimensionate la necesarul centrului de reproducere;
r) achiziţionarea de ambarcaţiuni cu motoare electrice utilizate în procesul de producţie;
s) achiziţionarea de ambarcaţiuni pentru furajarea, recoltarea şi transportul peştelui;
t) achiziţionarea de mijloace auto electrice pentru transport intern în incinta unităţilor de producţie;
u) achiziţionarea de unelte pentru recoltarea puietului de peşte;
v) orice alte investiţii specifice pentru modernizarea şi/sau extinderea centrelor existente de reproducere a
peştilor care are drept scop îmbunătăţirea nivelului de performanţă şi sustenabilitate.
(2) Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect de investiţii prevăzute la art. 6 lit. b) din Legea nr. 28/2019 este
echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
Articolul 7
(1) În sensul investiţiilor prevăzute la art. 6 lit. c) din Legea nr. 28/2019, pentru îmbunătăţirea activităţii de
acvacultură sunt considerate ca fiind eligibile următoarele cheltuieli efectuate pentru achiziţionarea sau
achiziţionarea prin leasing a următoarelor tipuri de:
a) echipamente/utilaje pentru asigurarea corespunzătoare a fluxurilor de apă în centrele de producţie a puietului;
b) echipamente mecanice şi/sau biologice pentru filtrarea apei;
c) echipamente pentru aerarea/oxigenarea apei;
d) echipamente pentru hrănirea automată a larvelor şi puietului de peşte;
e) mijloace auto specializate în transportul peştelui viu;
f) echipamente pentru sortarea pe dimensiuni a puietului de peşte;
g) echipamente pentru măsurarea parametrilor fizico-chimici ai apei utilizate;
h) utilaje pentru întreţinerea terasamentelor, canalelor de alimentare, evacuare, drenoare şi perimetrale;
i) utilaje pentru cosirea, îndepărtarea vegetaţiei acvatice;
j) orice utilaj şi/sau echipament specific pentru acvacultură care contribuie la îmbunătăţirea nivelului de
performanţă şi sustenabilitate al fermei de acvacultură.
(2) Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect de investiţii prevăzute la art. 6 lit. c) din Legea nr. 28/2019 este
echivalentul în lei a 500.000 euro.
Articolul 8
(1) Sunt considerate ca fiind eligibile costurile generale legate de investiţiile prevăzute la art. 6 lit. a)-c) din Legea
nr. 28/2019, cum ar fi onorariile pentru specialişti şi consultaţi, onorariile pentru consiliere privind sustenabilitatea
de mediu şi sustenabilitatea economică, inclusiv studiile de fezabilitate, după caz.
(2) Valoarea eligibilă aferentă cheltuielilor prevăzute la art. 6 lit. d) din Legea nr. 28/2019 va fi de până la 10% din
valoarea totală a proiectului de investiţii.
Articolul 9
(1) În sensul investiţiilor prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 28/2019 , sunt considerate ca fiind eligibile
cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea sau dezvoltarea de software necesare îmbunătăţirii nivelului de
performanţă şi sustenabilitate.
(2) Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect de investiţii prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 28/2019 este
echivalentul în lei a 30.000 euro.
Articolul 10
(1) În sensul investiţiilor prevăzute la art. 6 lit. f) din Legea nr. 28/2019 , sunt considerate ca fiind eligibile
următoarele cheltuieli care vizează reducerea impactului negativ sau sporirea efectelor pozitive asupra mediului şi
creşterea utilizării eficiente a resurselor:
a) achiziţionarea de hrănitoare pentru peşti;
b) achiziţionarea de aeratoare pentru îmbogăţirea apei în O_2;
c) achiziţionarea de filtre mecanice şi biologice;
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d) achiziţionarea de echipamente pentru combaterea vegetaţiei acvatice;
e) achiziţionarea de bărci cu motoare electrice utilizate în procesul de producţie;
f) achiziţionarea de mijloace auto electrice pentru transport intern în incinta unităţilor de producţie;
g) achiziţionarea de panouri fotovoltaice, pompe de căldură, echipamente de sterilizare (UV, ozon), echipamente
eoliene dimensionate la necesarul centrului de reproducere;
h) orice alte investiţii care au ca rezultat reducerea impactului negativ sau sporirea efectelor pozitive asupra
mediului şi creşterea utilizării eficiente a resurselor, efectuate în baza unor studii realizate de un institut de
cercetare în domeniu;
i) achiziţionarea de alte echipamente şi utilaje cu consum scăzut de carburant necesare fluxurilor tehnologice.
(2) Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect de investiţii prevăzute la art. 6 lit. f) din Legea nr. 28/2019 este
echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro.
Articolul 11
(1) În sensul investiţiilor prevăzute la art. 6 lit. g) din Legea nr. 28/2019 , sunt considerate ca fiind eligibile
următoarele cheltuieli efectuate pentru:
a) achiziţionarea de filtre care să asigure reţinerea substanţelor chimice, antibioticelor şi a altor medicamente
utilizate în sistemul de creştere industrial tip hală cu sistem de recirculare a apei;
b) investiţii în sisteme de realizare a hranei naturale pentru creşterea puietului şi dezvoltarea sistemelor de
acvacultură multitrofice.
(2) Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect de investiţii prevăzute la art. 6 lit. g) din Legea nr. 28/2019 este
echivalentul în lei a 50.000 euro.

Capitolul III
Modul de acordare a finanţării, modalităţi de verificare şi control
Articolul 12
(1) Programul se desfăşoară începând cu anul 2019, fără a putea fi depăşită valoarea totală prevăzută la art. 17
alin. (1) din Legea nr. 28/2019 şi plafoanele anuale care vor fi stabilite conform art. 17 alin. (2) din Legea nr. 28
/2019.
(2) Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 28/2019 este de 40% din
totalul cheltuielilor eligibile.
(3) Intensitatea ajutorului de stat poate fi majorată cu câte 20 de puncte procentuale, dar nu mai mult de 90%,
pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 6 lit. a)-f) din Legea nr. 28/2019 , în cazul în care beneficiarii se
încadrează în următoarele condiţii:
a) sunt fermieri care au vechime în activitatea de acvacultură sau sunt tineri fermieri;
b) investiţiile se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
c) sunt membri ai unor forme asociative din acvacultură recunoscute.
(4) Beneficiarii care au realizat investiţii în cadrul Programului trebuie să desfăşoare activitate de acvacultură pe o
perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiţiei.
(5) Ajutorul de stat se calculează în baza studiului de fezabilitate.
Articolul 13
(1) Pentru înscrierea în Program, solicitanţii depun cererea de înscriere la direcţia pentru agricultură judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează/se află fermele de acvacultură.
Cererea de înscriere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 28/2019 va fi însoţită de documentele
prevăzute la art. 8 din Legea nr. 28/2019.
(2) În vederea gestionării schemei de ajutor de stat, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti întocmesc Registrul unic privind înregistrarea pentru accesarea Programului de susţinere a
producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.
(3) Gestionarea schemei de ajutor de stat prevăzute de Legea nr. 28/2019 se asigură de către funcţionarul din
cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului
executiv, atribuţiile fiind stabilite în fişa postului.
(4) După primirea cererilor de înscriere în Program, funcţionarul din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în gestionarea schemei de ajutor de stat, înregistrează cererile de
înscriere prevăzute la art. 8 din Legea nr. 28/2019 în Registrul unic privind înregistrarea în Programul de susţinere
a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii şi verifică administrativ documentele anexate.
(5) După verificarea cererii şi a documentaţiei, funcţionarul din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în gestionarea schemei de ajutor de stat, va întocmi dovada depunerii
cererii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care va fi înmânată solicitantului şi care cuprinde informaţiile
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legate de solicitant şi documentele anexate cererii. Dacă documentele anexate sunt incomplete, în dovadă se va
/vor specifica neconformitatea/neconformităţile şi se va solicita completarea dosarului în termen de 10 zile. În cazul
necompletării dosarului până la termenul dat, cererea se va respinge.
(6) În maximum 5 zile lucrătoare de la primirea şi înregistrarea cererii de înscriere în Program, solicitantului îi va fi
comunicată adeverinţa prin care se atestă că a fost sau nu a fost înregistrat în Program.
(7) Modelul adeverinţei este prezentat în anexa nr. 2.
(8) În cazul în care solicitantul, din diverse motive, doreşte să se retragă din Program înainte de depunerea unei
cereri de finanţare, acesta poate să depună la sediul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti unde a depus cererea de înscriere în Program o cerere prin care solicită retragerea din Program şi
anularea cererii de înscriere.
Articolul 14
(1) După înscrierea în Program, pentru obţinerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cererea de finanţare la
direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti unde s-au înregistrat cererile de înscriere,
însoţită de următoarele documente, după caz:
a) studiul de fezabilitate pentru investiţiile prevăzute la art. 6 lit. a), b), f) şi g) din Legea nr. 28/2019;
b) memoriu justificativ pentru investiţiile prevăzute la art. 6 lit. c), d) şi e) din Legea nr. 28/2019;
c) extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiţia, pentru a se
verifica dacă investiţia se realizează în zone cu constrângeri potrivit art. 2 lit. m) din prezentul ordin;
d) certificat de urbanism pentru investiţiile prevăzute la art. 6 lit. a), b), f) şi g) din Legea nr. 28/2019.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile de finanţare în
Registrul unic privind cererile de finanţare pentru accesarea
Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii, întocmit de direcţiile pentru
agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(3) Cererile de finanţare însoţite de documentele anexate se vor transmite de către direcţiile pentru agricultură
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în
continuare ANPA, în vederea verificării şi avizării/neavizării, în corelare cu datele din cererile de înscriere, în
termen de maximum 5 zile lucrătoare.
(4) Studiul de fezabilitate este necesar pentru a se realiza analiza investiţiei, calculul necesarului de finanţare şi
valoarea eligibilă a proiectului, precum şi valoarea avansului aferent. În cazul în care studiul de fezabilitate nu
respectă prevederile alin. (1) lit. a), cererea de finanţare va fi respinsă.
(5) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primirea cererilor şi a documentelor anexate acestora,
funcţionarul din cadrul ANPA efectuează controlul la faţa locului pentru a se verifica existenţa suprafeţei de teren
/amenajării piscicole necesare pentru realizarea investiţiei propuse în studiul de fezabilitate. Rezultatul controlului
se consemnează în raportul de control care se va transmite direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti.
(6) După verificarea şi avizarea cererii de finanţare, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti aprobă ajutorul de stat şi întocmesc contractul de finanţare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3,
care cuprinde intensitatea sprijinului acordat beneficiarului, ţinându-se cont de încadrarea în condiţiile stabilite la
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 28/2019, precum şi valoarea avansului ce nu poate fi mai mare de 30% din valoarea
totală eligibilă a proiectului, pe care direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti îl
încheie cu beneficiarul Programului.
Articolul 15
(1) Programul se desfăşoară începând cu anul 2019, fără a se depăşi valoarea totală prevăzută la art. 17 alin. (1)
din Legea nr. 28/2019 şi plafoanele anuale care vor fi stabilite conform art. 17 alin. (2) din Legea nr. 28/2019.
(2) Cererile de finanţare se primesc până la limita valorii totale a ajutorului de stat pentru Programul de susţinere a
producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii în anul depunerii.
Articolul 16
(1) Pentru acordarea avansului, în termen de 60 de zile de la semnarea contractului de finanţare, beneficiarii
trebuie să depună documentele prevăzute la art. 11 din Legea nr. 28/2019, respectiv:
a) autorizaţia de construire, pentru investiţiile prevăzute la art. 6 lit. a) şi b);
b) studiul geotehnic pentru investiţiile prevăzute la art. 6 lit. a) şi b);
c) aviz sanitar veterinar, după caz;
d) aviz de mediu, după caz;
e) aviz emis de direcţia de sănătate publică judeţeană, după caz;
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f) declaraţie pe propria răspundere că nu au accesat sprijin prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri
maritime 2014-2020, denumit în continuare POPAM 2014-2020, pentru aceleaşi măsuri reglementate de Legea nr.
28/2018.
(2) Funcţionarul din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în
gestionarea schemei de ajutor de stat, verifică şi înregistrează documentele prevăzute la alin. (1), în vederea
validării acordării avansului.
(3) În termen de două zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care au fost depuse documentele necesare pentru
acordarea avansului, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit Direcţiei
generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia
centralizatoare cu sumele solicitate în luna respectivă necesare pentru plata avansului.
(4) Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în
vederea deschiderii creditelor bugetare.
(5) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
(6) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează, în termen de maximum două zile
lucrătoare, avansul cuvenit beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat.
(7) În termen de 3 zile de la încasarea avansului, beneficiarii ajutorului de stat marchează investiţia potrivit
prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 28/2019.
(8) După acordarea avansului, indiferent de data de încasare, beneficiarii justifică utilizarea acestuia, începând cu
luna octombrie, până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat, dar nu mai târziu de ultima cerere de
plată, prin facturi fiscale însoţite de documentele care atestă plata contravalorii acestora.
(9) Dacă în termen de 60 de zile de la semnarea contractului de finanţare beneficiarul nu depune documentele
prevăzute la art. 11 din Legea nr. 28/2019, contractul se reziliază.
Articolul 17
(1) În vederea decontării cheltuielilor efectuate pentru realizarea investiţiei, beneficiarii ajutorului de stat depun
cererile de finanţare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 28/2019, însoţite de facturile aferente
cheltuielilor realizate conform devizului de lucrări şi documentele de plată a acestora.
(2) Fiecare cerere de finanţare poate fi însoţită de o notificare privind stingerea parţială/totală a avansului acordat.
(3) La prima cerere de finanţare în vederea decontării cheltuielilor eligibile se vor solicita toate cheltuielile
efectuate de beneficiar cu documentaţiile care au stat la baza întocmirii şi aprobării cererii de finanţare, precum şi
cele aferente acordării avansului.
(4) Cererile de plată vor conţine codificarea cheltuielilor eligibile, după cum urmează:
a) cheltuielile aferente investiţiilor realizate conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 28/2019 vor avea codul „1“;
b) cheltuielile aferente investiţiilor realizate conform art. 6 lit. b) din Legea nr. 28/2019 vor avea codul „2“;
c) cheltuielile aferente investiţiilor realizate conform art. 6 lit. c) din Legea nr. 28/2019 vor avea codul „3“;
d) cheltuielile aferente investiţiilor realizate conform art. 6 lit. d) din Legea nr. 28/2019 vor avea codul „4“;
e) cheltuielile aferente investiţiilor realizate conform art. 6 lit. e) din Legea nr. 28/2019 vor avea codul „5“;
f) cheltuielile aferente investiţiilor realizate conform art. 6 lit. f) din Legea nr. 28/2019 vor avea codul „6“;
g) cheltuielile aferente investiţiilor realizate conform art. 6 lit. g) din Legea nr. 28/2019 vor avea codul „7“.
(5) Cheltuielile solicitate prin cererile de finanţare se vor deconta la nivelul intensităţii sprijinului stabilit în contractul
de finanţare.
(6) La primirea cererii de plată, în funcţie de valoarea cuprinsă în facturile depuse de beneficiar, pe codurile de
cheltuieli, aşa cum sunt prevăzute la alin. (4), funcţionarul desemnat din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti va stabili suma totală de decontat, după aplicarea intensităţii prevăzute la alin. (5)
şi, după caz, scăderea valorii avansului, dacă această valoare a fost indicată de către beneficiar în cererea de plată.
(7) În primele două zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care au fost depuse documentele prevăzute la alin.
(1), direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit Direcţiei generale buget-finanţe
şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia cu sumele solicitate pentru
decontarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea investiţiei până în acel moment.
(8) Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în
vederea deschiderii creditelor bugetare.
(9) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
Pagina 6 din 10

(10) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează, în termen de maximum două zile
lucrătoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat.
Articolul 18
(1) După depunerea ultimei cereri de finanţare de către beneficiar, respectiv după finalizarea investiţiei, acesta
invită un reprezentant ANPA şi un reprezentant al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, nominalizat pentru efectuarea recepţiei.
(2) După obţinerea autorizaţiilor de funcţionare, se convoacă reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 28/2019, pentru a face recepţia
de închidere a investiţiei transferate din Programul de susţinere a producătorilor din sectorul acvaculturii şi
întocmeşte un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la Legea nr. 28/2019, pe care îl ataşează
la documentaţia fiecărui beneficiar, astfel încât beneficiarul să fie declarat cu investiţia finalizată.
(3) Ultima cerere de finanţare va fi achitată doar în condiţiile existenţei procesului-verbal prevăzut la alin. (2),
semnat de ambele părţi, fără obiecţiuni.
(4) În cazul în care cu ocazia verificării în teren se constată imposibilitatea realizării recepţiei de închidere a
Programului, se stabileşte un termen de conformare pentru ca beneficiarul să realizeze acţiunile necesare
conformării cu obiectivele investiţiei.
(5) Pe durata perioadei de conformare, plata ultimei tranşe se suspendă.
Articolul 19
(1) Controlul anual privind respectarea obligaţiilor beneficiarilor ajutorului de stat, efectuat ulterior recepţiei de
închidere a investiţiilor, se va realiza conform prevederilor art. 15, alin. (5) din Legea nr. 28/2009.
(2) În cazul în care, cu ocazia unui control efectuat conform alin. (1), se constată încălcarea condiţiilor prevăzute la
art. 12 şi 14 din Legea nr. 28/2019, se aplică prevederile art. 18 din Legea nr. 28/2019.
Articolul 20
Schema de ajutor de stat se notifică Comisiei Europene, conform dispoziţiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare. Schema de ajutor de stat se aplică pe
întreg teritoriul României începând cu anul 2019.
Articolul 21
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 22
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat
Bucureşti, 9 aprilie 2019.
Nr. 267.
Anexa nr. 1

DOVADA
pentru Cererea nr. ...... depusă în data de .........
Prezenta dovadă a fost eliberată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană ........................../Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti pentru a confirma depunerea de
către persoana juridică ................................ înscrisă la registrul comerţului cu nr. .......... CUI/CIF ................ a
Cererii nr. ............./zz.ll.an în cadrul Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi
acvaculturii.
Cererea a fost însoţită de următoarele documente de eligibilitate administrativă:
N r .
Nr.
documentului/
Depus DA
Denumirea documentului
Emitentul
Observaţii
crt.
Data
/NU
documentului
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1

Copie BI/CI reprezentant legal

2

Copie certificat înregistrare ONRC

3

Copie act constitutiv

4

Dovadă cont activ bancă/trezorerie

5

Licenţă de acvacultură pentru pepinieră

6

Copie autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară

7

Document contabil intrare în conservare/factură
achiziţie activ

8

Document drept proprietate teren

9

Împuternicire/procură notarială

10
Copie BI/CI împuternicit
NOTĂ:
Cererea dumneavoastră a fost înregistrată. În urma analizării cererii se va emite adeverinţa care să ateste
înscrierea în cadrul Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.
Anexa nr. 2
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia Agricolă Judeţeană ..........
ADEVERINŢĂ
Nr. ......./ziua/luna/anul
Prin prezenta se adevereşte că persoana juridică .................. înscrisă la registrul comerţului cu nr. ................ CUI
/CIF (nr. ............), cu sediul în ..........................................., în baza Cererii de înscriere nr. ................ a fost înscrisă
în Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii privind
.......................................... .
Menţionăm că prezenta adeverinţă atestă înscrierea în Program şi nu angajează în niciun fel Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale sau unităţile subordonate cu privire la obligativitatea acordării vreunei susţineri financiare sau
de altă natură. Prezenta adeverinţă are caracter informativ şi nu se constituie în document de verificare a
eligibilităţii financiare. Suportul de susţinere prevăzut în Program se face numai după aprobarea „Cererii de
finanţare“ în baza depunerii documentaţiei prevăzute de lege.
Semnat,
.....................................
Director general
Anexa nr. 3

CONTRACT-CADRU DE FINANŢARE
prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă Programului de susţinere a producătorilor
din sectorul pescuitului şi acvaculturii Nr. …………. din data …………
Încheiat între
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ……………….., respectiv a municipiului Bucureşti, reprezentată prin
directorul executiv ……………………., denumită în continuare DAJ,
şi
persoana juridică şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II definită la art. 4 alin. (3) lit. a) sau b) din Legea nr. 28/2018 privind
aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii/persoana juridică
definită la art. 4 din Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul
pescuitului şi acvaculturii ................................................., cu sediul în localitatea ................................, judeţul
....................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ..............., CUI/CIF ......................., cod CAEN
.................................. cont bancar ……………………… deschis la……………………….., reprezentată legal de
................................, CNP....................................., legitimat cu C.I. seria ..… nr. …………….., denumită în
continuare Beneficiar
1. Obiectul contractului este acordarea de asistenţă financiară nerambursabilă pentru investiţii ce constau în
...................................................................., în cadrul Programului de susţinere a producătorilor din sectorul
pescuitului şi acvaculturii, aprobat prin Legea nr. 28/2019.
2. Se realizează o investiţie .............................., a cărei valoare totală este de ……….. euro (lei).
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3. Intensitatea ajutorului este de ……%, valoarea totală eligibilă a proiectului de ……… euro (lei), iar valoarea
totală a avansului este de …….. euro (lei), reprezentând ….….% (mai mic sau egal cu 30% din valoarea totală
eligibilă a proiectului), conform Cererii de finanţare nr. ……….. aprobate de DAJ.
4.
(i) Se acordă, în data … 2019, suma de ....... euro (lei), reprezentând tranşa anuală din valoarea totală a avansului
prevăzută la pct. 3, aferentă anului 2019.
(ii) Se acordă, în data … 2019, suma de ....... euro (lei), reprezentând tranşa anuală din valoarea totală a
avansului prevăzută la pct. 3, aferentă anului 2019.
(iii) Se acordă, în data … 2020, suma de ....... euro (lei), reprezentând tranşa anuală din valoarea totală a
avansului prevăzută la pct. 3, aferentă anului 2020.
Utilizarea sumelor prevăzute la pct. (i)-(iii) se justifică, pe bază de documente, până la 31 decembrie a anului în
care a fost acordat, dar nu mai târziu de ultima cerere de plată.
Obligaţiile Beneficiarului
5. În termen de 3 zile de la încasarea primei tranşe anuale a avansului, Beneficiarul marchează investiţia, cu o
placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent,
amplasată într-un loc în care este uşor vizibil, pe care se inscripţionează „investiţie beneficiară a «Programului de
susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii», conform Cererii nr. ………........, de la Direcţia
pentru Agricultură a Judeţului……………/Municipiului Bucureşti“.
6. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea investiţiei se realizează pe baza documentelor de plată şi a
facturilor conform devizului de lucrări, până la finalizarea investiţiei, cu încadrarea în valoarea prevăzută la pct. 3.
7. Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire
a acestuia la solicitarea Beneficiarului, cu maximum 6 luni, cu condiţia încadrării în durata de derulare a
Programului.
8. La finalizarea investiţiei se face recepţia acesteia, la care Beneficiarul este obligat să solicite prezenţa
reprezentantului direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi reprezentantului ANPA.
9. Beneficiarul este obligat să obţină autorizaţiile de funcţionare în vederea recepţiei de închidere a Programului
de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.
10. Beneficiarul are obligaţia de a permite efectuarea controalelor la faţa locului.
11. Toate documentele care atestă ajutorul acordat se păstrează de către Beneficiar pe o perioadă de 10 ani
fiscali de la data ultimei plăţi.
12. Beneficiarul care realizează investiţii în baza prezentului contract de finanţare trebuie să desfăşoare activitate
de acvacultură pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiţiei. Transferul sau vânzarea investiţiei
realizate prin prezentul contract de finanţare sau a fermei care a beneficiat de sprijin se va face cu preluarea
obligaţiei de menţinere a activităţii de reproducţie până la sfârşitul perioadei de 10 ani, cu condiţia depunerii
documentelor aferente acestei acţiuni la DAJ şi a obţinerii acordului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Obligaţii DAJ
13. DAJ înregistrează cererile de înscriere în Registrul unic privind înregistrarea în Programul de susţinere a
producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii, le verifică administrativ împreună cu documentele anexate şi
completează o dovadă care va cuprinde informaţiile legate de Beneficiar şi documentele anexate cererii, care se
înmânează Beneficiarului.
14. DAJ înregistrează cererile de finanţare, le verifică împreună cu reprezentantul ANPA, documentele anexate în
corelare cu datele din cererile de înscriere şi efectuează controale la faţa locului, în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la depunerea acestora, în vederea stabilirii conformităţii datelor. După verificare, direcţiile pentru
agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei şi acordarea
unui avans pentru numărul de locuri de cazare aprobate prin cererea de finanţare.
15. După alimentarea conturilor, DAJ virează, în termen de maximum două zile lucrătoare, sumele cuvenite
Beneficiarului.
16. După depunerea ultimei cereri de plată de către Beneficiar, DAJ împreună cu ANPA efectuează o verificare în
teren, pentru a constata finalizarea investiţiei şi pentru elaborarea şi semnarea procesului-verbal de recepţie a
investiţiei.
17. În cazul în care, cu ocazia verificării în teren, DAJ constată imposibilitatea realizării recepţiei finale a
Programului, se stabileşte un termen de conformare pentru ca Beneficiarul să realizeze acţiunile necesare
conformării cu obiectivele investiţiei. Pe durata perioadei de conformare, plata ultimei tranşe se suspendă.
Dacă în termen de 60 de zile de la semnarea prezentului contract de finanţare beneficiarul nu depune documentele
prevăzute la art. 11 din Legea nr. 28/2019, contractul se reziliază.
Prezentul contract-cadru de finanţare a fost încheiat la data de .................... în două exemplare originale şi intră în
vigoare începând cu data semnării de către ambele părţi.
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BENEFICIAR
Denumire/
Numele şi prenumele,
Semnătura
Data semnării: ………………
Director executiv DAJ
Numele şi prenumele,
Semnătura
Data semnării: ………………..
----
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